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Ovariellt hyperstimuleringssyndrom 
(OHSS) är den allvarligaste kompli-
kationen som kan drabba kvinnor i 
samband med provrörsbefruktning. 
Sjukdomsbilden kan variera från allt 
mellan lätt magont och svullen buk 
till potentiellt fatala tromboembolier. 
Syndromet karakteriseras av hyper-
permeabilitet av blodkärlen och däri-
genom hemokoncentration samt stora 
vätskeansamlingar i kroppens tredje 
rum. Mekanismerna bakom hyper-
permeabilitetsstörningen är till stora 
delar fortfarande outredda, även om 
till exempel vaskulär endotelcellstill-
växtfaktor (VEGF) och dess inverkan 
på endotelcellernas täta fogar tros vara 
en möjlig komponent.

Målet med de fördjupade studierna 
var att utreda ett möjligt samband mel-
lan apoptos av endotelceller och hy-
perpermeabilitetsstörningen vid OHSS. 
Endotelcellsapoptos har visat sig höra 
samman med ökad vaskulär permeabi-
litet vid till exempel hemorragisk chock 
och preeklampsi, men dess eventuella 
roll vid OHSS har aldrig utretts.

I studien undersöktes det om serum 
från kvinnor med kraftiga OHSS-symtom 
inducerade endotelcellsapoptos i högre 
grad än serum taget från motsvarande 
kvinnor vid en efterkontroll, alternativt 
serum från friska kontroller. Till OHSS-
gruppen valdes serum från nio kvinnor 
som utvecklat åtminstone medelsvår 
OHSS vid fertilitetsbehandlingen och till 
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kontrollgruppen serum från fem kvinnor 
som trots förhöjda riskfaktorer genom-
gick behandlingen utan komplikationer. 
Apoptosen testades dels med en färdig 
apoptossats, som mätte kaspasaktiviteten 
vid celldöd, dels med DAPI-färgning. 
Med hjälp av apoptossatsen kunde det 
klart påvisas att apop tosen var högre i 
OHSS-proverna än i såväl efterkontrol-
lerna som den friska kontrollgruppen. 
Även i DAPI-färgningen framkom högre 
apoptos bland OHSS-proverna än hos 
efterkontrollerna. Däremot kunde någon 
statistiskt signifikant skillnad inte uppvi-
sas mellan OHSS-proverna och de friska 
kontrollerna. Också laboratorievärden 
hos OHSS-patienterna och kontrollgrup-
pen analyserades, men någon korrelation 
mellan förhöjd apoptos och avvikande 
laboratorievärden hittades inte.

En kaspasinducerad apoptos av en-
dotelceller är enligt denna studie möjlig 
som bidragande orsak till hyperper-
meabilitetsstörningen vid OHSS. Fokus 
inom forskningen bakom patogenesen 
av OHSS har i dagsläget legat på att 
utreda inverkan av till exempel VEGF, 
men även endotelcellsapotos kunde 
alltså vara ett intressant kapitel, särskilt 
med tanke på dess roll i övriga sjukdo-
mar där motsvarande hyperpermeabili-
tetsstörningar förekommer.
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