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Aktuellt och reportage

Den brittiska myndigheten HFEA,
The Human Fertilisation and Em-
bryology Authority, tog i decem-
ber 2001 ett principiellt beslut att
under vissa omständigheter tillå-
ta HLA-typning i samband med
preimplantatorisk genetisk dia-
gnostik, PGD, vid provrörsbe-
fruktning. I varje enskilt fall krävs
dock myndighetens tillstånd.

❙ ❙ I februari fick det första paret HFEAs
klartecken. Paret kan få barn på naturlig
väg men får använda PGD för att inte
föda ett barn med blodsjukdomen talass-
emi. Paret har redan en son med sjukdo-
men som i hans fall är livshotande. Där-
för har paret tillåtits att i samband med
provrörsbefruktningen inte bara välja
bort embryon som bär på sjukdomsge-
nen utan också – med hjälp av HLA-typ-
ning – välja ut ett embryo som matchar
det sjuka syskonet, så att det nyfödda
barnets navelsträngsblod ska kunna an-
vändas för benmärgstransplantation.
HLA, human leukocyte antigen, är den
antigen som sitter på de vita blodkrop-
parna och som kan orsaka avstötning.

HFEA uttalade i samband med prin-
cipbeslutet att HLA-typning endast ska
tillåtas i sällsynta fall och under hård
kontroll. Ett tillstånd förutsätter att alla
andra behandlingsformer är uteslutna,
att syskonet ska ha en allvarlig eller livs-
hotande sjukdom, att tekniken inte får
utföras för att behandla en sjuk förälder
samt att embryona inte får genmodifie-
ras. Beslutet har utlöst en etisk debatt i
Storbritannien.

Lag saknas i Sverige
Skulle ett motsvarande beslut kunna bli
aktuellt i Sverige? Det är inte helt lätt att
besvara. Ingen lag reglerar frågan. En-
ligt den proposition som läkarna hittills
lutat sig mot i frågor om PGD är det inte
tänkbart, enligt Elisabeth Blennow, do-
cent och överläkare vid kliniskt genetis-
ka avdelningen på Karolinska sjukhuset.

I Sverige utförs PGD sedan mitten av
90-talet, i Stockholm och Göteborg, som
alternativ till abortinriktad fosterdiagno-
stik. I samband med att PGD blev till-
gängligt antog riksdagen en proposition
(94/95:142) med följande riktlinjer:
»Preimplantatorisk diagnostik får en-
dast användas vid diagnostik av allvarli-
ga, progressiva, ärftliga sjukdomar som
leder till tidig död och där ingen bot el-
ler behandling finns. Könsbestämning
får endast göras som led i diagnostik av

könsbundna ärftliga sjuk-
domar där bot eller behand-
ling saknas.« I propositio-
nen sägs inget om HLA i
samband med PGD. Men
eftersom HLA i det här fal-
let inte syftar till att undvi-
ka tidig död skulle det vara
uteslutet enligt dessa rikt-
linjer. Propositionen syfta-
de inte till lagreglering. So-
cialstyrelsen uppmanades i
stället att precisera riktlin-
jerna med allmänna råd. Så
har inte skett. Och proposi-
tionen har varit svår att ar-
beta med i praktiken, till ex-
empel är det svårt med
gränsdragningen för vad
som är »tidig död«, säger
Elisabeth Blennow.

Hittills har runt 40 par i
Sverige behandlats med
PGD och runt 15 friska barn
fötts. I de fall där PGD erbjudits har det
rört sig om ärftliga kromosomavvikelser
och allvarliga monogena sjukdomar.

Alternativ till upprepade aborter
För att hjälpas åt att tolka och följa pro-
positionens riktlinjer har PGD-verksam-
ma läkare tillsammans med lekmän och
en företrädare för handikapprörelsen bil-
dat en etisk samrådsgrupp, ESPGD.
Gruppen föreslår nya riktlinjer som pre-
senterades i Läkartidningen, nr 2002:14.
De innebär en helhetsbedömning i varje
enskilt fall av om PGD är etiskt accep-
tabelt i stället för att strikt inrikta sig på
diagnoser och isolerade faktorer.

Utrymmet för PGD i Sverige har allt-
så hittills varit snävare än för abortinrik-
tad fosterdiagnostik. Det anser Elisabeth
Blennow är fel.

– Är det en sjukdom som man får göra
fostervattensprov och sena aborter för
tycker jag det vore rimligt att ha PGD
som ett alternativ för att undvika uppre-
pade aborter.

Skillnaden har också varit svår att
motivera för föräldrar som efterfrågat
PGD. Magnus Nordenskjöld, chef för
kliniskt genetiska avdelningen på KS,
skrev förra året ett brev till Socialstyrel-
sen och talade om att KS tänkte erbjuda
PGD åt ett par som riskerade att få ett
barn med fragilt-X, som inte innebär ti-
dig död. Det skulle alltså strida mot pro-
positionstexten och tidigare praxis. So-
cialstyrelsen svarade att det inte fanns
någon lag att följa utan att det var verk-

samhetschefens sak att följa vetenskap
och beprövad erfarenhet. Varje principi-
ellt nytt fall tas upp i ESPGD. Huruvida
HLA-typning ska tillåtas vid PGD är en
etisk fråga, anser Elisabeth Blennow.

– HLA är inte en sjukdom utan en
egenskap. Det är en ny principiell fråga,
så det är viktigt att man diskuterar vad
som ska gälla i Sverige.

I Sverige har HLA-typning däremot
utförts under graviditeten i ett fåtal fall
för att ta reda på om man ska förbereda
för benmärgstransplantation vid förloss-
ningen. 

En parlamentarisk utredning om gene-
tisk integritet arbetar nu med nya riktlin-
jer för bland annat PGD. Arbetet beräk-
nas vara klart om något år. 

Göran Hermerén, professor i medi-
cinsk etik, anser att HLA-typning i sam-
band med PGD skulle strida mot gällan-
de etiska regler. Reglerna kan behöva re-
videras, men han är osäker på om det ska
ske av just detta skäl.

– Först krävs en ordentlig debatt om
riskerna i samband med PGD, om var
gränserna går för att behandla barn som
medel för andras intressen, och vilka
grundvärderingar man skall utgå från.
Man behöver också ha en prioriterings-
diskussion där man inventerar vilka al-
ternativen är, vad de kostar, hur säkra
och effektiva de är, och vad man får för
varje satsad krona.
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Principbeslut om HLA-typning i England 

Britter tillåter matchad baby

Ska vi också i Sverige låta föräldrar välja embryo så att
ett sjukt äldre syskon kan få benmärgstransplantation
vid förlossningen? 
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