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POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 

 

I Sverige har ultraljud används som ett diagnostiskt hjälpmedel vid graviditet 
sedan 1970-talet. Idag genomgår en majoritet (97 %) av gravida kvinnor i 
Sverige ett rutinultraljud (RUL) kring graviditetsvecka 17-18. Syftet med 
rutinultraljudet är att fastställa graviditetslängd (gestationsålder), lokalisera 
moderkakan, diagnostisera eventuell flerbörd och upptäcka eventuella 
missbildningar. De specialutbildade barnmorskor, som utför undersökningarna 
har blivit allt skickligare på att upptäcka missbildningar och 
missbildningsdiagnostiken har därför blivit en allt större del av rutinultraljudet. 
Kvinnan/paret fattar ett beslut om huruvida graviditeten ska avbrytas eller inte 
när en missbildning upptäcks eller misstänks. Detta beslut grundar sig till stor 
del på den information de får av fostermedicinskt kunniga läkare om 
missbildningens omfattning och prognos för fostret/barnet. Det är av yttersta 
vikt att den information kvinnan/paret får är så korrekt som möjligt, så att inte 
beslut om graviditets avbrytande tas på ett felaktigt underlag. Det är också 
viktigt med en korrekt diagnos för optimal handläggning av de fall där 
graviditeten går vidare. 

Under vissa omständigheter är ultraljudets diagnostiska kapacitet mer 
begränsat, t.ex. vid missbildningar i centrala nervsystemet (CNS), när minskad 
mängd fostervatten (oligohydramnios) föreligger samt vid högt body mass index 
(BMI) hos modern. 

Magnetisk resonanstomografi (MR) har i tidigare studier visat sig tillföra 
information utöver ultraljud vid vissa fostermissbildningar. Dessa studier har 
främst fokuserat på undersökningar av foster i den tredje trimestern av 
graviditeten.  

Under år 2004-2007 utfördes en studie i Uppsala som visade att MR hade 
tilläggsvärde också under andra trimestern vid missbildningar inom CNS, vid 
oligohydramnios samt vid högt BMI hos modern. I denna studie ingick relativt få 
fall. 

Syftet med vår studie var att följa upp den tidigare studien, eftersom vi nu har 
tillgång till ett större antal fall med gravida kvinnor där såväl ultraljuds- som MR-
undersökning av foster utförts under andra trimestern. Beträffande fall med 
oligohydramnios och högt maternellt BMI bekräftade våra resultat den tidigare 
studien, d.v.s. att MR har ett tilläggsvärde. Vad gäller fetala CNS-missbildningar 
fann vi att MR gav tilläggsinformation något mindre ofta än vad som tidigare 
rapporterats. 
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ABSTRACT 

 

Almost all pregnant women in Sweden undergo routine ultrasound during the 
second trimester, normally around gestational week 17-18. The purpose of the 
examination is to get an improved estimation of date of delivery, detect twin 
pregnancies, localize the placenta and to diagnose fetal anomalies. During the 
last twenty years detection of fetal anomalies has become a more important part 
of routine ultrasound. 

When an anomaly is detected or suspected, a new ultrasound examination is 
performed by an expert in Fetal Medicine. Sometimes, 3-D ultrasound and 
Doppler examinations can be useful and give more information. Moreover, 
information from other specialists e.g. neonatologists, cardiologists and/or 
neurologists can be of value to arrive at the correct diagnosis and thereby 
prognosis for the fetus/infant. In certain conditions ultrasound diagnosis might 
be difficult. Examples of such conditions are anomalies in the fetal central 
nervous system, maternal obesity or reduced amount of amniotic fluid. 

It is extremely important that the information presented to the pregnant 
woman/couple is correct since the woman might decide to terminate the 
pregnancy. 

Fetal magnetic resonance imaging (MRI) can nowadays be used without sedation 
of the fetus or mother. Earlier studies on fetuses in the third or second trimester 
have shown MRI to be a valuable complement when ultrasound is inconclusive.  

In this retrospective study including 120 fetuses in the second trimester MRI was 
performed in cases where ultrasound had diagnosed or suspected a fetal 
anomaly. 

We found MRI to be a valuable tool to evaluate fetal CNS-anomalies, cases with 
diphragmatic hernia and cases with oligohydramniosis or maternal obesity.  
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BAKGRUND 

 

Idag väljer nästan alla gravida kvinnor i Sverige att genomgå en 
rutinultraljudsundersökning (RUL), vanligtvis i 17-18e graviditetsveckan. 
Undersökningen utförs av specialutbildade barnmorskor och syftet är att datera 
graviditeten, upptäcka flerbörd, lokalisera moderkakan och identifiera 
fosteravvikelser. I de fall avvikelser noteras eller misstänks vid RUL tillkallas 
läkare med fostermedicinsk utbildning som ansvarar för den fortsatta 
utredningen.  

Det finns två stora problem med ultraljudsbaserade diagnoser av fetala 
missbildningar; falskt negativa och falskt positiva fynd.  

 Falskt negativa fynd innebär att missbildningar inte upptäcks 
antenatalt utan diagnostiseras först efter barnets födelse. Detta innebär, utöver 
negativa psykologiska upplevelser för kvinnan/paret, även medicinska 
tillkortakommanden beträffande handläggningen av graviditeten, förlossningen 
och den neonatala vården. 

 Falskt positiva fynd innebär att den antenatalt ställda diagnosen 
inte bekräftas efter födelsen eller vid ett avbrytande av graviditeten. Det senare 
är allvarligt då graviditeten i dessa fall kan ha avbrutits trots att fostret är 
normalt eller hade en mindre allvarlig missbildning än den som kvinnan/paret 
informerats om. [1] 

 

Information om avvikelsen och hur den kan tänkas påverka barnets prognos 
ligger till grund för kvinnans beslut om ett eventuellt avbrytande. I Sverige finns 
fri abort till och med graviditetsvecka 18, därefter kan man begära tillstånd från 
Socialstyrelsen att göra abort om särskilda orsaker föreligger. Det är därför av 
yttersta vikt att en korrekt antenatal information kan ges så tidigt som möjligt i 
graviditeten. 

Informationen är även viktig i de fall graviditeten fortskrider eftersom 
handläggning av graviditeten som t ex övervakning, förlossningsort och 
förlossningssätt planeras därefter. 

 

Andra hjälpmedel som kan komma till användning är invasiv fosterdiagnostik 
samt konsult av genetiker, barnkardiolog, neonatolog och barnkirurg. På senare 
tid har även tekniken för magnetisk resonanstomografi (MR) utvecklats så att 
den kan användas för undersökning av foster och används idag på vissa större 
sjukhus som komplement till ultraljud vid vissa missbildningar eller misstänkta 
missbildningar.  
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Tidigare studier rörande MR och fetala missbildningar har publicerats med en 
blandning av fall från andra och tredje trimestern [2-9]. Enligt vissa studier 
[10,11] ger MR av foster mer information under tredje än andra trimestern. En 
utvärdering av MRs diagnostiska förmåga under andra trimestern är viktigt 
framförallt i länder där avbrytande av graviditeten är kopplat till 
gestationsåldern. 

Hashem Amini har i sin avhandling Fetal Anomalies - Surveillance and diagnostic 
accuracy of ultrasound and magnetic resonance imaging, publicerad 2010 bl.a. 
studerat brister i fosterdiagnostik samt användandet av MR i andra trimestern 
som fosterdiagnostisk metod. Brister i fosterdiagnostik studerades retrospektivt 
genom att titta på samstämmigheten mellan ultraljudsdiagnosen och 
obduktionsfyndet i de fall ett graviditetsavbrytande primärt baserats på de 
prenatala ultraljudsfynden. MR i andra trimestern studerades med målet att se 
om MR har tilläggsvärde vid fostermissbildningar och om informationen 
påverkar handläggningen av graviditeten. Resultatet av dessa studier blev att 
graviditetsavbrytandena inte alltid baserades på en korrekt antenatal diagnostik 
och information. I enstaka fall hade beslut om avbrytande med all sannolikhet 
tagits på inkorrekt information. MR tycktes vara ett kliniskt värdefullt 
komplement till ultraljud för diagnostik av missbildningar i det centrala 
nervsystemet (CNS) hos foster i andra trimestern. Vid icke-CNS-missbildningar 
hos fostret hade MR begränsat tilläggsvärde, men kunde tillföra information vid 
diafragmabråck eller när ultraljud inte var konklusivt p.g.a. oligohydramnios 
eller obesitas. 

Huvudsyftet med detta arbete har varit att följa upp och komplettera Hashem 
Aminis avhandling med ett större antal fall för att belysa i vilka fall MR ger extra 
och användbar information. Den information som fås med studien förväntas ge 
ökad diagnostisk säkerhet, leda till en säkrare handläggning av gravida kvinnor 
där fostret misstänks ha en missbildning samt leda till förbättrad vård. 
 

Den primära hypotesen var att MR i andra trimestern har ett tilläggsvärde till 
ultraljud och i vissa fall påverkar handläggningen av graviditeten. 

 

Sekundära hypoteser var att;  

 MR har ett större tilläggsvärde vid CNS-missbildningar än vid icke-CNS-
missbildningar,  

 MR har ett större tilläggsvärde vid maternell obesitas 

 MR har ett större tilläggsvärde vid oligohydramnios 
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METOD 

 

Denna studie genomfördes retrospektivt vid Kvinnokliniken och Bild- och 
funktionsmedicinskt centrum vid Uppsala Akademiska Sjukhus (UAS). 

Identifiering av studiefall skedde vid Bild- och funktionsmedicinskt centrum, 
UAS. Samtliga MR-undersökningar av foster i andra trimestern (vecka 14 + 0- 27 
+ 6) [12] under perioden 2008-01-08 och 2012-07-03 identifierades som 
studiefall. Inga exklusionskriterier användes. Alla dessa kvinnor hade genomgått 
ultraljudsundersökning i andra trimestern och vid denna undersökning hade en 
fosteravvikelse setts eller misstänkts. 

 

Studiepopulation 

 

Kvinnorna var hemmahörande i Uppsala eller remitterade från andra sjukhus i 
regionen. Under perioden undersöktes 120 foster med MR under andra 
trimestern. Medelåldern på kvinnorna var 29 år (intervall 16-45 år). Antalet 
förstföderskor var 57. Antalet omföderskor var 59. Hos tre kvinnor saknas 
uppgift om paritet i journalerna. Medianvärdet för gestationsåldern vid det 
senaste ultraljudet före MR var 19 veckor och fyra dagar. Medianvärdet för antal 
dagar mellan UL- och MR-undersökningen var 3 dagar. 

Då studiepopulationen omfattar fall under en 4,5-årsperiod händer det vid ett 
tillfälle att samma kvinna återkommer i en ny graviditet med misstänkt 
fosteravvikelse. Dessa två graviditeter har räknats som två olika fall. 

 

Ultraljud- och magnetkameraundersökningarna 

Ultraljuden utfördes av obstetriker med specialkunskap inom fostermedicin. 
Apparaten som användes var Siemens sonoline SI-400 (Erlangen, Tyskland) och 
en 3.5 eller 4 MHZ transabdominell konvex givare. 

Radiologen informerades om ultraljudsfynden före MR-undersökningen. MR-
undersökningen utfördes vid 1.5T (Gyroscan ACS Intera, Philips Medical 
Systems, Best, Holland) med en ytspole. T2-viktade bilder togs i fostrets 
huvudplan (transversellt, koronärt och sagittalt) med tre mm snittjocklek. 
Dessutom utfördes en T1-viktad sekvens transversellt, med 5 mm snittjocklek 

Ansvarig obstetriker informerades om MR-fynden och fortsatte det kliniska 
omhändertagandet. 
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Studiedesign 

Följande uppgifter extraherades ur kvinnornas journaler; ålder, BMI vid 
inskrivning på mödravården, förstföderska/omföderska, gestationsålder vid det 
senaste UL före MR, fynd vid det senaste UL före MR, antal dagar mellan UL och 
MR, fynd vid MR samt utfall av graviditeten inkluderande foster-/barndiagnos.  

Följande BMI (kg/m^2)-kategorier användes: 18.5–24.9 (normalviktig), 25–29.9 

(överviktig), 30–39.9 (obesitas) och  40 (morbid obesitas). [13]. I de fall 
chorionvillibiopsi (CVS) eller amniocentes (AMC) utförts extraherades dessa 
uppgifter. Om mer än ett UL utförts innan MR valdes det senaste ultraljudet. För 
slutgiltig diagnos i de fall där barnet var levande fött avses diagnos under 
nyföddhetsperioden. Gestationsåldern är baserad på ultraljudsdateringen. 

Samtliga studiedeltagare avidentifierades och tilldelades ett fallnummer för att 
garantera anonymitet. Efter konsensus mellan JW, OA och SG delades varje fall in 
i en av tre följande kategorier; 

I: MR gav ingen ytterligare information. 

II: MR gav ytterligare information, men påverkade inte handläggningen av 
graviditeten. 

III: MR gav ytterligare information som påverkade handläggningen av 
graviditeten. 
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RESULTAT 

 

Totalt undersöktes 119 graviditeter. I nio fall förelåg tvillinggraviditet. Här 
redovisas endast de foster där avvikelser setts eller misstänkts. Vid en 
tvillinggraviditet undersöktes båda fostren för misstänkt avvikelse, i övriga åtta 
tvillinggraviditeter hade endast ett foster/barn en avvikelse, varför antalet 
studiefall blir 120. Samtliga MR-utlåtanden var tillgängliga.  

Tre fall (2,5%) har ej kunnat kategoriseras p.g.a. att utfallet av graviditeten 
saknats. I 24 fall kunde fallen kategoriseras trots att utfallen saknades. I 79 fall 
(65,8%) gav MR ingen ytterligare information. I sju av dessa fall gav MR mindre 
information än ultraljud. I 22 fall (18,3%) gav MR ytterligare information, men 
handläggningen av graviditeten påverkades inte och i sexton fall (13,3%) gav MR 
ytterligare information som påverkade handläggningen av graviditeten.  

Av 120 foster föddes 55 barn levande, 39 foster aborterades och tre slutade som 
intrauterin fosterdöd (IUFD). Utfall av graviditeten saknas i 24 fall.(Tabell 1). 

Fetala obduktionsutlåtanden var tillgängliga i tretton fall av de avbrutna/IUFD- 
graviditeterna och tillförde ytterligare diagnostisk information i flera fall. 

Ibland saknas information. Detta beror på inkomplett journalföring eller att 
patienterna remitterats till UAS från sjukhus i regionen och därför inte har en 
komplett journal i Uppsala. 
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Tabell 1. Utfall av samtliga graviditeter i studien 

Kategori Levande 

födda 

Aborterade 

foster 

IUFD Svar saknas Totalt 

I 

 

 

 

38 25 1 15 79 

foster/barn 

(78 

graviditeter) 

II 9 6 2 5 22 

foster/barn 

III 8 8 - - 16 

foster/barn 

Ej möjliga att  

kategorisera 

- - - 3 3 

foster/barn 

Totalt 55 39 3 23 120 

foster/barn 

(119 

graviditeter) 

 

 

 

Tabell 2 visar hur avvikelserna i olika organsystem fördelas inom de tre 
kategorierna. 

Av de 16 fallen i kategori III hade 5 urologiska, 3 gastrointestinala och 3 CNS-
avvikelser. Tre fall hade oligohydramnios och de övriga återfanns i grupperna 
thorax- respektive muskuloskeletala avvikelser. 
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Tabell 2. Fosteravvikelser inom olika organsystem fördelade i de tre kategorierna. I: MR 
gav ingen ytterligare information. II: MR gav ytterligare information, men påverkade inte 
handläggningen av graviditeten. III: MR gav ytterligare information som påverkade 
handläggningen av graviditeten. 

Organsystem med  

misstänkt missbildning 

Kategori  

I 

Kategori 

II 

Kategori 

III 

Icke kate- 

goriserade 

fall 

Totalt (%) 

Thorax 1 1 1 - 3 (2,5 %) 

Huvud/Hals 9 - - - 9 (7,5 %) 

Urogenitala 

missbildningar 

9 5 5 - 19 (15,8 %) 

Oligohydramnios 

utan renala 

anomalier 

4 - 3 - 7 (5,8 %) 

Gastrointestinala 

missbildningar 

6 2 3 1 12 (10 %) 

Muskuloskeletala  

missbildningar 

3 - 1 - 4 (3,3 %) 

Saccrococcygelat 

teratom 

1 1 - - 2 (1,7 %) 

 

Tvillingrelaterade  

missbildningar 

5 - - - 5 (4,2 %) 

Multipla missbildningar 1 - - 1 2 (1,7 %) 

CNS- missbildningar 32 11 3 1 47 (39,2 %) 

Av AMC/CVS bekräftat 

Kromosomfel 

3 1 - - 4 (3,3 %) 

Övrigt 5 1 - - 6 (5 %) 

Totalt 79 22 16 3 120 (100 %) 

 

Alla fall i kategori III redovisas i detalj i Tabell 3. 
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Tabell 3. Alla fall i kategori III, d.v.s. där MR tillförde information som påverkade den 
kliniska handläggningen av graviditeten 

Fall nr/BMI Fynd vid UL Fynd vid MR 

Gestationsålder 
vid UL/Antal 

dagar från senaste 
ul till MR 

Utfall av 
graviditeten/Slutg

iltig diagnos 
(obduktion) 

2/ 28 

Oklar CNS-
missbildning. 

Lemon- sign. Ngt 
vida laterala 

ventriklar inom 
normala gränser. 
Svårt visualisera 

cerebellum m 
säkerhet. 

Ryggraden 
förefaller vara 

intakt i 
lumbosakraldelen, 
men svårt granska 

den cervikala delen. 

Arnold Chiari II. 
Herniering av 

lillhjärnan nedom 
foramen magnum. 

Ingen hydrocefalus. 
Dorsal 

slutningsdefekt i 
nedre delen av 

ländryggen. Inga 
avvikelser inom 
thorax eller buk.. 

17+3/ 1 

Avbruten./Öppet 
thorakalt 

myelomeningocele 
och därtill Arnold 

Chiari II. 

3/26 

Oklar 
anhydramnion. 

Buken ngt större än 
skallen .Inget klart 

avvikande 
intracerebralt. 

Ökad nacktjocklek. 
Inget tydligt 

encefalocele.Trolige
n inget avvikande i 
hjärtat. Ingen tydlig 
ventrikel och ingen 

urinblåsa. Kan ej 
tydligt se njurar, 

men något trycker 
levern framåt, ev 

stora lungor. 

Njuragenesi och 
avsaknad av 

urinblåsa. 
Expanderade 

lungor med små 
cystor. Hjärnan 

utan anmärkning. 

18+3 /6 

Avbruten/ 
Cystbildningar i 

lungorna 
överensstämmande 

med CCAM. 
Fotfelställningar. 

Kotmissbildningar i 
ländryggen. 

Esofagus-
/analatresi.Njurage

nesi. 

 

6 /27 

Minskad mängd 
fostervatten. Ngt 
avlång skallform. 

Inga tecken till 
ventrikelvidgning. 

Cerebellum normalt 
konfigurerad. 

Kotpelaren intakt. 
Hjärta, diafragma 
och bukvägg utan 

anmärkning. 
Ventrikel och 

urinblåsa 
identifieras. 

Svårbedömd 
undersökning, 
sparsamt med 

fostervatten. Inga 
säkra njurar 
påvisas, men 
cystliknande 

förändringar i 
bukens nedre 

vänstra del. Ingen 
säker urinblåsa. 

Vänstersidig 
cystnjure? 

15+6/ 1 

Avbruten. 
/Vänstersidig 

cystnjure och bild 
av renal dysplasi 
samt högersidig 

njuragenesi. 
Membrantäckt 

anus. Liten haka. 
Inget säkert 

patologiskt i CNS. 
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15/29 

Svåridentifierad 
ventrikel. 

Hyperekogent runt 
ventrikeln. 

Hyperekogena 
tarmar. Anekogen 
avlång struktur i 

thorax. Misstanke 
om gastrointestinal 
anomali, möjligen 
esofagieal fistel. 

Inget 
diafragmabråck. 
Ingen dilaterad 

esofagus. Sparsamt 
fylld ventrikel. 

Vätskesignal ses i 
tarmarna. 

Urinblåsan kan inte 
säkert avgränsas. 

18+6/ 1 

Levande fött barn./ 
Mitralisinsufficiens, 
viss hypognati och 

stort bakhuvud 
konstateras 
postpartalt. 

31/32.5 

Fostervattenmängd 
i nedre 

normalområdet. 
Njurar med diskret 

hydronefros och 
ökad ekotäthet, 

vilket skulle kunna 
tyda på 

mikrocystisk njure 
även om inga 
tydliga cystor. 

Vätska i urinblåsan. 

Njurarna bedöms 
ej patologiskt 

förstorade. Ingen 
signifikant 

njurbäckenvidgnin
g. Inga tecken på 
cystisk njursjd. 
Urinblåsan ses. 

19+4/ 1 

Levande fött barn. 
/Kort tungband. 

Inga kommentarer 
om njuråkommor i 

barnets journal. 

45/35 

Grav 
oligohydramnios. 

Tillplattad 
huvudform. 

Hjärnstrukturer 
svåra att 

detaljgranska.Trattf
ormad thorax. 
Svårgranskad 

njurmorfologi, men 
möjliga njurartärer. 
Liten uppklarning 

på ventrikelns plats 
och ingen synlig 

urinblåsa. 

Oligohydramnios, 
misstänkt 

njuragenesi. I det 
närmaste 

kollaberad 
magsäck. Inga 

säkra njurar eller 
urinblåsa. 

Svårvärderade 
extremiteter. 

19+2/ 3 
Avbruten. / 

Bilateral njuraplasi. 

48/22 

Oligohydramnios. 
Normal urinblåsa. 
Åtminstonde en 

njure med njurartär 
förefaller finnas. 
Ovanför fostrets 

huvud syns något 
tjockt vätske 

innehåll med flera 
små fladdrande 

septa. 

Oligohydramnios. 
Njurar med normal 

form och storlek 
identifieras. 

Urinblåsa ses. 

 

Levande fött barn./ 
Kejsarsnitt i v. 24+6 

pga ablatio 
placentae. Gossen 

avled ett par 
timmar efter 

förlossningen pga 
lunghypoplasi. 

69/ 21 

Anhydramnion. 
Ingen anamnes på 

fostervattenläckage
. Mest sannolikt 

urinvägsavvikelse, 
njurdysplasi. Inget 

uppenbart 
avvikande 

morfologiskt och 
njurar tycks ses på 

rätt plats. Inga 
vidgade urinvägar 
och det går inte att 
se någon urinblåsa 

Anhydramnion. 
Inga njurar ses i 
materialet.Ingen 

vätska ses på 
platsen för 
urinblåsan. 

17+2/ 4 

Avbruten. / 
Generellt ödem. 

Syndaktyli på 
händer och fötter. 

Analatresi. 
Njuragenesi samt 

CHAOS. Tunga 
voluminösa lungor. 

Cryptophtalmus. 
Bild som stämmer 

närmast med 
Frasers syndrom. 
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eller ventrikel. 

93/ saknas 

Lätt vidgning av 
sidoventriklar och 

diskret vidgad 
tredje ventrikel 
utan andra fynd. 

Måttlig vidgning av 
sidoventriklarna 

och även något vid 
tredje ventrikel. 

Signalförändringar 
vilka tolkas som 

förkalkningar eller 
blodrester ses i 
anslutning till 

sidoventriklarna. 
Infektionsorsakad? 

Genomgången 
intraventrikulär 

blödning? 

19+6/ 0 

Avbruten. / 
Obduktionssvar 

saknas. Postmortal 
MR: 

intraventrikulär 
blödning. 

106/28 

Oligohydramnios. 
CNS-bedömning 

svår liksom 
bedömning av 

extremiteterna. 
Avlång huvudform. 

Ingen påvisad 
intrakraniell 

anläggningsrubbm
ning. Spinalkanal 
utan anmärkning. 

20+1/ 2 
Levande fött. / 

Friskt barn. 

131/19 

Tidigare antydd 
vermisförändring..C

erebellum tycks 
öppna upp i 
medellinjen. 

Maximal 
anterioposterior 

diameter av cistern 
magna dock 8,0 

mm. 

Prominent cisterna 
magna. Cerebellum 
normalt utseende. 
Ingen vidgning av 
ventrikelsystemet. 

Ingen Chiari-
missbildning. 

Intakt spinalkanal. 

19+3/ 7 
Levande fött. / 

Friskt barn. 

148/34 

Misstänkt 
artrogrypos. 

Normal anatomi 
frånsett nedre 

extremiteterna. 
Ligger helt i 

korsställning. Ser 
aldrig utsträckta 

nedre extremiteter 
eller antydan till 
rörelse i fötterna. 

Kaudalt 
regressionssyndro
m. Spinalkanalen 

och ryggraden 
slutar avrundat i 

ländryggsnivå.Agen
esi av 

sakrum.Ingen 
slutningsdefekt av 

befintlig 
spinalkanal, 

17+4/ 6 

Avbruten. 
/Obduktion visar: 

kausalt 
regressionssyndro
m samt dysmorfa 

drag med 
hypertelorism och 

stor mun. 
Missbildad 

kotpelare och 
outvecklat bäcken 
samt outvecklade 

nedre extremiteter. 
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153/23 

Thoraxbild med 
hjärtat förskjutet 
kraftigt åt höger. 

Inga makrocystor i 
lungorna och även 

ekogeniciteten 
förfaller i stort sett 

normal. Ingen säker 
bild av CALM eller 

sekvester. 
Diafragma 

identifieras utan 
anmärkning i 
sagtital bild. 

Främre bukväggen 
med 

navelsträngsfäste i 
mitten utan 
anmärkning. 

Diafrgmabråck. 
Vänstersidigt 

diafragmabråck 
innehållandes 
tarmslingor. 

Ventrikel och lever 
normal position. 
Högerförskjutet 

hjärta. Liten, 
kvarvarande lunga 
apikalt på vänster 

sida. 

18+0/ 15 

Levande fött./ Stort 
vänstersidigt 

diafragmabråck. 
Vänsterställd 

ventrikel. 

167/saknas 

Misstänkt 
vänstersidigt 

diafragmabråck 
med 

magsäcksprolaps i 
thorax. I övrigt utan 

anmärkning. 

Vänstersidigt 
diafragmabråck 

med herniering av 
ventrikel, tarmar 

och delar av levern 
upp i vänster 
thoraxhalva. 

Hjärtat är 
högerförskjutet. 

17+6/ 6 
Avbruten. 

/Obduktion ej 
utförd. 

171/22 

Avvikande bakre 
skallgrop med 
bananformad 

cerebellum. Smal 
cisterna magna. 

Svårmätta 
sidoventriklar. 

Inget säkert 
avvikande i 

ryggraden, inget 
antydande till 

isärsprängning av 
kotor. Hudytan ser 

hel ut. 

Ingen vidgning av 
sidoventriklarna. 

Trångt i bakre 
skallgropen med 

intryck av att 
lillhjärnan 

hernierar något 
genom foramen 

Magnus, Chiari II. 
Misstänkt 

slutningsdefekt i 
lumbosakralövergå

ngen 

19+6/ 5 

Levande fött barn. / 
Kejsarsnitt. 

Lumbosakralt 
myelomeningocele. 

174/32 

Misstänkt 
diafragmabråck 
med hjärta och 

bukaorta 
högerförskjutet. 
Inga tecken till 
cystor i vänster 

lunga. 

Inget 
diafragmabråck. I 
vänster lunga ses 

en expansiv 
högsignalerande 
förändring som 

förskjuter hjärtat åt 
höger. Ordinärt 

lungparenkym ses 
ventralt, apikalt i 

höger thorax. 
Utseende som 

CCAM. 

18+6/ 6 
Levande fött barn./ 

Friskt barn. 
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Body Mass Index, BMI 

 

Det har varit möjligt att hitta BMI i journalerna hos 88 (74 %) kvinnor i studien. 
En av dessa kvinnor har inte varit möjlig att kategorisera då utfallet av 
graviditeten saknats. Medel-BMI på alla kvinnor var 27,5 (intervall 18,6 -  46,3). I 
kategori I, II och III var medel-BMI 26,3, 25,1 och 27,0 respektive. I grupp I var 
33,3 % av kvinnorna normalviktiga, 24,4 % var överviktiga, 9,0 % var obesa och 
2,6 % led av morbid obesitas. Motsvarande siffror för kvinnorna i kategori II var 
54,2 %, 8,3 %, 4,2 % och 8,3 %. I kategori III var 31,25 % av kvinnorna 
normalviktiga, 31,25 % var överviktiga och 25,0 % led av obesitas. Ingen i denna 
kategori led av morbid obesitas. Totalt hade 40 kvinnor i studien ett BMI på 25 
eller högre. 

Tabell 4 visar inom vilket organsystem fosteravvikelser har förekommit hos 
kvinnor med BMI ≥ 25 samt hur MR påverkat handläggningen av graviditeten. 

Av de nio fallen i kategori III hade fyra urogenitala avvikelser. I övrigt återfanns 
ett fall var i grupperna; thorax, oligohydramnios, gastrointestinala avvikelser, 
muskuluoskeletala avvikelser samt CNS. 
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Tabell 4. Samtliga kvinnor i studien där BMI har registrerats vara ≥ 25 fördelade efter 
fostrets avvikelse och MRs påverkan i det aktuella fallet. 

Organsystem med  

misstänkt missbildning 

Antal 

kvinnor 

med BMI 

≥25 där 

MR inte 

tillförde 

någon 

info till 

UL. 

Antal kvinnor 

med BMI ≥25 

där MR tillförde 

info till UL, men 

inte påverkade 

handläggningen 

av graviditeten. 

Antal kvinnor 

med BMI ≥25 

där MR tillförde 

info till UL och 

påverkade 

handläggningen 

av graviditeten. 

Totalt (%) 

Thorax - - 1 1 (2,5 %) 

Huvud/Hals 4 - - 4 (10 %) 

Urogenitala 

missbildningar 

2 2 4 8 (20 %) 

Oligohydramnios 

utan renala 

anomalier 

1 - 1 2 (5 %) 

Gastrointestinala 

missbildningar 

3 1 1 5 (12,5 %) 

Muskuloskeletala  

missbildningar 

- - 1 1 (2,5 %) 

Saccrococcygelat 

teratom 

1 - - 1 (2,5 %) 

Tvillingrelaterade  

missbildningar 

- - - - 

Multipla missbildningar - - - - 

CNS- missbildningar 12 2 1 15 (37,5 %) 

Övrigt 2 1 - 3 (7,5 %) 

Totalt (%) 25 (62,5 

%) 

6 (15 %) 9 (22,5 %) 40 (100 %) 
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Invasiv fosterdiagnostik 

 

I grupp I utfördes invasiv fosterdiagnostik i 52 fall. Normal karyotyp fanns i 48 
fall. Kromosomavvikelse upptäcktes i tre fall (trisomi 21, trisomi 13 samt 
Fragile-X-syndrom). Av de 21 fallen i grupp II utfördes invasiv fosterdiagnostik i 
elva fall. Ett fall i denna grupp påvisade en kromosomavvikelse (trisomi 21) 
medan övriga tio fall hade normal kromosomuppsättning. I grupp III utfördes 
invasiv fosterdiagnostik i tio av sexton fall, varav samtliga utföll normala. Svar på 
undersökningen saknas i 32 fall. 

 

Falskt positiva UL-fynd 

Tio fall med falskt positiva UL fanns i studien.  

 

 

Figur 1. Falskt positivt UL-fynd. MR i transversellt plan, med pilar mot njurlogerna, 
utan synliga njurar (man ser tarmslyngor där). UL beskriver en struktur med 
”njurliknande karaktär”. Graviditeten avbröts och obduktionen påvisade njuragenesi. 
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DISKUSSION 

Medfödda missbildningar ses hos 2-4% av nyfödda barn och står för en påtaglig 
andel av perinatal mortalitet och morbiditet. I slutet av 1950-talet började 
ultraljud användas inom obstetriken av den skotske obstetrikern Ian Donald 
[14,15]. När svenska kvinnor först erbjöds ultraljudsdiagnostik var syftet främst 
att identifiera tvillinggraviditeter, bestämma gestationsåldern mer exakt samt att 
upptäcka intrauterin tillväxthämning. I Sverige blev identifiering av eventuella 
fostermissbildningar en del av rutinultraljudet (RUL) på 1990-talet. [16]. Sedan 
2000-talet har även MR-undersökning av foster använts som diagnostiskt 
hjälpmedel vid misstänkta fosteravvikelser. 

Många observationsstudier och fallrapporter rörande MR och fetala 
missbildningar har publicerats med en blandning av fall från andra och tredje 
trimestern. Studierna är ofta retrospektiva [2-9]. Enligt vissa studier [10,11] ger 
MR av foster mer information under tredje än andra trimestern. Hashem Amini 
gjorde 2009 en prospektiv studie där de diagnostiska möjligheterna med MR 
utvärderades under andra trimestern. Denna studie visade att MR-
undersökningen gav ytterligare information som ibland påverkade 
handläggningen av graviditeten, framförallt vid missbildningar inom CNS. 
Resultaten av studien indikerade även att handläggningen av graviditeten 
påverkades i de fall modern var överviktig eller oligohydramnios förelåg. 

Vi har nu gjort en uppföljande undersökning av ett större antal fall. Resultatet 
skiljer sig något från tidigare studier då vi i denna studie inte ser ett större värde 
av MR-undersökningar vid CNS-missbildningar än icke-CNS-missbildningar. Våra 
resultat tillsammans med tidigare talar dock ändå för att MR har en plats inom 
fosterdiagnostiken vid missbildningar inom CNS, vid misstanke om 
diafragmabråck, då oligohydramnios föreligger eller då modern är överviktig. 

Fallen i kategori III illustrerar hur den ytterligare information som MR-fynden 
ger påverkar kvinnans beslut att avbryta eller fortsätta sin graviditet, alternativt 
hur handläggningen av graviditeten påverkas beträffande val av 
fosterövervakning, förlossningsort eller förlossningssätt. Tilläggsinformationen 
MR ger i kategori II preciserar framförallt fosterdiagnosen och kan därmed 
underlätta rådgivning vid kommande graviditeter samt ge ultraljudsutövaren 
värdefull feed-back. Samtliga fall där UL-fynden konfirmeras av MR-fynden i 
kategori I är viktiga för att få ett så säkert underlag som möjligt då informationen 
om fostret och dess diagnos ska ges till kvinnan/paret. [1] 

Det fanns en större andel CNS-fall i denna studie, 39 % jämfört med 31,5 % i 
Hashem Aminis studie. Vi fann att MR vid CNS-missbildningar gav ytterligare 
information i 30 % av fallen och påverkade handläggningen i 6,4 % av fallen. 
Motsvarande siffror för icke-CNS-missbildningar är i vår studie högre, 33 % 
respektive 18 %. En bidragande orsak till detta resultat kan ha varit att kvinnor 
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vars foster hade en missbildning inom CNS hade ett lägre BMI (22,6) än kvinnor 
vars foster hade en icke-CNS-missbildning (29,0). En förklaring till den högre 
andelen fall med tilläggsinformation vid icke-CNS-missbildningar jämfört med 
den tidigare studien kan också vara att remitteringsmönstret förändrats baserat 
på de tidigare resultaten. MR vid icke-CNS-missbildningar har sannolikt använts 
mer selektivt under senare år. 

Vid CNS-missbildningar har neurosonografi som komplement till UL framställts 
som ett alternativ till MR [18]. Vid denna studie hade dock utövarna varierande 
erfarenhet, vilket kan ha påverkat resultatet. Transvaginal neurosonografi har 
också beskrivits som ett sätt att bedöma CNS hos foster [19-21] liksom 3- och 4-
dimensionellt ultraljud [22]. Dock kommer alla typer av abdominella ultraljud 
begränsas i sin diagnostiska förmåga i fall där modern är obes eller i fall där 
oligohydramnios föreligger. 

Missbildningarna 

Totalt 47 missbildningar inom CNS diagnostiserades. Trettiotvå fall i kategori I, 
tio fall i kategori II samt fyra fall i kategori III. Två av fallen i den senare 
kategorin avbröts, två barn föddes levande. I ett av de avbrutna fallen i kategori 
III fann UL en mild ventrikelvidgning samt diskret vidgad tredje ventrikel. MR 
bekräftar detta samt misstänker genomgången intraventrikulär blödning. 
Obduktionssvaret saknas i detta fall, men postmortal MR har utförts och stärker 
misstanken om intraventrikulär blödning. I de övriga tre fallen bekräftas MR-
fynden vid obduktion eller av den postnatala diagnosen. 

Nitton fall (16 %) av njur- eller urinvägsmissbildningar (med eller utan 
oligohydramnios) fanns. MR tillförde information i tio av dessa fall och 
påverkade handläggningen i fem. Dessa resultat stämmer väl med en tidigare 
studie med 15 fall där MR gav ytterligare information i tio och påverkade 
handläggningen i fem fall [24]. 

Vid gastrointestinala missbildningar gav MR ytterligare information i fem av elva 
fall och påverkade handläggningen av tre. Ett fall rörde diafragmabråck där MR 
gav diagnosen samt ytterligare information om leverposition och lungvolym, 
vilket kan vara svårt med UL samtidigt som det är av stort prognostiskt värde för 
fostret [25-28]. Att MR påverkar handläggningen av graviditeten vid 
diafragmabråck stämmer med tidigare studier angående MR och 
diafragmabråck. 3-D UL kan vara ett alternativ till MR vid lungvolymberäkning 
hos fostret. [29]. Det kan ibland vara svårt att med UL skilja mellan 
diafragmabråck och lungavvikelser, fr.a. kongenital cystisk adenomatoid 
missbildning (CCAM). I denna studie fanns misstanke om diafragmabråck eller 
CCAM i sju fall. I fem av dessa tillförde MR information och i tre av dessa 
påverkades handläggningen. 
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Vid muskuloskeletala missbildningar gör fosterrörelser det svårt att få bra bilder 
av extremiteterna med MR. I ett av fallen med kaudalt regressionssyndrom gav 
dock MR information, som påverkade handläggningen. 

Två fall med saccrococcygealt teratom upptäcktes. I det ena fallet gav UL och MR 
likvärdig information. MR uteslöt ryggmärgsbråck som differentialdiagnos i det 
andra fallet. 

Alla fem tvillingrelaterade missbildningar bedömdes tillhöra kategori I. UL är 
troligtvis bättre än MR i dessa fall p.g.a. informationen som fås via 
flödesmätningar med Doppler. I de fall med tvillinggraviditeter där ett foster haft 
avvikelser och det andra inte har eventuell påverkan av handläggningen endast 
omfattat förlossningssätt och övervakning då graviditetsavbrytande inte varit 
aktuellt. 

Sju fall bedömdes inte tillhöra någon av ovanstående organgrupper, utan tillhör 
gruppen “övrigt”. Sex av dessa fall tillhör kategori I. I fallet som tillhör kategori II 
kan MR inte identifiera den cystiska struktur som UL sett i magsäcksnivå 25 
dagar tidigare. Barnet föds friskt. 

Övervikt hos modern och oligohydramnios 

Enligt tidigare studier begränsas ULs diagnostiska förmåga såväl av obesitas hos 
modern [2] som oligohydramnios [17], medan MR:s diagnostiska förmåga 
påverkas mindre. Detta bekräftas i vår studie som visar att MR tillför information 
i 37,5 % av alla graviditeter där modern är överviktig och påverkar 
handläggningen i 22,5 % av dessa fall. I Hashem Aminis studie såg man att MR 
hade en större påverkan vid CNS-missbildningar och samtidig övervikt hos 
modern, medan vår studie visar att MR ger mer information och påverkar 
handläggningen av graviditeten i fler fall vid icke-CNS missbildningar. 

I vår studie förekom oligohydramnios i arton fall (15 %), varav elva orsakades av 
urogenitala missbildningar (tre fall i kategori I, två fall i kategori II och fem fall i 
kategori III). Orsaken till oligohydramniosen, renal eller icke-renal, är en viktig 
prognostisk faktor för fostret. MR gav ytterligare information i tio fall med 
oligohydramnios och påverkade handläggningen i åtta (44 %) av dessa. 
Resultatet är i linje dels med Hashem Aminis studie där handläggningen 
påverkades i 23 % av fallen med oligohydramnios, dels med en studie där MR 
utfördes i tredje trimestern och där handläggningen påverkades i 42 % av fallen. 
[23].  

 

Falskt negativa fynd, falskt positiva fynd och sant positiva fynd vid UL 

Falskt negativa fynd minskar när UL kompletteras med MR, vilket visas i vår 
studie av att MR gav ytterligare information i 32 % av samtliga fall med 
misstänkt fosteravvikelse och påverkade handläggningen i 13 % av fallen.  



22 

 

22 

 

I sjutton fall gav UL mer eller annan information än MR. I fyra av dessa fall 
bekräftades ultraljudsinformationen postnatalt eller vid obduktion (sant positiva 
fynd). I tre fall saknas obduktionssvar. I övriga 10 fall får ultraljudsdiagnosen 
betraktas som falskt positiv.  

Det är av stor vikt att upprepade ultraljud- och/eller MR-undersökningar utförs 
innan fostrets diagnos och prognos diskuteras med kvinnan/paret. 

 

 

Styrkor och begränsningar 

Styrkor med denna studie var att alla MR-undersökningar av foster i andra 
trimestern under 4,5 års tid ingick. Detta gav oss ett stort antal fall att bedöma. 
UL- och MR-diagnostiken har utförts av personer med goda kunskaper inom 
fostermedicin. Studien fokuserar på undersökningar utförda under andra 
trimestern, men ger liknande resultat som studier med undersökningar under 
den tredje trimestern [8, 30,23, 24, 31-35]. 

Begränsningar med studien är framförallt dess retrospektiva design och det 
därtill hörande problemet att journaluppgifter ibland saknats. På grund av 
resultatet från tidigare studier har sannolikt en selektion gjorts på så sätt att fall 
med CNS-avvikelser och fall med oligohydramnios remitteras till MR-
undersökning i större utsträckning än fall med andra avvikelser. 

 

Konklusion 

Följande slutsatser kan dras från denna studie: 

1. MR under andra trimestern tillför information i 32 % av samtliga fall med 
misstänkt fosteravvikelse och påverkar handläggningen av graviditeten i 
13 % av fallen. 

2. MR under andra trimestern tillför information i 37,5 % av alla 
graviditeter där modern är överviktig och påverkar handläggningen i 22,5 
% av fallen.  

3. MR tillför information i 55,5 % av fallen när oligohydramnios föreligger 
och påverkar handläggningen i 44 % av dessa fall. 

4. MR ger ofta tilläggsinformation vid misstanke om diafragmabråck eller 
CCAM. 
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