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Vissa fostermissbildningar
kan kräva intervention in utero.
Öppen fosterkirurgi är dock
svår på grund av att för tidigt
värkarbete ofta komplicerar in-
greppen. Den metod som för
närvarande används vid kirurgi
på foster, navelsträng och pla-
centa utnyttjar ultraljuds-
övervakning genom buken för
att föra in nålar, troakarer eller
smala endoskop i livmodern. Ut-
vecklingen av minimalinvasiva
tekniker kan både förbättra
operationsresultaten och bredda
användningen av fosterkirurgi.

De flesta missbildningar som dia-
gnostiseras prenatalt tas bäst om hand
genom medicinsk och kirurgisk be-
handling på specialavdelning efter pla-
nerad förlossning. Det finns emellertid
vissa missbildningar som kan kräva be-
handling in utero, eftersom de annars
medför allvarliga konsekvenser för
fostrets utveckling. Kromosomunder-
sökning måste alltid göras innan man
överväger ett kirurgiskt ingrepp, efter-
som det finns ett starkt samband mellan
missbildningar och kromosomrubb-
ningar. Inga ingrepp får utföras vid leta-
la tillstånd, som t ex trisomi 13 eller 18.
Däremot kan ett foster med trisomi 21
(Downs syndrom) ha nytta av invasiv
behandling.

Innan man diskuterar ett ingrepp
måste man också genomföra en nog-
grann ultraljudsundersökning för att
utesluta andra missbildningar.

Fortfarande
på försöksstadiet
Även om en stor del av behandling-

en av foster fortfarande befinner sig på
försöksstadiet [1-3] kan en del intraute-
rina ingrepp göras med framgång. Trots
att det finns en solid grund för kirurgisk
korrektion som utvärderats i djurförsök
har erfarenheten av fosterkirurgi på
människa genom öppen hysterotomi i
allmänhet varit en besvikelse [3]. För ti-
digt värkarbete komplicerar ofta den
öppna fosterkirurgin och är därför den
huvudsakliga begränsande faktorn,
liksom den avgörande orsaken till
komplicerande sjukdom och död hos
fostret.

Öppen fosterkirurgi utförs för närva-
rande huvudsakligen endast på två stäl-
len (University of California, San Fran-
cisco, och Children’s Hospital, Phila-
delphia) och bör betraktas som försöks-
verksamhet. På många perinatala speci-
alavdelningar är de enda tillgängliga

kirurgiska metoderna att under ultra-
ljudsöversikt föra in nålar, troakarer och
tunna endoskop i livmodern genom bu-
ken för att komma åt fostret, navel-
strängen och placenta. Nedan följer en
översikt över dessa metoder.

Reduktion 
av antal foster vid flerbörd
Nya metoder för assisterad befrukt-

ning och ökande användning av ovula-
tionsstimulerande mediciner under de
senaste tio åren har lett till fler fler-
bördsgraviditeter. Visserligen domine-
rar tvillingar, men antalet graviditeter
med fler än två foster ökar också.

Graviditetskomplikationer, liksom
neonatal sjuklighet och dödlighet, har
ett direkt samband med antalet foster, i
första hand på grund av den ökade ris-
ken för prematur förlossning. Från soci-
al synpunkt är det mycket krävande att
ta hand om trillingar, fyrlingar eller till
och med femlingar, särskilt om en eller
flera av dem är handikappade. Från me-
dicinsk och etisk synpunkt anses det
ofta kontroversiellt att reducera antalet
foster vid tvilling- eller trillinggravi-
ditet [4], även om det är mer accepterat
vid graviditeter där det finns fler än tre
foster.

Det är önskvärt med mer förfina-
de metoder vid assisterad befruktning
för att förebygga graviditeter med fler-
börd. I väntan på dels att metoderna 
vid assisterad befruktning skall förbätt-
ras och eliminera denna iatrogena risk,
dels att framstegen inom perinatologin
kan minska risken för tidig prematur
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förlossning kan reduktion av antalet
foster vid flerbördsgraviditeter vara en
fördel i en annars mycket svår situation
[5].

Flerbördsreduktion, introducerades i
mitten av 1980-talet [6]. Metoden är av-
sedd att minska risken för mycket pre-
matur förlossning genom att reducera
antalet levande foster. Den kan utföras
transcervikalt, transvaginalt eller trans-
abdominellt under ultraljudsövervak-
ning. De två sistnämnda metoderna har
varit de vanligaste under de senaste
åren.

Den transabdominella metoden an-
vänds oftast mellan 10:e och 13:e gravi-
ditetsveckan, medan det transvaginala
ingreppet görs i ett tidigare skede. Det

vanligaste tillvägagångssättet är att inji-
cera koncentrerad kaliumkloridlösning
i fostrets torax eller hjärta, men man an-
vänder också transvaginal embryoaspi-
ration.

Det är viktigt att välja foster som har
separat placenta och alltså inte delar
placentaanastomoser. Om placentorna
är gemensamma måste fosterhinnorna
undersökas med ultraljud. Skillnaden
mellan den tjocka dikorioniska och den
tunna monokorioniska fosterhinnan är
mycket tydligare under första trimes-
tern än senare i graviditeten. Dessutom
bildar korionvilli mellan lagren av diko-
rionisk fosterhinna en sk »twin peak»
eller ett »lambdatecken», en triangel-
formad projektion där fosterhinnan ut-

går från placenta. Detta fynd visar klart
att fosterhinnan är dikorionisk även när
placentorna är förenade och verkar mo-
nokorioniska.

Missfallsfrekvensen vid fosterre-
duktion är ungefär 8–10 procent vid tril -
ling- eller fyrlinggraviditeter och stiger
med stigande antal foster [6-7]. Propor-
tionen missfall som kan härledas till den
aktuella metoden kan inte bedömas ex-
akt, eftersom bakgrundsfrekvensen inte
är känd.

Graviditetslängden vid förlossning-
en är omvänt korrelerad till det initiala
och slutliga antalet foster. Även om ris-
ken för missfall ökar när man reducerar
trikorioniska trillingar så minskar ris-
ken för prematurbörd, vilket gör att
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Figur 1. Fetoskopisk navelsträngsligering.
Navelsträngen på en akardiell tvilling har ligerats med
en knut anlagd utanför kroppen under en graviditet
som kompliceras av feto-fetal transfusion genom
bakvänd, arteriell tvillingperfusionssekvens (twin
reversed arterial perfusion sequence, TRAP-
sequence). Under operationen med fetoskopi tar man
hjälp av ultraljudsbilder medelst ett dubbelt
kamerasystem (överst t h i bild).

Figur 2.
Ytliga blodkärl i korionplattan korsar

fosterhinnorna mellan tvillingarna
som ses genom ett 1,2 mm

fiberfetoskop. En 400 µm Nd-YAG-
laserfiber (den vita sektorn t v) har

förts in för att koagulera kärlen.



också risken för allvarliga neurologiska
skador minskar.

Tappning
av amnionvätska
Vid feto-fetalt (tvilling–tvilling)

transfusionssyndrom, har man rekom-
menderat upprepade tappningar av am-
nionvätskan för att minska komplika-
tioner som beror på polyhydramnios
och därmed om möjligt förbättra fost-
rens tillstånd [8-9]. Total överlevnad
vid denna behandling är 49 procent
[10]. I nya studier där man har reduce-
rat amnionvätskan till normal volym
har man emellertid sett högre perinata-
la överlevnadssiffror, över 60 procent i
de flesta serier [11]. Hjärnskada hos den
överlevande tvillingen är emellertid
vanlig efter sen intrauterin död hos den
andra enäggstvillingen, omkring 27
procent i de studier som rapporterats
[8].

Nyligen har ultraljudsledd septosto-
mi, eller skapandet av ett hål i fosterhin-
norna mellan tvillingarna, som enda be-
handling vid graviditeter med feto-fe-
talt transfusionssyndrom i begränsade
serier rapporterats ge goda perinatala

resultat [12]. En randomiserad multi-
centerstudie pågår för att jämföra denna
metods värde med upprepade tappning-
ar av amnionvätska.

Även om ultraljudsstyrd transabdo-
minell amnioninfusion under andra och
tredje trimestern har använts mest för
att underlätta ultraljudsvisualisering
under graviditeter med oligohydram-
nios har försök gjorts med serieinfusio-
ner för att förhindra följderna av oligo-
hydramnios (bl a lunghypoplasi och
skelettmissbildningar) [13]. Mer erfa-
renhet behövs emellertid innan denna
metod kan anses terapeutisk.

Blodtr ansfusion
till f oster
Utvecklingen av blodprovstagning

från foster, liksom intravaskulär blod-
transfusion för att behandla Rh-sjuk-
dom, har etablerat transfusionsbehand-
ling av foster som terapi [14]. Detta har
utvidgats till andra cytopenier och an-
emier, inklusive alloimmun trombocy-
topeni, maternell autoimmun idiopatisk
trombocytopenia purpura (ITP) associ-
erad med fetal trombocytopeni, alloim-
munisering av röda blodkroppar med
andra faktorer och fetal parvovirus B
19-infektion [15].

Direkt injektion av läkemedel till
fostrets cirkulation genom kordocentes
har ibland använts för att behandla fos-
ter med hjärtarytmier när transplacentär

medicinsk behandling har misslyckats
[16].

Dränage
och shuntning in utero
Dränage med ultraljudsledd nålaspi-

ration av en stor vätskemängd från fost-
ret – tex vid fetal ascites, hydrotorax el-
ler urin vid obstruktiv uropati – är lätt att
utföra [1]. Man behöver göra serier av
aspirationer när vätska har en benägen-
het att ackumuleras på nytt. Under des-
sa omständigheter kan man överväga
att föra in en shunt för att kontinuerligt
dränera vätskan till amnionhålan. Vid
obstruktiv hydrocefalus hos fostret
sträcker sig sjukdomens naturalförlopp
från fosterdöd eller neonatal död och
svår livslång sjukdom till intakt över-
levnad.

En utvärdering av vilken effekt be-
handling av foster har kan lämpligen in-
riktas mer på morbiditeten vid överlev-
nad, mindre på mortaliteten. Resultaten
från registret för fosterkirurgi vid ob-
struktiv hydrocefalus har inte varit upp-
muntrande. Av 41 foster som shuntbe-
handlades överlevde 34 (83 procent).
Den postnatala neurologiska utveck-
lingen var normal hos endast tolv (35
procent), medan resten uppvisade lätta
till måttliga mentala handikapp (11,8
procent) eller svåra handikapp (52,9
procent) [17].

Shuntning av torax (torako-am-
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Figur 3. Öppen fosterkirurgi vid
kongenitalt diafragmabråck. Ett trakeaclip
placeras på fostret som delvis är
exponerat. Bilden är hämtad ur Harrison
M, Danty M. Atlas of fetal surgery. New
York: Chapman & Hall, 1996.
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niotisk shunt), buken (peritonealam-
niotisk shunt) och urinblåsan (vesiko-
amniotisk shunt) är för närvarande de
tre mest lovande formerna för denna typ
av behandling [18, 19]. En torako-am-
niotisk shunt reducerar trycket på fos-
trets ännu omogna lungor och minskar
därmed risken för lunghypoplasi
[19]. På liknande sätt kan dränage av
ascites gynna fostrets tillväxt och ut-
veckling.

Alla dessa metoder har emellertid
vissa risker som noga måste vägas mot
den förväntade nyttan [3, 20].

Operativ fetoskopi
Den erfarenhet som erhållits vid ex-

perimentell kirurgi på djurfoster och de
tekniska framsteg som möjliggjort vi-
deoendoskopisk kirurgi på människor
har bidragit till utvecklingen av ultra-
ljudsledda, minimalinvasiva endosko-
pitekniker för kirurgiska ingrepp i am-
nionhålan, sk operativ fetoskopi. Med
denna metod har man in utero behand-
lat komplicerade monokorioniska fler-
bördsgraviditeter antingen med perku-
tan navelsträngsligering (Figur 1) eller
med Nd-YAG-laserkoagulering av vas-
kulära anastomoser på korionplattan
(Figur 2) [21-24]. 

I en översikt över 23 fall av fetosko-
pisk navelsträngsligering, de flesta för
akardiella tvillingar men också vid and-
ra onormala monokorioniska tvilling-
graviditeter, rapporterades en neonatal
överlevnad på 66 procent. Det största
kliniska problemet är den höga sanno-
likheten för prematur vattenavgång,
som komplicerar omkring 40 procent av
fallen oftast före 32 veckors graviditets-
längd [24].

Erfarenheten av fetoskopisk Nd-
YAG-laserkoagulation av placenta-
anastomoser vid feto-fetalt transfu-
sionssyndrom ökar. Man har uppnått 53
procents fetal överlevnad; de flesta feta-
la dödsfallen inträffade inom 24 timmar
efter 150 sådana laseringrepp. Neurolo-
giska skador hos barnen ligger under 5
procent vid uppföljning mer än ett år ef-
ter födseln [25].

Dödligheten hos fostren förblir
emellertid hög, även om andelen med
neurologiska skador är den minsta som
uppnåtts vid all för närvarande använd
behandling. 

Mycket
kontroversiell metod
Hela metoden är emellertid mycket

kontroversiell eftersom den tros vara
oselektiv (man tar bort alla korsande
kärl). Ändå kan den inte stoppa blodflö-
det i de mycket få djupt belägna anasto-
moserna i den monokorioniska placen-
ta som verkar spela en viktig roll i pato-
fysiologin vid feto-fetalt transfusions-
syndrom. Laserkoagulering är därför

kanske inte den bästa behandlingen,
även om ingen annan hittills har visat
sig överlägsen. 

Det finns alltså ett omedelbart behov
av studier; en randomiserad multicen-
terstudie som jämför laserablation av
anastomoser med upprepad konventio-
nell tappning av amnionvätska håller
just nu på att utvecklas inom forsk-
ningsprojektet »Eurofoetus», som för-
fattarna deltar i.

Det finns en viss, men begränsad, er-
farenhet av ett fåtal andra tillämpningar
av operativ fetoskopi, bl a cystostomi
som ett alternativ till f etal shuntning av
blåsan [26], laserablation av den bakre
uretravalveln [27], devaskularisering av
placentakorioangiom [28] och sakro-
koccygealt teratom [29].

PLUG-operationen
Eftersom tekniken utvecklas konti-

nuerligt kommer säkerligen använd-
ningen av operativ fetoskopi att öka i
framtiden. I synnerhet har behandling-
en av foster med isolerat kongenitalt 
diafragmabråck, »congenital diaphrag-
matic hernia» (CDH) [3], ägnats myc-
ket experimentell och klinisk forskning
under de senaste tio åren. En möjlig tek-
nik som kan användas som fetoskopisk
metod är PLUG-operationen (Plug the
Lung Until it Grows), som nu utförs ge-
nom öppen fosterkirurgi [3] (Figur 3).
Lungorna hos foster med CDH är både
hypoplastiska och omogna, men om tra-
kea ligeras eller obstrueras finns det en
möjlighet att både volym och mognad
kan förbättras. 

Metoden grundar sig på iakttagelsen
att fostret bildar lungvätska under stör-
re delen av graviditeten. Denna vätska
rinner ut ur lungorna med ett lågt men
positivt tryck [30-31]. Om detta utflöde
hämmas kommer trycket inne i lungor-
na att höjas, vilket i sin tur kan öka själ-
va lungvolymen genom att tarmarna
pressas bort från bröstkorgen.

Pågående undersökningar avser att
utveckla alternativa fetoskopiska
PLUG-metoder, liksom en obstruktiv
anordning som sitter kvar tillräckligt
länge för att uppnå önskade effekter i
lungorna, går att ta bort vid barnets fö-
delse eller tidigare och inte förstör tra-
kea [32] (Figur 4).

Ingrepp
på fostrets hjärta
Fetal kardiologi på foster har ådragit

sig stort intresse under de senaste åren.
En översikt över möjligheterna till dia-
gnostik och medicinsk behandling gavs
nyligen i Läkartidningen [33]. Om man
förkortar det prenatala sjukdomsförlop-
pet vid svår aortastenos eller pulmona-
lisstenos hos foster med hjälp av hjärt-
kateterisering genom navelsträngen,
lett av ultraljud eller fetoskopi, kan man
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Figur 4. Användning av trakeoskopisk
endoluminal pluggning medelst
uppblåsbar ballong (lammfoster) [30].
Ballongen placeras.

Ballongen fylls med 1,2 ml.

Ballongen tas loss. 



genom ballongplastik av hjärtklaffarna
minska de postnatala konsekvenserna.

Vissa försök har gjorts med dessa
metoder, men resultaten är fortfarande
tvivelaktiga [34-35]. En bättre förståel-
se för hemodynamiken hos drabbade
foster, liksom bättre kateterteknik,
krävs innan interventioner av detta slag
kan bli mer kliniskt tillämpbara.

Stamcellstransplantation
Hematopoetisk stamcellstransplan-

tation in utero är en ny behandlingsmöj-
lighet på försöksstadiet för familjer
med ökad risk att få barn med vissa ärft-
liga sjukdomar [36]. Immunologisk
omognad i kombination med snabb ut-
veckling av hematopoetiska system hos
fostret under första trimestern gör att
behandling med intrauterin stamcells-
transplantation (IUT) är en faktisk möj-
lighet vid de sjukdomar som kan dia-
gnostiseras tidigt under graviditeten.
Det krävs färre celler än vid postnatal
benmärgstransplantation, och behand-
ling kan erbjudas innan de patologis-
ka följderna av en sjukdom blir mani-
festa. 

Patienter med hemoglobinsjukdo-
mar som α-talassemi, β-talassemi, 
sicklecellsanemi, immunologiska sjuk-
domar och många metaboliska sjukdo-
mar kan potentiellt ha nytta av trans-
plantation av hematopoetiska stamcel-
ler. Vid transplantation injiceras med
ledning av ultraljud fetala hematopoe-
tiska stamceller från fetal lever och ty-
mus eller T-cellsrenad vuxen benmärg i
fostrets bukhåla. Som alternativ kan
man utföra intravaskulär transplanta-
tion genom kordocentes vid immun-
bristsjukdomar, när det inte finns någon
immunologisk begränsning av den typ
som föreligger t ex vid hemoglobinopa-
tier [37].

Resultaten av de stamcellstransplan-
tationer som hittills utförts är särskilt
uppmuntrande när det gäller immun-
bristsjukdomar [38-39]. Tillgång till
embryoskopi bereder vägen för framti-
da intravaskulära behandlingsinterven-
tioner under första trimestern, t ex gen-
terapi eller cellterapi [40].  

Den oundvikliga konsekvensen av
vår ökande kunskap om fostret och de
möjligheter som finns att ställa tidig
prenatal diagnos är att vi kommer att
vilja behandla en del av de avvikelser
som upptäcks: nästa intressanta forsk-
ningsfält för perinatologer är behand-
ling av fostret in utero.

*
Det experimentella forskningsarbete

som redovisas har delvis finansierats av
Europakommissionens Biomed 2 Pro-
gramme, grant PL962383, »Eurofoe-
tus». Manuskriptet har översatts från
engelska av Exacta översättningar AB
Stockholm.
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Summary

Minimally invasive techniques render in
utero surgery possible;
disabling fetal malformations can be
corrected

The-Hung Bui, Jan A M Deprest, Yves
Ville, Magnus Westgren
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Increases in our knowledge of the fetus and
improved skill in early prenatal diagnosis in-
evitably result in attempts to treat some of the ab-
normalities detected. Although most fetal mal-
formations diagnosed prenatally in continuing
pregnancies are best managed by medical and
surgical intervention after planned delivery,
some structural defects may require in utero-
treatment to forestall subsequent sequelae. The
article consists in a review of the current status
of ultrasound-guided invasive fetal therapy, in-
cluding multifetal pregnancy reduction, mani-
pulation of amniotic fluid, drainage and shun-
ting procedures, fetal transfusion therapy, ope-
rative fetoscopy, and in utero stem cell trans-
plantation. Future prospects and developments
in this rapidly expanding field are also outlined.
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