
M
inimalinvasiv kirurgi, in-
trauterin blodtransfusion
och stamcellstransplantation
– exemplen på möjligheter

att behandla det ofödda barnet blir allt
fler.

Redan betecknas exempelvis trans-
plantation av stamceller från aborterade

foster, till foster med vissa svåra immun-
bristsjukdomar som ett »etablerat« be-
handlingsalternativ. För snart tre år se-
dan fick en tysk kvinna, som var gravid
i 14:e veckan, behandling vid Huddinge
sjukhus med odifferentierade stamceller
från levern hos aborterade foster. Celler-
na togs från den stamcellsbank som
byggts upp på sjukhuset och injicerades
med en nål som förts in genom bukväg-
gen, in i livmodern och till fostret. 

Efter tio veckor hade stamcellerna
slagit an, pojken föddes senare med ett
intakt immunförsvar och mår idag bra.
Utan stamcellsinjektionen hade pojken,
som under fostertiden led av severe
combined immunodeficiency (SCID),
fötts utan T-celler. Det var den första be-
handlingen i sitt slag i Sverige.

I december 2001 invigdes en ny avdelning
på kvinnokliniken vid Huddinge sjuk-
hus, Centrum för fostermedicin, som ska
kunna erbjuda den senaste teknologin
inom diagnostik och terapi. Men liksom
vid bland annat Universitetssjukhuset i
Lund, som utvecklat ett samarbete med
Rigshospitalet i Köpenhamn, är det sam-
arbeten med andra kliniker som ligger
bakom mycket av framgångarna inom
fostermedicin vid Huddinge sjukhus.
Karolinska sjukhuset i Solna och Akade-
miska sjukhuset i Uppsala tillhör de
självklara samarbetspartnerna. 

Nyligen fick professor Magnus
Westgren, chef för Centrum för foster-
medicin, en förfrågan från ett sjukhus i
Bergen, Norge, om hjälp att behandla ett
ofött barn som hade utvecklat en tumör i
halsen. Via Huddinge sjukhus kom den
gravida kvinnan till den neonatala inten-
sivvården vid Karolinska sjukhuset. Ny-
födda är svåra att intubera, men med ett
kejsarsnitt kunde läkarna komma åt bar-
nets mun medan kroppen i övrigt låg
kvar i livmodern med bibehållen blod-

cirkulation genom placentan. Barnet in-
tuberades och tumören kunde avlägsnas.

– Ett sådant barn hade aldrig klarat
sig för bara några år sedan. Vi har ut-
vecklat ett prestigelöst samarbete i
Stockholmsregionen, och eftersom den
mest avancerade neonatala intensivvår-
den finns vid Karolinska sjukhuset var
det naturligt att skicka patienten dit, sä-
ger Magnus Westgren. 

Forskarna vid Huddinge sjukhus har
även, tillsammans med forskare vid Ka-
rolinska sjukhuset och Karolinska insti-

tutet, byggt upp ett nätverk som spänner
över en mängd specialiteter vars gemen-
samma nämnare är intresset för foster-
medicin. Syftet med nätverket, som fått
namnet KI-Fetus och i vilket bland eti-
ker ingår, är att diskutera över speciali-
tetsgränserna och sprida ny kunskap till
varandra. 

Magnus Westgren tror att minimalinva-
siv fosterkirurgi, liksom stamcellsterapi,
tillhör de behandlingsalternativ som
kommer att utvecklas snabbt inom fos-
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Minimalinvasiv kirurgi och stamcellstransplantationer

Alternativen för behandling av ofödda barn     

All forskning inom fostermedicin har ett syfte, understryker professor Magnus
Westgren vid Huddinge universitetssjukhus: att barnet får födas friskt.
Stamcellsinjektioner är en möjlig terapi, som Huddingeforskarna nu vill pröva vid vissa
metabola sjukdomar hos fostret. Det har tidigare prövats med framgång på foster med
sjukdomen Severe combined immunodeficiency (SCID). 
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termedicinen de närmaste åren. Den tek-
niska utvecklingen inom minimalinva-
siv kirurgi – med allt tunnare instrument,
datorstyrda system som simulerar fost-
rets situation i livmodern och möjliggör
avancerad kirurgisk träning etc – leder
till ökade möjligheter. 

Vid vissa typer av missbildningar
finns stora fördelar med att använda kir-
urgi redan på fosterstadiet. Det kan
handla om lungtumörer som gör att
lungorna inte utvecklas så som de ska,
eller diafragmabråck då en del av bukens
innehåll tränger upp i bröstkorgen, vil-
ket också påverkar lungornas utveck-
ling. 

I USA har det även utförts minimal-
invasiv kirurgi vid ryggmärgsbråck på
foster. Ju tidigare i fosterutvecklingen
dessa ingrepp har gjorts, desto större är
möjligheterna att förhindra att lillhjär-
nan trycks ner i ryggmärgskanalen. 

För att uttala sig om teknikens möj-
ligheter krävs det dock långtidsuppfölj-
ningar av barnen, vilket ännu saknas. 

På kvinnokliniken vid Huddinge
sjukhus används minimalinvasiv kirurgi
med laser för att sluta patologiska kärl-
anastomoser vid s k tvilling–tvilling-
transfusionssyndrom (TTS).

– Syndromet med sammanvuxna kärl
kan vara livshotande för det ena eller för
båda fostren. Vid dessa ingrepp bidrar vi
med vår kunskap om ultraljud och fos-
terfysiologi, och kirurgerna med sina er-
farenheter av minimalinvasiv kirurgi.

– De här ingreppen utförs inte bara
med tanke på att behandla den aktuella
patienten, vi vill på detta sätt även skaf-
fa oss den erfarenhet av minimalinvasiv
teknik i livmodern som ger oss en nöd-
vändig bas för nästa steg: att utföra rik-
tig fosterkirurgi, säger Magnus West-
gren.

När det handlar om forskning kring stam-
cellsterapi på foster riktar Huddinge-
forskarna för närvarande främst intresset
mot mesenkymala stamceller, vars uni-
ka immunologiska egenskaper gör att de
inte ger upphov till transplantat kontra
värd-reaktioner. 

I slutet av 1990-talet drabbades dock
stamcellsforskning med foster av ett
bakslag då forskare vid Huddinge sjuk-
hus i en studie ville injicera stamceller
till foster som skulle aborteras. Det upp-
stod en intensiv debatt som till stor del
kom att handla om fostrets skyddsvärde,
även i de fall en abort var påbörjad.

Nämnden för forskningsetik vid dåva-
rande Medicinska forskningsrådet av-
slog forskargruppens etikansökan. 

Magnus Westgren var ansvarig för
projektet. Han menar att den debatt som
då uppstod har varit nyttig för forskarna
själva, även om framstegen inom forsk-
ningsområdet fördröjdes till följd av av-
slaget i etiknämnden.

– Det är lätt att bli inbunden i sin egen
forskning. Vi lärde oss därför mycket till
följd av debatten, bland annat i fråga om
hur viktigt det är att kommunicera med
andra i samhället, säger Magnus West-
gren.

– Avslaget medförde att vi fick gå
långsammare framåt i forskningen, vi
förlorade kanske två–tre år i rent arbete
för att hitta alternativa möjligheter. Men
vi har nu ändå kunnat utveckla vissa be-
handlingar som bygger på injektion av
stamceller. 

Det lyckade behandlingsresultatet
med pojken från Tyskland gav en be-
kräftelse på vilka möjligheter stamcells-
transplantationer erbjuder, även om
SCID är en relativt sällsynt sjukdom.
Vanligare, inte minst i södra Europa, är
talassemi och sicklecellanemi. I Sverige
handlar det om 10–15 fall per år. Dessa
barn måste idag genomgå benmärgs-
transplantation efter födseln. 

Magnus Westgren tror nu att även
dessa sjukdomar på sikt ska kunna be-
handlas redan på fosterstadiet med hjälp
av stamcellstransplantation. För att ut-
veckla en teknik för detta har kvinnokli-
niken vid Huddinge sjukhus inlett ett
samarbete med ett sjukhus i Palermo,
Italien. 

Det finns idag även konkreta planer på
behandlingsförsök med mesenkymala
stamceller till foster som bär vissa ärftli-
ga metabola sjukdomar. Magnus West-
gren vill i dagsläget inte gå in i detalj på
vilka typer av patienter det handlar om,
även om han medger att de redan har pa-
tienter som skulle kunna vara aktuella. 

– Vid vissa medfödda metabola sjuk-
domar saknas ett enzym som vi vet att de
mesenkymala stamcellerna kan bilda.
En lyckad stamcellstransplantation på
fosterstadiet skulle därför, teoretiskt
sett, kunna leda till att barnet får en kon-
tinuerlig produktion av detta nödvändi-
ga enzym, säger Magnus Westgren.

I andra sammanhang har Gaucher typ
III nämnts som exempel på metabola
sjukdomar då stamcellstransplantation

kan bli ett behandlingsalternativ. Men
det är fortfarande oklart när under foster-
utvecklingen som det är optimalt att
transplantera dessa mesenkymala stam-
celler. Mycket talar för att ju tidigare
dessa injiceras, desto bättre effekt får be-
handlingen, menar Magnus Westgren.
Men vid den mycket tidiga fosterutveck-
lingen kan det vara svårt att ställa rätt di-
agnos, liksom att det rent tekniskt är svå-
rare att tillföra stamcellerna. 

– De senaste årens utveckling har lett
till att vi idag kan transplantera celler i
graviditetsvecka 13–14. Men det måste
samtidigt finnas en rimlig tidsperiod
mellan den tidpunkt då diagnosen fast-
ställs, med en etisk avvägning, informa-
tionen till föräldrar etc, och den då själ-
va behandlingen utförs, säger Magnus
Westgren. 

Utöver vid vissa metabola sjukdomar
skulle mesenkymala stamceller kunna
bli ett behandlingsalternativ vid sjukdo-
mar som drabbar fostrets utveckling av
exempelvis ben, brosk, muskler eller
fett. Samtliga dessa vävnader kan ut-
vecklas från mesenkymala stamceller. 

Det bakslag som stamcellsforskningen
vid Huddinge sjukhus upplevde 1997,
genom etiknämndens avslag för ett spe-
cifikt forskningsprojekt, gav en vink om
att forskarna ibland ligger väl nära den
gräns för vad som är medicinskt möjligt
och över den gräns som idag kan accep-
teras. Ultraljud och annan diagnostik har
gjort fostret till en tydligare »medrese-
när« till mamman, och tidsgränsen för då
ett fullt människovärde kan anses gälla –
åtminstone på ett moraliskt plan – har
förmodligen därigenom förskjutits allt
närmare konceptionstillfället. 

– Huruvida den fostermedicinska ut-
vecklingen kommer att leda till att fost-
rets skyddsvärde hela tiden förstärks är
svårt att uttala sig om. Det är ett tänkbart
scenario, och frågan har en mycket käns-
lig bäring på inte minst hela abortverk-
samheten, säger Magnus Westgren.

– Vi läkare bedömer ju det hela
främst ur ett medicinskt perspektiv, och
vi har behov av att samarbeta med män-
niskor som kan sätta in dessa frågor i ett
större sammanhang och som hjälper oss
att formulera de etiska frågorna. Inte
minst därför har det varit viktigt att få
med en etiker i vårt nätverk KI-Fetus. 

Peter Örn
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    blir allt fler


