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Barn som föds efter in vitro-
fertilisering, IVF, löper större
risk att drabbas av vissa allvar-
liga missbildningar än andra
barn. Det visar den första stora
uppföljningen av samtliga
svenska IVF-barn. 

– Men vi anser inte att orsa-
ken är IVF-tekniken i sig, säger
gynekolog Karl-Gösta Nygren.
Det rör sig främst om maternel-
la faktorer, samt att det föds så
många tvillingar.    

Sedan den första lyckade in vitro-
fertiliseringen för över 20 år sedan har
fler än  300 000 IVF-barn fötts runt om
i världen. I USA föds varje år cirka
15 000 IVF-barn, i Sverige omkring
1 500 och utgör drygt två procent av alla
nyfödda.

IVF-teknikerna har utvecklats
snabbt, liksom allmänhetens medvetan-
de om de nya möjligheterna.

– Infertilitet är inte längre förknip-
pat med skuldkänslor. Det har, tillsam-
mans med teknikutvecklingen på områ-
det, lett till att trycket från allmänheten
att få IVF-behandling ökat mycket kraf-
tigt, säger Karl-Gösta Nygren, gyneko-
log och verksam vid IVF-enheten vid
Sophiahemmet i Stockholm. 

Karl-Gösta Nygren är ordförande i
den arbetsgrupp, som genomfört den
första större kartläggningen av svensk
IVF-verksamhet. Ordförandeskapet de-
lar han med docent Orvar Finnström,
Universitetssjukhuset i Linköping, 

Arbetsgruppen har utöver kartlägg-
ningen av verksamheten även följt upp
samtliga 5 856 IVF-barn i Sverige som
är födda åren 1982–1995. 

Dessa har jämförts med samtliga
barn i landet som är födda under samma
tidsperiod, med avseende på bland an-

nat andelen flerbörd, förtidsbörd och
missbildningar.

Det finns internationella studier som
vittnar om en förhöjd risk för abnormi-
tet hos IVF-barn. En australiensisk stu-
die har visat att barn som tillkommit ge-
nom s k intra cytoplasmatic spermiein-
jektion (ICSI), en teknik som började
användas 1993 för att hjälpa infertila
män att bli fäder, löper en fördubblad
risk att drabbas av allvarliga defekter,
jämfört med icke IVF-barn (BMJ 1997;
315: 1260-6). Det rör sig bland annat
om medfödda hjärtfel och missbild-
ningar i mag–tarmsystem. 

Missbildningar 
hos 5,4 procent
De flesta studier som gjorts rör dock

ett relativt litet antal barn (i den austra-
liensiska studien ingick 420 IVF-barn). 

När Svensk förening för obstetrik
och gynekologi (SFOG), Barnläkar-
föreningen och Socialstyrelsens Epide-
miologiska Centrum (EpC) nu presen-
terar en gemensam retrospektiv genom-
gång av IVF-barn och andelen miss-
bildningar, så är det de första riktigt sto-
ra epidemiologiska undersökningarna
på området. 

Undersökningen baserar sig på upp-
gifter ur Medicinskt Födelseregister,
Missbildningsregistret samt Cancerre-
gistret, som samtliga förs av EpC. 

Av de 5 856 IVF-barn som föddes i
Sverige åren 1982–1995 hade 316 barn
(5,4 procent) någon typ av registrerad
missbildning. Motsvarande siffra för
samtliga födda var 3,9 procent. 

De relativt höga siffrorna för båda
grupperna beror enligt arbetsgruppen
på att även lätta missbildningar finns
med i materialet.

– Det kan i vissa fall handla om
mycket små och ofarliga missbildning-
ar som lätt går att åtgärda efter födseln.
När det gäller den typen av missbild-
ningar är det även svårare att tolka re-
sultatet, bland annat för att man kan tän-
ka sig att barnläkaren gör en noggran-
nare undersökning om det handlar om
ett IVF-barn, säger Karl-Gösta Nygren. 

EpC begränsade därför urvalet ytter-
ligare till att handla om allvarliga miss-
bildningar, och då fann man inga skill-
nader utom rörande två typer: neural-

rörsdefekter och esofagusatresi, då en
del av matstrupen saknas (Tabell I).

Tvillingfödslar en riskfaktor
Neuralrörsdefekterna utgörs av ane-

cefali, spina bifida och encefalocele,
som samtliga uppkommer när centrala
nervsystemet bildas under det tidiga
embryonalstadiet. Det handlar dock om
små siffror. Av IVF-barnen hade 11 nå-
gon form av neuronalrörsdefekt (mot
3–4 av samtliga födda). 8 av de 11 IVF-
barnen var tvillingar.

– Eftersom majoriteten av de drab-
bade barnen var tvillingar, tror vi att tvil-
lingfödslarna i sig kan vara en viktig or-
sak till missbildningarna hos IVF-bar-
nen. Den finns en fördubblad risk för
dessa missbildningar vid tvillingfödslar.

– Även andelen barn med vatten-
skalle var högre hos IVF-barnen och
bland dessa handlade det också till stor
del om tvillingfödslar, säger Karl-Gös-
ta Nygren.

En teori är att en kvinna, som ge-
nomgått IVF-behandling och efter ult-
raljudsundersökning får besked om att
ett av tvillingfostren är gravt missbildat,
är mer benägen att behålla båda barnen
för att kunna föda åtminstone ett friskt
barn, trots att hon vet att det andra inte
kommer att överleva. Därigenom blir
jämförelsetalen med icke IVF-barn inte
helt rättvisa. 

– Vi har själva ett sådant fall och jag
känner även till andra liknande fall. Vi
har försökt få belägg för den här teorin
genom att titta i Socialstyrelsens
abortregister, men ännu har vi inte kom-
mit så långt att vi kan visa att det är så,
säger Karl-Gösta Nygren.

Ifråga om den högre andelen esofa-
gusatresi bland IVF-barn kan den inte
förklaras med tvillingfödslar. I det
svenska materialet finns det 6 barn med
esofagusatresi, mot det förväntade an-
talet 1,54. Epidemiologiska studier har
visat att esofagusatresi är associerad
med infertilitetsproblem hos kvinnor
som trots allt blivit gravida utan IVF,
och missbildningen antas därför ha ma-
ternella orsaker. 

När det gäller andra enskilda miss-
bildningar visade genomgången inga
statistiskt säkerställda avvikelser mel-
lan observerade och förväntade värden.

Största studien om provrörsbefruktning    

Missbildningar vanligare 
hos barn födda efter IVF

Peter Örn
medicinsk nyhetsredaktör
Tel 08-790 34 61
Fax 08-14 57 04
E-post peter.orn@
lakartidningen.se



Kartläggningen visade att det även
finns en markant skillnad mellan IVF-
barn och andra barn ifråga om förtids-
börd. För samtliga IVF-barn var ande-
len förtidsbörd 30 procent (före vecka
37), jämfört med 6 procent av samtliga
födda. Den skillnaden kan till stor del
förklaras av den ökade andelen flerbör-
der, menar arbetsgruppen.

Vid enkelbörd var risken för förtids-
börd 50 procent högre för IVF-barn.

– Det har förmodligen maternella
orsaker. Kvinnorna är i genomsnitt fem
år äldre än de kvinnor som inte genom-
gått IVF, och de har ju också ofta en
sjukdom som gör dem infertila och som
kan påverka graviditeten. Till exempel
kan sammanväxningar i äggledarna
leda till ett sämre blodflöde till livmo-
dern, vilket kan inverka på gravidi-
tetslängden.  

Den perinatala dödligheten för en-
kelbörder var 8,2 per 1000 födda IVF-
barn. I hela populationen var motsva-
rande siffra under samma tidsperiod 6,6
per 1000 födda. 

Efter korrigering för födelseår, mo-
derns ålder samt tidigare födda hamna-
de den förväntade siffran för antalet
dödfödda på 61 barn, medan den obser-
verade siffran var 27 barn. Chansen att
överleva är alltså större för ett IVF-barn
jämfört med andra barn, om barnen föds
med låg födelsevikt i enkelbörd.

– Förklaringen är att det oftast är in-
fektioner som ligger bakom förtidsbörd
hos kvinnor som inte genomgått IVF,
vilket påverkar barnets överlevnads-
chanser negativt, säger Karl-Gösta
Nygren.  

Val av teknik 
påverkar inte r isken 
Val av IVF-teknik påverkar inte ris-

ken för missbildningar, förtidsbörd el-
ler perinatal dödlighet, enligt arbets-
gruppens rapport. Däremot ledde IVF
med befruktade ägg som varit frysta, till
att barnen i större utsträckning än andra
IVF-barn hade normal vikt under gravi-
diteten och vid födseln.

– Frysning görs ju bara av de bästa
äggen, framför allt från yngre kvinnor
som svarat bra på behandlingen. Vi har
idag inga bra metoder för att avgöra vil-
ka ägg som är mest livsdugliga, vi kan
titta på äggets symmetri, vilket som är
jämnast etc, och en stor utmaning på
sikt är att hitta bättre metoder för detta,
säger Karl-Gösta Nygren.

Mikroinjektion av spermier i ägget,
ICSI-tekniken, har sedan den infördes
1993 mötts av en del kritik. Tekniken an-
vänds idag i mycket stor omfattning, vid
närmare hälften av all IVF-verksamhet
tillämpas metoden och i Sverige har
omkring 1000 barn fötts genom ICSI.

Men det finns inga medicinska veten-

skapliga studier gjorda på grundforsk-
ningsnivå ifråga om risker med ICSI.
Epidemiologiska studier tyder på en viss
riskökning för medfödda defekter.

Kritiken gäller också det faktum att
genetiska defekter, som kan vara orsa-
ken till mannens infertilitet, överförs till
ägget genom ICSI: man riskerar att ska-
pa ett släktträd som blir beroende av
tekniken för att fortleva.

Den svenska studien visar ingen ök-
ning av morbiditet eller mortalitet bland
barn som fötts genom ICSI.

– Det inträffar säkert att man be-
handlar vissa män, vars ärftliga belast-
ning är orsaken till infertilitet och som
även kan vara kopplad till en annan
sjukdom, till exempel cystisk fibros.
Men att neka dessa män behandling
vore en genetisk diskriminering, säger
Karl-Gösta Nygren.

– Det finns ännu inget som tyder på
att själva ICSI-tekniken skulle tillföra
ägget något skadligt. Det är i teorin na-
turligtvis en hemsk tanke, men jag kan
inte tänka mig hur man skulle kunna ut-
röna om en sådan risk finns utan att helt
enkelt tillämpa metoden.

»Känns befriande»
Resultatet av den svenska kartlägg-

ningen av IVF-barn »känns befriande»,
menar Karl-Gösta Nygren. 

– Vi har i stort sett inte funnit något
som vi inte förväntade oss att finna, och
det känns som att vi kan förklara orsa-
ken till de missbildningar som upp-
täckts. Orsaken är inte IVF-tekniken
som sådan. 

– Vi tror också att vi nu kan lämna
misstanken om att IVF-barn löper ökad
risk för cancersjukdomar och embryo-
nala cancrar, säger Karl-Gösta Nygren.

Den stora andelen tvillingfödslar är
dock ett stort problem. Av IVF-barnen
var 24 procent tvillingfödslar, mot 1
procent för populationen i övrigt. Även

om siffran gått ner så låg den fortfaran-
de på 22 procent 1995 bland IVF-barn.
Arbetsgruppens rapport pekar på ett
stort behov av en policyförändring.

– Professionen är helt klar över att
vi inte kan fortsätta som nu. I stället för
att sätta in ett par ägg åt gången, borde
vi i de flesta fall sätta in ett och frysa de
andra. Blir kvinnan inte gravid sätter
man in ytterligare ett vid nästa cykel.

– Det görs redan idag vid 20 procent
av fallen, bland annat då kvinnan redan
fött ett barn efter IVF. 

Krävs en större samsyn
Ökad kunskap om äggets kvalitet

och möjlighet att överleva är ett sätt att
uppnå färre antal tvillingfödslar. Men
det krävs också en större samsyn på IVF
mellan olika sjukvårdshuvudmän, me-
nar Karl-Gösta Nygren. 

– Styrsystemen för IVF-verksam-
heten är så utformade hos många
sjukvårdshuvudmän att de leder till ett
kortsiktigt effektivitetstänkande. Man
sätter in flera ägg vid varje enskild be-
handling, och resultatet blir för många
tvilling- och trillingfödslar. Styrsyste-
men har därför en direkt negativ inver-
kan på den medicinska utvecklingen. 

Skillnaderna mellan sjukvårdshu-
vudmännen framgår tydligt i arbets-
gruppens andra rapport; en kartlägg-
ning av IVF-verksamheten i Sverige.
Inställningen till antal behandlingar,
övre åldersgräns för kvinnan respektive
mannen och kostnader för patienten är
exempel där det finns stora variationer
över hela landet. 

Men de medicinska bedömningarna
skiljer sig inte åt, snarare synen på pri-
oriteringen av IVF. Vissa huvudmän av-
sätter överhuvud taget inga resurser till
IVF-verksamhet medan andra finansie-
rar upp till tre försök per par.

Den 7 oktober anordnar Socialsty-
relsen en konferens tillsammans med
representanter från samtliga sjukvårds-
huvudmän, för att diskutera bland annat
finansiering och prioritering inom IVF-
verksamheten. Målsättningen på sikt är
att uppnå en större samsyn.

De två rapporter som nu presenterats
är de första av fem planerade rapporter.
Redan under hösten väntas ytterligare
en studie bli klar, rörande bland annat
epilepsi och cerebral pares bland IVF-
barn. 

Därefter kommer en uppfölj-
ningsstudie av IVF-barn i 10-årsåldern,
med avseende på eventuella psykologis-
ka avvikelser jämfört med andra barn.

Slutligen ska Statens beredning för
utvärdering av medicinsk metodik,
SBU, genomföra en litteraturgenom-
gång av allt som finns dokumenterat på
IVF-området i världen.
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Tabell I. Observerade och förväntade antal
barn med specifika missbildningar.  Källa:
Socialstyrelsens Epidemiologiska Centrum. 

Missbildning Observerade Förväntade

Anencefali 4 0,31
Spina bifida 6 2,55
Encefalocele 1 0,22
Hydrocefali 7 1,22
Kluven läpp/gom 13 10,35
Kongenitalt 

hjärtfel 18 14,58
Esophagusatresi 6 1,54
Analatresi 4 1,64
Diafragmabråck 1 1,51
Bukväggsbråck 2 1,29
Hypospadi 17 11,70
Extremitets-

reduktion 3 3,01
Downs syndrom 8 14,30


