
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.
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Aktuellt och reportage

❙ ❙ 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.
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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.
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