
Denna glidning i indikationerna har
kritiserats av Läkaresällskapets etikde-
legation [2]. Kritiken är till viss del be-
fogad eftersom informationen till de
gravida kvinnorna ej alltid hängt med i
denna utveckling. Inte heller har alltid
frivilligheten i deltagandet betonats till-
räckligt. 

Nu finns emellertid nyanserad infor-
mation framtagen [3]. 

De problem som kvarstår rör oklar-
heter om rutinultraljudets förmåga att
avslöja missbildningar. I en ny svensk
undersökning [4] upptäcktes endast 22
procent av »allvarliga, upptäckbara miss-
bildningar». Denna siffra kan med all
sannolikhet förbättras påtagligt om de
som utför undersökningarna (oftast
barnmorskor) dels får bättre utbildning
vad gäller upptäckt av fostermissbild-
ningar, dels ges möjlighet att utföra till-
räckligt många undersökningar för att
behålla kompetensen. Det senare skulle
innebära en viss centralisering av verk-
samheten. Den ultraljudsutrustning som
idag finns inom den svenska kvinno-
sjukvården är som regel av tillräckligt
god kvalitet. 

En majoritet av de fostermissbild-

ningar som idag upptäcks är allvarliga
och leder oftast till legala eller spontana
aborter eller perinatala dödsfall [5].
Även om vetenskapliga bevis oftast
saknas kan det antas att omhänderta-
gandet efter förlossningen i vissa fall
blir mer optimalt om barnets missbild-
ning påvisats prenatalt. Diafragma-
bråck utgör ett exempel på en sådan
åkomma [6], liksom bukväggsbråck,
hjärtfel, hydrops, obstruktiva uropatier,
hydrocefalus och spina bifida.

Bättre information 
av nöden
Skall ultraljudsundersökningar i an-

dra trimestern även fortsättningsvis er-
bjudas alla gravida kvinnor måste meto-
dens fosterdiagnostiska kapacitet fram-
hållas i den information som ges till
kvinnorna. Informationen måste också
beröra vad en misstänkt eller upptäckt
fostermissbildning kan tänkas leda till. 

Frivilligheten i deltagandet skall
poängteras och kvalitetsnivån på un-
dersökningarna vara god över hela lan-
det. 

Risk för falskt 
positiva fynd
Risk för falskt positiva fynd finns all-

tid. Allvarliga konsekvenser av detta,
såsom avbrytande av en graviditet med
ett friskt foster eller ett foster med be-
tydligt lindrigare avvikelse än den på-
stådda, är sällsynta. I en brittisk studie
[7] har denna risk skattats till 0,5 pro-
cent (2 av 369). I samma arbete fann
man att diagnosen ändrades eller kom-
pletterades i 35 procent av fallen då en
patolog undersökte de foster där gravi-
diteten avbrutits på grund av påvisad
missbildning. 

Dessa nya fakta bedömdes inte för-
ändra prognosen för fostren/barnen,
men hade stor betydelse för den slutgil-
tiga diagnosen och därmed för rådgiv-
ningen till föräldrarna inför kommande
graviditeter. 

Slutsatsen av detta blir att de foster
som aborteras till följd av påvisad miss-

bildning bör undersökas av specialkun-
nig patolog. 

Invasiva tekniker
Invasiv diagnostik kan användas vid

påvisad fostermissbildning inte bara för
att utesluta eller verifiera en samtidig
kromosomavvikelse utan även för an-
dra diagnostiska provtagningar, exem-
pelvis urinanalyser för att bedöma fos-
trets njurfunktion. Intrauterin behand-
ling vid påvisad fostermissbildning är
bara aktuell i få fall. 

Öppen fosterkirurgi har provats
framför allt på foster med diafragma-
bråck. De begränsande faktorerna vid
dessa ingrepp är dels de risker modern
utsätts för, dels det faktum att prematurt
värkarbete ofta uppstår postoperativt
[8]. Invasiv fosterbehandling med hjälp
av fetoskopi och/eller ultraljud synes
därför vara en mer framkomlig väg [9].
Här finns möjligheter att dränera urin-
blåsan med pigtail-kateter vid låga urin-
vägshinder. Hydrotorax och ascites kan
också behandlas med dränage. Studier
pågår bl a om möjligheterna att behand-
la diafragmabråck med ocklusion av
trachea. 

Klara indikationer för intrauterin be-
handling saknas för närvarande, men
nya kunskaper tillkommer raskt och
etablerade principer för intrauterin be-
handling av foster med vissa missbild-
ningar kan förväntas inom de närmaste
åren. 

Olika tekniker finns
Mer etablerade tekniker finns för in-

trauterin behandling av andra gravidi-
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Ultraljud och fetoskopi gör
intrauterin behandling möjlig
Men nya metoder skapar nya etiska problem

I Sverige erbjuds idag alla gravida
kvinnor minst en ultraljudsunder-
sökning, oftast utförd i sen andra

trimester [1]. Även om denna rutin ur-
sprungligen tillkom för att datera gravi-
diteten, upptäcka flerbörd och konstate-
ra fosterliv har den med hjälp av ökad
skicklighet hos undersökarna och allt
bättre ultraljudsutrustning blivit en me-
tod för att kunna upptäcka fostermiss-
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tetskomplikationer. En omstridd sådan
är reduktion av antalet foster vid fler-
börd (tre eller fler foster) för att minska
risken för extrem prematurbörd. För-
hoppningsvis medför förbättrade regi-
mer vid infertilitetsbehandling att beho-
vet av denna verksamhet upphör. 

Att transfundera blod intrauterint vid
svåra erytrocytimmuniseringar är kli-
nisk rutin vid fostermedicinska enheter
[10]. Blodtillförsel till foster kan också
vara motiverad vid fetala parvovirusin-
fektioner och vid fetomaternella blöd-
ningar. Vid trombocytimmuniseringar
är transfusionsbehandling ej ett lika
självklart alternativ på grund av risken
för fetala blödningar. Immunglobulin-
behandling är ett alternativ som tycks
kunna förhindra intrakraniella blöd-
ningar hos fostren [11]. Upprepade
tappningar av fostervatten kan reducera
risken för förtidsbörd, och därmed min-
ska mortaliteten vid tvillingtransfusions-
syndrom, men tyvärr förhindras ej att en
stor andel av de överlevande barnen har
skador i centrala nervsystemet (CNS)
[9]. Laserkoagulation av kärlanastomo-
ser i placenta tycks ge samma resultat
beträffande överlevnad som tappning
av fostervatten. Det finns emellertid in-
dikationer på att risken för CNS-skador
hos de överlevande barnen minskar vid
laserbehandling [12]. 

Behov av en randomiserad kontrol-
lerad studie föreligger för att jämföra
dessa metoder. Även septostomi av fos-
terhinnan mellan tvillingarna har pro-
vats som ett behandlingsalternativ vid
tvillingtransfusionssyndrom [13].

Underbindning av navelsträngen
med hjälp av fetoskopi vid flerbörds-
graviditeter med TRAP(Twin Reversed
Arterial Perfusion)-syndrom är under
utveckling och borde vara rätt åtgärd
vid denna svårbehandlade komplika-
tion [9]. 

Amniocentes 
och korionvillibiopsi
Den vanligaste orsaken till invasiva

ingrepp under graviditet är fetal kromo-

somdiagnostik. Amniocentes för detta
ändamål introducerades på 1960-talet
och utfördes då i andra trimestern. Un-
der den senaste tioårsperioden har tidi-
ga amniocenteser introducerats och ut-
förts redan vid elva graviditetsveckor.
Ytterligare ett alternativ, korionvilli -
biopsi, finns idag tillgängligt. Ingrep-
pen utförs numera i ultraljudsgenom-
lysning. 

Alla invasiva provtagningar är för-
enade med risker. Den ökade missfalls-
risken är väl känd. I Danmark genom-
fördes 1986 [14] en randomiserad stu-
die där gravida kvinnor genomgick an-
tingen amniocentes i ultraljudsgenom-
lysning eller enbart ultraljudsundersök-
ning. I amniocentesgruppen var gravi-
ditetsförlusterna ca 1 procentenhet stör-
re än i kontrollgruppen. Dessutom note-
rades en ökning av andningsproblem
hos de nyfödda barnen. 

Transabdominella korionvillibiopsi-
er utförda i första trimestern ger samma
ökning av missfallsrisken som amnio-
centeser i andra trimestern [15] förut-
satt att operatörerna är väl tränade i bäg-
ge metoderna. 

Tidiga amniocenteser är däremot
förenade med en högre risk för gravidi-
tetsförlust [16-18] än såväl korionvilli -
biopsi som amniocentes i andra trimes-
tern. 

I en nyligen publicerad studie [19]
där man vid tidig amniocentes återförde
fostervatten efter filtration av cellerna
sågs ingen skillnad beträffande miss-
fallsrisken jämfört med korionvillibiop-
si. Studien bröts emellertid på grund av
en signifikant ökning av fotfelsställ-
ningar hos barnen till de mödrar som
genomgått den tidiga amniocentesen. 

Korionvillibiopsi utförd vid åtta till
tio graviditetsveckor har förknippats
med risker för såväl reduktionsmiss-
bildningar av extremiteter som ansikts-
missbildningar [20]. Utförs ingreppet
tidigast från elva graviditetsveckor
finns ingen överrisk för dessa avvikel-
ser.

Tidig amniocentes ökar sannolikhe-
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ten för att celler ej växer ut, och därmed
för förnyad provtagning [16, 17]. Ju ti-
digare provet tas, desto större är risken.
Vid korionvillibiopsi kan behov av yt-
terligare invasiv provtagning uppstå till
följd av mosaicism. Risken för att ytter-
ligare provtagning behövs är ca 2,5 pro-
cent för såväl tidig amniocentes som
korionvillibiopsi [16].

Snabbt besked
För kvinnor som väljer att genomgå

invasiv fosterdiagnostik är det av värde
att få besked om resultatet så snart som
möjligt. Korionvillibiopsi kan utföras
från elva veckor; svarstiden ligger inom
en vecka och kan, i angelägna fall, ned-
bringas till ett dygn. Alternativet, tidig
amniocentes, innebär ökad missfalls-
risk åtminstone om den utförs vid elva
till tolv veckor. Det är möjligt, men ej
visat, att riskökningen är acceptabel vid
tretton graviditetsveckor [18]. 

Allt f ler ärftliga sjukdomar blir åt-
komliga för prenatal diagnostik med
hjälp av molekylärgenetiska metoder
[21]. För detta krävs som regel material
från en korionvillibiopsi.

Ibland diagnostiseras en fostermiss-
bildning först i sen graviditet. Det kan
innebära att bestämning av fostrets ka-
ryotyp blir aktuell för att kunna ge ade-
kvat information om fostrets tillstånd
och planera för optimalt omhänderta-
gande vid förlossningen. I dessa fall, då
ett snabbt svar är önskvärt, kan kordo-
centes vara att föredra. Risken vid kor-
docentes i sen graviditet skiljer sig san-
nolikt ej påtagligt från den vid amnio-
centes eller korionvillibiopsi om opera-
tören har adekvat utbildning och trä-
ning.

Nya metoder för diagnostik 
av fetala kromosomavvikelser
Nya tekniker har testats för diagnos-

tik av fetala kromosomavvikelser. Mest
omskriven är identifieringen av fetala
celler i maternellt blod [22]. Det är
osannolikt att denna metod kan ersätta
våra nuvarande invasiva test inom de

närmaste åren. Aspiration av vätska
från celomhålan, som kan utföras vid en
graviditetslängd av mellan sex och tio
veckor, har provats för prenatal diagno-
stik av kromosomavvikelser [23]. Den-
na metod är, liksom de transcervikala
tekniker som testats för att isolera pla-
centaceller, att betrakta som experi-
mentell.

Preimplantatorisk genetisk dia-
gnostik är också under utveckling [24].
En förutsättning för denna teknik är in
vitro-fertilisering (IVF). En eller två
celler biopseras från ett tre dagar gam-
malt embryo och kan nyttjas för be-
stämning av kön (vid risk för könsbund-
na sjukdomar) eller diagnostik av speci-
fika sjukdomar. Då endast friska em-
bryon återförs till modern kan abort-
ingrepp undvikas. Biopsin synes ej ska-
da embryot.

Preimplantatorisk genetisk dia-
gnostik är ännu att betrakta som en ex-
perimentell metod. Den har dock stor
potential för framtida användning i
fall då hög risk föreligger för ett par att
få barn med en allvarlig ärftlig åkom-
ma.

Metoder för att bedöma risk 
för f etala kromosomavvikelser
Prenatal diagnos av kromosomavvi-

kelser (exempelvis Mb Down) kan ske
endast via invasiv provtagning. Efter-
som risken att föda barn med Mb Down
ökar med stigande maternell ålder har
kvinnor över en viss ålder, oftast 35 el-
ler 37 år, erbjudits sådan diagnostik.
Detta sätt att välja ut en målgrupp som
erbjuds invasiv diagnostik har kritise-
rats för att vara alltför grovt. De flesta
(ca 70 procent) barn med Mb Down
föds av kvinnor under 35 år [25]. Kvin-
nor över 35 år utgör idag i Sverige un-
gefär 12 procent av den gravida popula-
tionen [26]. 

Att använda den gravida kvinnans
ålder som enda kriterium för att erbjuda
invasiv fosterdiagnostik är således
långtifrån optimalt. Om åldersfaktorn
kombineras med andra riskfaktorer för

kromosomavvikelser hos fostret kan in-
formationen till den gravida kvinnan bli
mer nyanserad. En sådan möjlighet är
att mäta vissa hormoner (AFP, HCG
och eventuellt östriol) i den gravida
kvinnans blod. Hormonmönstret i kom-
bination med åldern kan ge en risksiffra
för Mb Down [25]. Om risken 1/400 an-
vänds som gräns skulle ca 5 procent av
populationen anses som varande i risk-
zonen och få erbjudande om ett invasivt
test. Skulle alla dessa kvinnor välja att
låta få ett test utfört skulle sensitiviteten
för upptäckt av Mb Down bli ca 70 pro-
cent [25]. 

Ett annat sätt att modifiera åldersris-
ken för att föda barn med Mb Down är
mätning av fostrets nackuppklarning
med hjälp av ultraljud vid graviditets-
vecka 10–14 [26]. Ju större uppklarning
desto större risk för trisomi. Data från
en forskargrupp i England talar för att
sensitiviteten kan nå 80 procent om 5
procent av de gravida kvinnorna ge-
nomgår invasiv fosterdiagnostik [27].
Även om andra studier ej redovisat
samma goda resultat [28] förefaller det
sannolikt att metoden har hög potential
för identifiering av kvinnor som löper
ökad risk att föda barn med Mb Down. 

Om alla gravida kvinnor skulle er-
bjudas denna undersökning skulle det
kräva att de genomgick en ultraljuds-
undersökning i vecka 10–14. Att i da-
gens Sverige införa erbjudande om yt-
terligare en ultraljudsundersökning un-
der graviditet är sannolikt orealistiskt.
Skall metoden införas krävs att den ru-
tinmässiga ultraljudsundersökningen
tidigareläggs till mellan tio och fjorton
veckor.

Ökad nackuppklarning innebär
ökad risk inte bara för Mb Down utan
även för andra trisomier, Turners syn-
drom, vissa genetiska sjukdomar, vissa
missbildningar och fetala infektioner.
Metoden har många potentiella an-
vändningsområden, men kan inte anses
tillräckligt utvärderad för användning i
klinisk rutin idag. Fördelen med ultra-
ljudsmetoden är att ultraljud ändå mås-
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te göras för datering, även om serum-
screening nyttjas. Dessutom görs ultra-
ljudsundersökningen tidigare i gravi-
diteten, vilket är fördelaktigt eftersom
de kvinnor som väljer att genomgå ett
invasivt test då får definitivt besked om
fostrets kromosomuppsättning tidiga-
re.

Serumscreening i andra trimestern
[25] är från denna synpunkt ett steg till-
baka mot sena provtagningar och sena
besked. De försök som nu görs att an-
vända serumscreening i första trimes-
tern kan möjligen ändra på detta förhål-
lande. 

Ovanstående beräkningar av sensiti-
viteterna är teoretiska. I praktiken mås-
te fosterdiagnostik individualiseras.
Flera kvinnor kommer att avstå, andra
önskar invasiv fosterdiagnostik, även
om risksiffran ligger under den valda
gränsen. Metoderna innebär emellertid
att kvinnor erbjuds ett bättre underlag
för att fatta beslut om att låta ta eller av-
stå från invasivt test. 

Bägge metoderna innebär emellertid
svårigheter vad gäller informationen,
eftersom testet utgör ett tvåstegsförfa-
rande [29]. Rimligt är att varje kvinna
primärt måste informeras inte bara om
screeningtestet utan också om det dia-
gnostiska prov som kan bli aktuellt.

Medicinsk 
behandling
Vissa sjukdomar som påvisas prena-

talt kan numera också behandlas under
fosterlivet. Dit hör adrenogenitalt syn-
drom [30], en autosomalt recessiv sjuk-
dom som innebär att sjuka flickfoster
kan viriliseras. Med hjälp av polyme-
raskedjereaktion (PCR) på material
från korionvillibiopsier kan de flesta
fall av adrenogenitalt syndrom dia-
gnostiseras prenatalt och sjuka flickfos-
ter kan, till synes framgångsrikt, be-
handlas med Dexametason via modern
[30].

En del fall av homozygot protein C-
brist kan också diagnostiseras prenatalt.
Här finns ännu ingen möjlighet till in-

trauterin behandling, men det perinata-
la omhändertagandet kan optimeras om
sjukdomen identifieras före förloss-
ningen [31]. 

Fetala takyarytmier är ytterligare ett
exempel på störningar som idag kan
diagnostiseras och behandlas redan un-
der fosterlivet [32]. Fetala takyarytmier
upptäcks nästan alltid vid ett rutinbesök
på mödravårdscentral [33], där barn-
morskan noterar en onormalt hög hjärt-
frekvens hos fostret. Tillståndet kan
obehandlat leda till hjärtsvikt med hyd-
ropsutveckling och intrauterin foster-
död. Fall med misstänkt takyarytmi kan
idag utredas med fetal ekokardiografi,
och behandlingsmöjligheter finns. Lä-
kemedel som normaliserar fostrets 
hjärtrytm kan tillföras fostret såväl di-
rekt [34] som indirekt via modern [32,
33]. 

Försök pågår att transplantera stam-
celler till foster. Det är ett teoretiskt
mycket tilltalande sätt att behandla fos-
ter med svåra ärftliga sjukdomar, efter-
som foster i första trimestern ännu ej är
immunkompetenta [35]. Hematopoe-
tiska stamceller från fetal lever eller
adult benmärg har använts för intraperi-
toneal eller intravasal tillförsel. Hittills
har delvis positiva resultat nåtts vid be-
handling av foster med allvarliga im-
mundefekter. 

Det finns anledning att vara förhopp-
ningsfull beträffande framtida möjlig-
heter att behandla sjuka foster med stam-
cellstransplantation; i en förlängning
kan genterapi bli aktuell.

Organisation
Rutinultraljudsundersökningar bör

kunna göras på samtliga kvinnokliniker
i landet, men eftersom verksamheten
innebär att fostermissbildningar kan
upptäckas eller misstänkas krävs ett
etablerat samarbete med ett fostermedi-
cinskt centrum. Vid ett sådant centrum
skall expertis i form av specialkunniga
obstetriker, kliniska genetiker, barnkir-
urger, neonatologer och patologer fin-
nas. 

Det fostermedicinska centret skall
vara tillgängligt för akut telefonrådgiv-
ning, exempelvis angående möjligheter
för prenataldiagnostik vid en viss ärftlig
sjukdom. Ett fostermedicinskt centrum
måste också med kort varsel kunna ta
emot remissfall för »second opinion»-
undersökningar, kompletterande utred-
ningar och rådgivning. I en framtid kan
telemedicin med överföring av ultra-
ljudsbilder från en fosterundersökning
komma att spela en betydande roll i det-
ta samarbete. 

Upptäckt av en missbildning eller en
skada på ett foster innebär oftast att de
blivande föräldrarna hamnar i en krissi-
tuation. Resurser måste finnas för om-
händertagande av föräldrar också ur den
aspekten. 

De läkare som arbetar inom området
måste kunna ta det primära ansvaret,
men tillgång till kuratorer/psykologer
är obligat för en enhet där fosterdiagno-
stik bedrivs.

Invasiv fosterdiagnostik, speciellt
amniocenteser, bör kunna utföras på
alla större kvinnokliniker i landet.
Ovanligare diagnostiska ingrepp, som
kordocenteser och provtagning från
foster, bör centraliseras till ett fåtal 
fostermedicinska enheter, dels för att
erfarenhet skall kunna samlas, dels för
att kompetensen skall upprätthållas. In-
vasiva och medicinska behandlingar av
foster bör primärt alltid ske på ett foster-
medicinskt centrum.

Ett nationellt register omfattande
alla fostermissbildningar, inkluderande
graviditetsutfall och fynd vid eventuell
undersökning av patolog, är mycket
önskvärt. 

Etiska aspekter
och information
Claes Lennartsson, vice ordförande i

föräldraföreningen för barn med dia-
fragmabråck, skrev tidigare i år i Läkar-
tidningen [6] under rubriken »Foster-
diagnostik – en rättighet för alla som
önskar». Hans budskap var klart: Bli-
vande föräldrar bör ges möjlighet till
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ultraljudsundersökning av fostret avse-
ende förekomst av missbildningar. 

Inlägget är intressant dels för att det
påminner oss om att ultraljudsunder-
sökning under graviditet är att betrakta
som fosterdiagnostik, dels för att det an-
knyter till Socialstyrelsens allmänna
råd [36] att föräldrar skall informeras
om de möjligheter som idag finns att
diagnostisera sjukdomar och avvikelser
hos foster.

Information om möjligheter till
fosterdiagnostik måste ges på ett sådant
sätt att kvinnan kan göra ett självstän-
digt val. Speciellt vid screeningförfa-
randen är det förenat med stora svårig-
heter att till ett stort antal kvinnor för-
medla en tillräckligt nyanserad infor-
mation, särskilt när diagnostiken sker i
två steg [29]. 

Detta problem föreligger vid serum-
screening och vid ultraljudsmätning 
av nackuppklarning hos foster i avsikt
att bedöma risken för kromosomavvi-
kelse.  

Fosterdiagnostik är sannolikt för

många par en förutsättning för att de
skall våga sig på en graviditet. För an-
dra, speciellt de som anses tillhöra en
»riskgrupp», kan möjligheten uppfattas
som ett tvång, speciellt om ekonomiska
överväganden involveras i diskussio-
nen [29, 37]. Politiska beslut om ned-
skärningar inom omsorgen för utveck-
lings-
störda utgör också ett hot mot målet att
all fosterdiagnostik måste ske på den
gravida kvinnans/parets villkor [37].

De läkare som har till uppgift att in-
formera om fosterdiagnostik måste vara
lyhörda för kvinnans/parets önskemål.
Kunskap behövs inte enbart om de fos-
terdiagnostiska teknikerna och möjlig-
heterna utan även om olika sjukdomars
(exempelvis Mb Down och ryggmärgs-
bråck) innebörd och prognos [29, 37]. 

Inför fosterterapeutiska ingrepp
skall tillgänglig information delges den
gravida kvinnan, inkluderande de risker
behandlingen kan tänkas medföra för
henne och det väntade barnet samt vad
alternativet – att ej behandla intrauterint
– kan innebära. 
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Översikt
eller medicinsk

kommentar?
Många av Läkartidningens läsare föl-
jer utvecklingen inom olika områden i
internationella specialtidskrifter och
böcker. Om nya rön är av så stor bety-
delse att stora läkargrupper i Sverige
borde informeras om dem kanske en
medicinsk kommentar eller kort över-
sikt i Läkartidningen är motive-rad.

Redaktionen sätter stort värde på artik-
lar där flera aktuella arbeten jämförs
och sammanfattas så att kliniskt viktiga
slutsatser kan dras, likaså på översik-
ter som speglar spännande utveckling
inom en specialitet eller ett ämnesom-
råde.

Skriv eller ring gärna innan du skriver
en artikel av denna typ!


