
❙ ❙ Försämrat blodflöde och tillväxthäm-
ning hos det ofödda barnet kan leda till
bestående kärlförändringar och neurolo-
giska avvikelser i vuxen ålder. Det visar
preliminära resultat i en pågående
svensk långstidstudie. En minskad syn-
nervsarea i ögonbotten är en av de påvi-
sade effekterna, och om det i sin tur le-
der till ett försämrat synfält eller en säm-
re synskärpa undersöks för närvarande.
Skulle barnen förlösts i ett tidigare ske-
de av graviditeten är det – åtminstone
teoretiskt – möjligt att skadorna i vuxen
ålder inte hade uppstått. 

Detta är bara ett exempel på hur fos-
terdiagnostik med hjälp av den allt mer
avancerade ultraljudstekniken, i kombi-
nation med ökad kunskap om det ofödda
barnets fysiologi, kan leda till att perina-
tologi på sikt utvecklas till en viktig pre-
ventiv medicinsk specialitet. Tidigare
epidemiologiska studier både i Sverige
och utomlands har visat att tillväxthäm-
made barn som har låg födelsevikt löper

större risk än andra att i vuxen ålder ut-
veckla hjärt- och kärlsjukdomar, högt
blodtryck, diabetes typ 2, samt osteopo-
ros (Cooper och medarbetare 1997; Gale
och medarbetare 2001). 

Fosterdiagnostik i syfte att förebygga
sjukdomar i vuxen ålder är något som
bland annat professor Karel Maršál, in-
stitutionen för obstetrik och gynekologi
vid Universitetssjukhuset i Lund, tror
mycket på. Men det som kan erbjudas i
terapiväg vid allvarliga graviditetskom-
plikationer är fortfarande främst en för-
tida förlossning, framför allt då det
handlar om cirkulationsrubbningar och
hotande syrebrist. 

– Därför är det så viktigt att vi verkli-
gen kan ställa rätt diagnos och lär oss
mer om hur länge komplikationer i form
av försämrat blodflöde i placentan eller i
fostervävnaden kan få fortgå innan det
uppstår bestående skador. Vi måste vara
säkra på att en för tidig förlossning, med

alla de risker det innebär, är bättre för
barnet på lång sikt än att ligga kvar i liv-
modern, säger Karel Maršál.

– Det är fortfarande mycket svårt att
avgöra vid vilken tidpunkt i de tidiga
graviditetsveckorna, 24–25, som det är
bäst att förlösa. Då det handlar om de sis-
ta två månaderna av graviditeten är vi
tämligen säkra på hur vi ska tolka mätre-
sultaten och hur vi ska agera. 

Professor Karel Maršál började arbeta
med obstetriskt ultraljud redan i början
av 1970-talet, och han har fostrets fysio-
logiska utveckling som bas för sin nuva-
rande forskning. Det var vid Lunds uni-
versitet som den första svenska avhand-
lingen om obstetriskt ultraljud presente-
rades av Bertil Sundén, 1964. 

Utvecklingen sedan dess har gått från
statiska tvådimensionella bilder till da-
gens ultraljudsdoppler i färg, samt två-
och tredimensionella bilder i realtid,
med så hög upplösning att mycket små
detaljer i fostrets anatomi eller blodflö-
det i specifika kärl kan studeras. Karel
Maršáls forskargrupp arbetade under
många år med att studera blodflödet i na-
velsträngen; har fostret ett försämrat
blodflöde genom moderkakan finns en
risk för syrebrist och näringsbrist hos
fostret, som därför inte växer normalt.
Metoden har nu blivit rutin vid övervak-
ning av riskgraviditeter. 

I samarbete med Lunds Tekniska
Högskola utvecklar Karel Maršáls fors-
kargrupp nu ultraljudstekniken ytterli-
gare för att mer exakt kunna mäta ge-
nomblödningen i fostrets lever, lungor,
hjärna etc.
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Perinatologi kan utvecklas till viktig preventiv specialitet

Det ofödda barnets blodcirkulation
kan påverka hälsan som vuxen

Karel Maršál, institutionen för
obstetrik och gynekologi vid
Universitetssjukhuset i Lund,
började arbeta med obstetriskt
ultraljud redan i början av 1970-
talet. Nu arbetar hans
forskargrupp med att utveckla
ultraljudstekniken ytterligare.
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Ien serie om fostermedicin ska Läkartidningen beskriva ett
urval av den senaste forskningen inom diagnostik, terapi
och förebyggande medicin. Veckans reportage om ultra-

ljud inom fosterdiagnostik och samarbetsprojektet inom fe-
talmedicin mellan Universitetssjukhuset i Lund och Rigs-
hospitalet i Köpenhamn, inleder serien. 



– Men innan nya diagnostiska möj-
ligheter kan börja användas kliniskt
måste de först testas i djurförsök, så vi
får belägg för att vi faktiskt ställer rätt 
diagnoser. Och när det gäller fostrets fy-
siologi och blodcirkulation är det fortfa-
rande mycket vi inte känner till, säger
Karel Maršál.

– I de tidiga graviditetsveckorna är
komplikationer dessutom relativt ovan-
liga. För att kunna genomföra tillräckligt
många undersökningar med ny teknik
innan den kan börja användas kliniskt
krävs det därför stora multicenterstudier
och ett internationellt samarbete. 

Redan idag ger en ultraljudsundersök-
ning läkaren eller barnmorskan en bra
bild av hur fostret mår. Mätningar av
hjärtfrekvens och blodcirkulation kom-
bineras med studier av hur fostret rör sig
i livmodern, fostervattenmängd, hur
andningsrörelserna ser ut, hur det kissar,
rör ögonen, sväljer etc. Tecken på att nå-
got är fel kan upptäckas relativt tidigt. 

I den i artikelns inledning beskrivna
långtidsstudien av svenska barn födda
på 1980-talet, som under fosterutveck-
lingen hade en försämrad blodcirkula-
tion i placentan och föddes som tillväxt-
hämmade, görs nu en andra uppfölj-
ningsundersökning då dessa i dag 19-
åriga män och kvinnor jämförs med dem
som var normalstora vid födseln. Den
första långtidsuppföljningen gjordes då
barnen var 7 år, och då kunde forskarna
konstatera fler neurologiska problem
och ett lägre IQ hos de barn som föddes
som tillväxthämmade. 

I den nu pågående uppföljningen stu-

deras bland annat kärlförändringar i
ögonbotten, vilket görs i samarbete med
ögonläkare Ann Hellström i Göteborg.

– Vi har funnit att kärlstrukturen skiljer
sig mellan de 19-åringar som föddes
som tillväxthämmade och dem i kon-
trollgruppen. Förändringarna är relate-
rade till förekomsten av flödesföränd-
ringar under fostertiden, säger Karel
Maršál, som leder studien tillsammans
med barnläkare David Ley. 

– Synnervsarean, det vill säga den yta
som motsvarar synnerven i ögonbotten,
är signifikant mindre hos dem än i kon-
trollgruppen. Det kan tyda på vissa för-
ändringar av nerver även i hjärnan, vil-
ket i så fall kan stämma med de neurolo-
giska avvikelser som vi upptäckte hos
dem då de var 7 år gamla. Vi har nu kal-
lat gruppen till en ny undersökning för
att se om synskärpa och synfält är påver-
kat.

De som hade mest avvikande fynd
både som 7- och 19-åringar är de som
hade störst flödesförsämringar i livmo-
dern, och slutsatsen kan därför vara att
graviditeten inte bör förlängas mer än
nödvändigt om den här typen av föränd-
ringar ska kunna förebyggas.

– På 1980-talet, då personerna i den
studerade gruppen fortfarande var oföd-
da barn, hade vi inte flödesundersök-
ningar som ett underlag för när ett barn
skulle förlösas. Då använde vi kardioto-
kografi för att undersöka hjärtfrekven-
sen, och idag vet vi att förändringarna i
hjärtfrekvens kommer senare i utveck-
lingen än blodflödesförändringar. Nu-
mera försöker vi därför ingripa innan det

uppstått allvarliga förändringar i hjärt-
frekvensen, säger Karel Maršál. 

För närvarande pågår en svensk studie
med ultraljud i graviditetsvecka 11–14,
och syftet är att se om man kan ersätta
den undersökning som normalt erbjuds i
graviditetsvecka 18 med en tidigare ut-
förd undersökning. Under tiden mellan
graviditetsveckorna 11 och 14 finns en
möjlighet att upptäcka nackuppklar-
ningen, det vill säga den vätska i fostrets
nackparti som kan vara associerad med
Downs syndrom. Gravida kvinnor över
35 år erbjuds idag fostervattenprov för
upptäckt av foster med Downs syndrom.
Det är dock ett ganska grovt urvalssätt
eftersom de flesta barn med Downs syn-
drom faktiskt föds av kvinnor under 35
år, av det enkla skälet att de flesta skaf-
far barn i yngre år.  

Genom att kombinera undersökning-
en av nackuppklarning med andra mar-
körer, såsom undersökning av näsben
(vilket är underutvecklat hos foster med
Downs syndrom) och blodprov från
mamman då man söker vissa specifika
biokemiska markörer, tror forskare att
behovet av fostervattenprov på sikt kan
komma att minska. Förutom risken för
missfall efter ett fostervattenprov visar
en ny studie från Uppsala att fostervat-
tenprov även kan leda till bland annat
andningssvårigheter hos det nyfödda
barnet, till följd av att balansen i foster-
vattenmängden rubbas. Men nackupp-
klarningen måste undersökas inom lop-
pet av några få veckor, då den försvinner
i ett senare skede av graviditeten.

På institutionen för obstetrik och gy-
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Professor Karel Maršál, här
tillsammans med Ann Thuring-
Jönsson, biomedicinsk analytiker,
tror att fosterdiagnostik med
ultraljud kan bli ett viktigt
hjälpmedel för att förebygga
sjukdomar i vuxen ålder.
– Men vi måste lära oss mer om
hur länge komplikationer i form av
försämrat blodflöde i
fostervävnaden kan få fortgå
innan det uppstår bestående
skador, så att barnet blir förlöst
vid rätt tidpunkt, säger Karel
Maršál. 
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nekologi vid Universitetssjukhuset i
Lund har man valt att inte ingå i studien
med ultraljud vid graviditetsveckorna
11–14. Och även om professor Karel
Maršál anser att det är en mycket bra me-
tod som bör erbjudas alla gravida för ti-
dig upptäckt av Downs syndrom, är han
kritisk till att eventuellt ersätta den nuva-
rande undersökningstiden för ultraljud i
graviditetsvecka 18 med en tidigare un-
dersökning. 

– Att bara ha en undersökning som
besvarar allt är inte rimligt. 

– På flera platser i världen erbjuds ult-
raljud vid tre tillfällen: vid vecka 11–14,
vecka 18–20 samt vid vecka 32. Person-
ligen anser jag att samtliga kvinnor bor-
de erbjudas ultraljud vid åtminstone två
tillfällen: vid vecka 11–14 och vid vecka
18, säger Karel Maršál. 

Fostervattenprov har i flera studier visat
sig förknippade med risker för fostret,
men det går inte helt att utesluta att även
ultraljud kan innebära en risk.

– Det handlar ju om att skicka en våg-
energi in i livmodern, och man måste ha
respekt för att man utsätter fostret för nå-
got som det inte skulle ha kommit i kon-
takt med annars, säger Karel Maršál.

– Jag ingår själv i flera internationella
kommittéer som samlar information från
alla epidemiologiska och experimentella
studier i världen. Hittills har man inte vi-

sat att ultraljud, i den form det används
idag, ger några skador på barnet.

Det bästa vore dock att lära sig iden-
tifiera de kvinnor som är i riskzonen att
få ett foster vars syresättning kan bli ho-
tad och att sätta in förebyggande åtgär-
der på ett mycket tidigt stadium av gra-
viditeten, menar Karel Maršál. 

– Vi vet redan idag att vissa kvinnor
är predisponerade för en sådan risk, så-
som kvinnor med autoimmuna sjukdo-
mar, essentiell hypertoni och kroniska
njursjukdomar.

– Det har gjorts försök med olika lä-
kemedel för att förebygga avvikelser i
moderkakans funktion som kan ge fost-
ret syrebrist, bland annat med låga doser
av acetylsalicylsyra och nitroglycerin-
plåster för att få kärlen att vidgas och
därigenom uppnå en bättre genomblöd-
ning. Men ännu har vi inte fått fram nå-
gon bra standardbehandling som funge-
rar förebyggande, säger Karel Maršál.

Peter Örn

peter.orn@lakartidningen.se
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❙ ❙ Mellan 6 och 85 procent av alla miss-
bildningar upptäcks med hjälp av ultra-
ljud, beroende på typ av missbildning
och vilket organ det handlar om. Den
vanligaste missbildningen är hjärtfel,
men av alla medfödda hjärtfel upptäcks
endast 2–20 procent med hjälp av ultra-
ljud. Den stora spännvidden i andelen
missbildningar som upptäcks med hjälp
av ultraljud har sin förklaring bland an-
nat i att kunskapen bland dem som an-
vänder ultraljud varierar kraftigt och att
olika publikationer refererar till olika
studier där vissa har ett mycket selekte-
rat patientmaterial.

– Det finns ju centra som får patienter
med förhöjd risk remitterade till sig, och
de upptäcker naturligtvis fler fall av
missbildningar än då ultraljud används
som en rutinundersökning. Jag anser att
minst 30 procent av alla missbildningar
bör upptäckas vid en normal rutinunder-
sökning med ultraljud som utförs av en
specialutbildad barnmorska, säger Karel
Maršál.

– När det gäller den låga andelen upp-

täckta hjärtfel beror det dels på att det är
relativt svårt att undersöka fostrets hjär-
ta, dels på att de barnmorskor som utför
rutinmässiga undersökningar enbart tit-
tar på en så kallad fyrkammarbild, det
vill säga om det är fyra kammare och om
det är klaffar mellan förmak och kam-
mare. Men de följer inte de stora kärlen
och upptäcker därför bara en mindre an-
del av missbildningarna. Även tiden för
undersökningen har betydelse; görs den
för tidigt, vid 16–17 graviditetsveckor,
är hjärtfel svårare att upptäcka än vid
20–22 graviditetsveckor. 

Då det finns anledning att misstänka en
risk för hjärtfel hos fostret, exempelvis
när det finns en familjemedlem som tidi-
gare drabbats, utförs ultraljudsunder-
sökningen av en specialist som granskar
varje projektion och varje del av hjärtat
för sig.

– Det var först helt nyligen som SBU
kom med rekommendationen att all per-
sonal som utför rutinundersökningar
med ultraljud även bör titta efter miss-

bildningar. Nu blir nästa steg att utbilda
personalen i att titta efter missbildningar
även på hjärtat, säger Karel Maršál.

Ökad kunskap om hur, när, var etc
man ska mätas i den tidiga fosterutveck-
lingen väcker frågeställningar som tek-
nikutvecklarna tar med sig till de teknis-
ka institutionerna, där nya möjligheter
utvecklas. Ofta hinner tekniken före;
nya tekniska möjligheter inbjuder till att
nya medicinska frågor ställs. 

Karel Maršál tror att framtidens diagno-
stik liksom idag kommer att kombinera
de olika metoderna – datoriserad kardio-
tokografi för att mäta fostrets hjärtfre-
kvens, ultraljud för undersökning av 
fostrets anatomi och för cirkulations-
mätning, etc – men att vissa metoder
kommer att minska i användning, såsom
fostervattenprov som enligt Karel
Maršál på sikt kan minska från dagens
närmare 15 procent av samtliga gravi-
diteter i vissa regioner till 2–3 procent.

Peter Örn

Stor spännvidd i andelen upptäckta missbildningar

Undersökning med färgdoppler av
fostrets hjärtcirkulation.
Dopplerundersökningen möjliggör en
bedömning av hur fostret omfördelar sitt
blodflöde och ökar flödet till hjärnan vid
syrebrist.

Blodcirkulationen i fostrets lunga visat
med s k power-dopplerultraljud.
Forskarna i Lund har utvecklat en ny
metod att kvantifiera flödessignalerna för
bedömning av genomblödningen i
fostrets olika organ.

FO
TO

: U
N

IV
ER

SI
TE

TS
SJ

UK
HU

SE
T

IL
UN

D


