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Preimplantatorisk genetisk
diagnostik (PGD) gör det möj-
ligt för par som bär på anlag för
en svår genetiskt betingad sjuk-
dom att påbörja en graviditet i
vetskap om att sjukdomen inte
kommer att drabba fostret. Me-
toden kräver in vitro-fertilise-
ring i kombination med embryo-
biopsi och genetisk diagnostik
på enstaka embryoceller. Förde-
len med PGD framför traditio-
nell fosterdiagnostik är att dia-
gnostiken tidigareläggs, vilket
gör att abort kan undvikas.

Par som löper hög risk att få svårt
sjuka barn erbjuds idag fosterdiagno-
stik om denna möjlighet finns tillgäng-
lig. Är fostret sjukt erbjuds kvinnan 
att genomgå abort, vilket oftast kan 
ske först i graviditetsvecka 12–19.
Detta förfarande kan vara komplicerat
ur såväl etisk som psykologisk synvin-
kel. Försök med preimplantatorisk ge-
netisk diagnostik (PGD) inleddes i
Storbritannien under mitten av 1980-ta-
let. Målsättningen var att identifiera
svåra ärftliga sjukdomar hos embryot
redan innan det implanterats och gravi-

ditet påbörjats. Fördelen med PGD
framför traditionell fosterdiagnostik är
således att diagnostiken tidigareläggs,
vilket gör att abort kan undvikas.

För att utföra PGD krävs dels en kli-
nik för in vitro-fertilisering (IVF) med
erfarenhet av embryobiopsering, dels
genetisk expertis med erfarenhet av dia-
gnostik på enskilda celler. Innan patien-
terna erbjuds PGD bör de få en ingåen-
de genetisk rådgivning. Resultat från
försök med PGD har rapporterats från
ca 20 centra runt om i världen, och ett
hundratal barn har hittills fötts efter så-
dan diagnostik [Alan Handyside, Lon-
don, pers medd, 1996].

Historik
Pionjärarbetet och de första kliniska

försöken gällde könsbundna sjukdomar
som t ex Duchennes muskeldystrofi.
Man fastställde då embryots kön i syfte
att återföra endast kvinnliga embryon
till modern. År 1990 föddes de två förs-
ta friska flickorna efter embryobiopsi
och efterföljande DNA-analys med
könsbestämning [1].

Efter detta genombrott inriktades
fortsatt arbete på att möjliggöra specifik
diagnostik av vissa monogena sjukdo-
mar. Det första lyckade fallet publicera-
des 1992 då direkt diagnostik för cys-

tisk fibros (CF) kunde utföras och ett
friskt barn föddes [2].

För vem
passar PGD?
För vissa par kan PGD vara ett bätt-

re alternativ än konventionell fosterdia-
gnostik. Grundförutsättningen är att pa-
ret löper en hög risk att få barn med en
allvarlig genetisk sjukdom. Skälen till
att föredra PGD kan vara flera:

Hög risk att få barn med en monogen
sjukdom. Dessa par har ofta genomgått
upprepade inducerade aborter på grund
av sjukt foster och kan uppleva PGD
som ett angeläget alternativ.

Könsbunden sjukdom där specifik
diagnostik saknas. En könsbunden
sjukdom överförs via X-kromosomen,
vilket innebär att flickor som bär anla-
get blir symtomfria anlagsbärare, me-
dan pojkar som ärver anlaget blir sjuka
eftersom de endast har en X-kromosom.
Dessa par är idag hänvisade till foster-
analys med könsbestämning och selek-
tiv abort av manliga foster. Av dessa är
dock hälften friska. Med PGD kan se-
lektion ske före implantation, och abort
således undvikas.

Bärare av balanserade strukturella
kromosomavvikelser. I denna patient-
grupp är risken att avkomman skall ha
en obalanserad kromosomuppsättning
upp till 50 procent, vilket i sin tur kan
orsaka subfertilitet och upprepade
spontanaborter. Barn till dessa par löper
ökad risk för utvecklingsförsening och
grava missbildningar.

Moraliska eller religiösa betänklig-
heter mot abort kan medföra att kon-
ventionell fosterdiagnostik är otänkbar.

Vid samtidigt behov av IVF på grund
av fertilitetsskäl kan det vara kontrover-
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Figur 1.
a. In vitro-befruktade ägg (zygoter).

b. 8-cellsembryo (varav fyra celler i
fokus) utvecklat från in vitro-befruktat
ägg. Embryot hålls på plats med en
mikropipett till vänster i bild. 

c. Ett hål görs i zona pellucida genom att
med ytterligare en mikropipett (till höger i
bild) spruta medium med lågt pH.

d. Hålet är tillräckligt stort för att en
biopsipipett kan föras in.

e. En första embryocell (blastomer)
sugs ut.

f. Två biopserade intakta embryoceller.
Infällt i bildens överkant ses de två
cellerna efter lysering och fixering på
objektglas. Cellmembran och
cytoplasma har avlägsnats och
cellkärnorna framträder tydligt.

Dessa och liknande embryobilder samt Quicktime-filmer av olika
IVF-tekniker kan beskådas och även laddas hem vid besök på
Internet-adressen http://meg.biosci.ki.se/meg/human/human.html



siellt att återföra embryon som löper
hög risk att vara sjuka.

IVF och embryobiopsi
För att kunna utföra en embryobiop-

si krävs att äggcellen befruktas utanför
kroppen genom in vitro-fertilisering.
Detta är idag en väl beprövad men ock-
så krävande metod för kvinnan, som
genom hormonbehandling stimuleras
till superovulation så att fler än en ägg-
cell utmognar [3]. Ett antal äggceller (i
genomsnitt tio till tolv) aspireras från
äggstockarna för att sedan befruktas
med mannens spermier in vitro (Figur
1a). På dag tre efter befruktningen är
embryot i 6–8-cellsstadiet. Detta be-
döms för närvarande vara den optimala
tidpunkten för en embryobiopsi (Figur
1b). Vid detta stadium kan upp till 25
procent av cellerna avlägsnas utan att
embryots viabilitet eller utveckling på-
verkas [4].

Själva biopsin går till så att ett hål
görs i zona pellucida med hjälp av en
svag syra. Genom detta hål kan sedan en
eller två av de totipotenta embryoceller-
na (blastomererna) sugas ut för att ge
material till den genetiska analysen.
Cellkärnorna från de biopserade blasto-
mererna fixeras sedan på objektglas för
efterföljande FISH-diagnostik (fluore-
scent in situ-hybridisering, se nedan)
(Figur 1c), alternativt läggs blastome-
rerna i provrör för PCR-analys. Efter bi-
opsin odlas embryot vidare i väntan på
resultatet av den genetiska analysen.
Det eller de embryon som är friska kan
därefter föras in i kvinnans livmoder.

Liksom vid rutin-IVF återför man i
de flesta fall högst två friska embryon
för att minska risken för flerbörd. De
rapporterade graviditetsresultaten avse-
ende biopserade embryon är jämförba-
ra med dem efter rutin-IVF [5]. 

Genetisk diagnostik
Kraven på den genetiska analysen är

stora, eftersom man har tillgång till en-
dast en eller två celler från varje embryo.
De metoder som används för genetisk
diagnostik är för närvarande poly-
meraskedjereaktion (PCR) [6] och fluo-
rescent in situ-hybridisering (FISH) [7].

PCR är en molekylärgenetisk metod
som används bl a för mutationsanalys
av monogena sjukdomar. Initialt an-
vändes metoden även för könsbestäm-
ning (Figur 2a), men har nu på grund av
tekniska begränsningar nästan helt er-
satts av FISH för detta ändamål (Figur
2b).

PCR-metoden är dock det enda al-
ternativet vid flertalet monogena sjuk-
domar som t ex cystisk fibros och vissa
allvarliga metabola tillstånd. En förut-
sättning för denna diagnostik är att den
sjukdomsframkallande mutationen i fa-
miljen är identifierad.

FISH är en metod som kombinerar
cytogenetik och molekylärgenetik.
Med in situ-hybridisering och DNA-
sonder inmärkta med fluorescerande
färger (fluorokromer) kan gener och
kromosomfragment lokaliseras på van-
liga kromosompreparat. Signalerna går
även att identifiera i vilande celler som
befinner sig i interfas, vilket är en förut-
sättning för PGD. Genom att kombine-
ra olika färger kan flera DNA-sonder
användas och flera kromosomer identi-
fieras samtidigt.

Förutom vid könsbestämning an-
vänds FISH vid diagnostik av struktu-

rella kromosomavvikelser och mikro-
deletioner, som kan orsaka allvarliga
medfödda tillstånd. Ett exempel på
mikrodeletion är Duchennes muskel-
dystrofi, där FISH kan användas för att
diagnostisera vissa av de deletioner som
ger upphov till sjukdom (Fig 3). Efter-
som Duchennes muskeldystrofi är ett
könsbundet tillstånd var könsdiagno-
stik med återförande av endast kvinnli-
ga embryon tidigare den enda möjlighe-
ten vid PGD. Specifik deletionsdiag-
nostik gör det nu möjligt för föräldrarna
att även få friska pojkar.

Eftersom PGD ännu befinner sig i en
utvecklingsfas bör diagnostiken bekräf-
tas med konventionell fosterdiagnostik
senare under graviditeten.

Svårigheter
Ett problem vid PGD är att diagno-

stiken utförs på en mycket liten mängd
genetiskt material (en eller två celler).
En annan begränsning är den korta tid
som analysen får ta i anspråk. Inte hel-
ler kan de enskilda kromosomerna stu-
deras, eftersom cellerna befinner sig i
interfas. Det är också relativt vanligt
med mosaicism i tidiga embryon, vilket
gör att kromosomuppsättningen kan
skilja sig i olika blastomerer. Allt detta
kan medföra tekniska problem och
tveksamhet i diagnostiken.

Ytterligare en faktor som kan försvå-
ra analysen är att många av de struktu-
rella kromosomavvikelserna och gen-
mutationerna är unika för varje patient.
Detta gör att det i dessa fall krävs en in-
dividuell metodutveckling som kan
vara både tids- och resurskrävande.

Etiska aspekter
och regler
Det har funnits farhågor att PGD

skulle kunna missbrukas, t ex för köns-
diagnostik då det inte finns medicinsk
indikation eller för selektion utifrån
speciella egenskaper. I flera länder har
man därför infört rekommendationer
och lagar. Dessa och liknande frågor be-
handlades nyligen vid ett symposium
om bioetik, arrangerat av Europarådet,
som förbereder en konvention om
skydd för det mänskliga embryot.

I Sverige finns det ännu ingen lag
som reglerar PGD. Förarbetet till den
nya lagen om fosterdiagnostik säger
dock att »PGD bör användas med stor
restriktivitet» och »endast för diagno-
stik av allvarliga, progressiva, ärftliga
sjukdomar som leder till tidig död och
där ingen bot eller behandling finns»
[8].

Man har därmed inskränkt indika-
tionsområdet mer än vad som är praxis
vid abortinriktad fosterdiagnostik, vil-
ket kan komma att medföra problem när
metoden blir etablerad. PGD befinner
sig ännu i ett tidigt utvecklingsskede,
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Figur 2.
a. PCR-baserad könsbestämning av
enstaka blastomerceller från nio olika
embryon. Figuren visar två PCR-
fragment från amelogeningenen. Det
övre fragmentet är specifikt för X-
kromosomen, det nedre för Y-
kromosomen. De olika blastomerernas
könskromosomer kan utläsas ovanför
varje prov.
Längst till vänster ses det typiska
mönstret hos ett manligt embryo (XY).
Därefter ses ett tomt prov (0), vilket
troligen har tekniska orsaker, dvs att
embryot var degraderat eller att PCR-
reaktionen inte fungerat. Tre embryon
har endast ett X-fragment, vilket är
mönstret hos kvinnliga embryon. Med
denna PCR-analys går det dock ej att
avgöra om embryot verkligen hade två X-
kromosomer.
Näst längst till höger ses ett prov från ett
embryo (Y) med en Y-kromosom och
som saknar en X-kromosom. Analyserna
illustrerar tekniska och biologiska
problem förknippade med PCR- analyser
av DNA från enstaka celler.

b. Könsbestämning med FISH.
Embryocellskärnan frigörs från
cytoplasma och fixeras på ett objektglas.
Inmärkning sker sedan med DNA-sonder
från X- (röd) respektive Y-kromosomen
(grön). Cellen på bilden kommer från ett
manligt embryo med en grön signal från
Y-kromosomen och en röd signal från X-
kromosomen. Metoden ger ett säkert och
snabbt svar inom cirka två timmar.



och verksamheten måste underställas
etisk granskning.

Efter de första lyckade fallen med
PGD har utvecklingen gått framåt.
Könsbestämning för vissa könsbundna
sjukdomar samt CF-diagnostik utförs
idag rutinmässigt vid enstaka centra i
Storbritannien, Belgien, USA samt
Australien. Direkt diagnostik har nu ut-
vecklats för ytterligare ett antal mono-
gena sjukdomar såsom Duchennes
muskeldystrofi [9], Tay–Sachs’ sjuk-
dom [10], Lesch–Nyhans syndrom
[11], Marfans syndrom [12], fragilt X
[11], hemofili A [11], Rh-blodgruppe-
ring [13] och betatalassemi [14]. Försök
pågår också med att diagnostisera olika
obalanserade strukturella kromosom-
avvikelser.

Pågående projekt i Sverige
I Sverige sker idag klinisk tillämp-

ning av PGD vid två centra, kvinnokli-
niken vid Sahlgrenska sjukhuset i Göte-
borg och preimplantationsgruppen i
Stockholm. Det rör sig ännu så länge
om försöksverksamhet i liten skala.
Gruppen i Göteborg har utfört en serie
könsbestämningar för patienter med
risk att få barn med svår könsbunden
sjukdom, och hittills har två graviditeter
etablerats [15]. Gruppen i Stockholm
har även infört diagnostik för patienter
som är bärare av olika strukturella kro-
mosomavvikelser såsom translokatio-
ner, inversioner och mikrodeletioner,

och även här har två graviditeter etable-
rats (Figur 3). Samtidigt pågår forsk-
ning för att inhämta mer kunskap om
kromosomuppsättningen hos tidiga em-
bryon.

PGD är idag en metod som för ett få-
tal patienter med mycket specifika pro-
blem utgör ett alternativ till traditionell
fosterdiagnostik. Trots den obligata,
krävande IVF-behandlingen är det ett
flertal par som för närvarande står på kö
för PGD. För en del av dessa är detta
kanske den enda möjligheten att få ett
friskt barn.
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Figur 3. Deletionsdiagnostik av
Duchennes muskeldystrofi (DMD). Den
orangefärgade och den röda signalen
kommer från DNA-sonder som
identifierar X- respektive Y-kromosomen.
Den gröna signalen identifierar en
specifik del av sjukdomsgenen. Frånvaro
av grön signal betyder således att den
delen av genen har gått förlorad
(deletion). En anlagsbärande kvinna kan
teoretiskt få barn med fyra olika
möjligheter vad gäller fördelningen av
sjukdomsanlaget och
könskromosomerna. Med hjälp av de
ovan beskrivna DNA-sonderna kan
samtliga varianter detekteras:

a. Frisk flicka. Två orangefärgade
signaler indikerar två X-kromosomer och
två gröna signaler indikerar två friska
DMD-gener.

b. Anlagsbärande flicka. Två orange-
färgade signaler indikerar två X-
kromosomer och en grön signal indikerar
endast en frisk DMD-gen.

c. Frisk pojke. En orangefärgad samt en
röd signal indikerar en X- och en Y-
kromosom, och en grön signal indikerar
en frisk DMD-gen.

d. Sjuk pojke. En orangefärgad samt en
röd signal indikerar en X- och en Y-
kromosom; avsaknad av grön signal
betyder att ingen frisk DMD-gen finns.

a b

c d


