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Introduktion 

 

Inledning 
 

Fosterdiagnostika metoder har ökat både när det kommer till användning och klinisk 

betydelse sedan 1980-talet. (Benacerraf, 2010) Det har givit vårdpersonalen ett redskap för att 

så tidigt som möjligt upptäcka svåra och ibland mindre uppenbara strukturella avvikelser hos 

foster som ibland kan anses vara oförenliga med liv. Detta har i sin tur lett till att föräldrarna 

har fått ta del av större och större mängder information om sitt framtida, ofödda barn. Trots 

diagnostikens egentliga välmenande har föräldrarnas reaktioner på denna typ av information 

varit minst sagt blandade. Ett antal studier har pekat på att många kvinnor rentav ångrade 

ultraljudsundersökning av fostret i efterhand p.g.a. den oro som deras fynd förorsakade. 

(Åhman et al., 2010). En allt större press har börjat läggas på vårdpersonalen, kanske framför 

allt läkarna, att ge en så tydlig och rak förklaring på de fynd man kan se vid ultraljud eller 

markörer som kan spåras i maternellt blodprov. (SBU-rapport nr 182, 2006; Chen et al., 2009) 

Resultatet av en sådan undersökning blir allt som oftast en risksiffra som exempelvis 

”1/2500”, ”0,02%” eller ”en fördubbling av den normala risken för en kvinna i din ålder”. 

Sådana uttalanden kan te sig svårbegripliga även för en någorlunda erfaren läkare och än mer 

för en förstagångsföderska som nu plötsligt har fått veta att ”något är fel”.(Åhman et al., 

2010)  

   Många gånger kan tydliga fynd av anatomiska avvikelser hos ett foster i en viss ålder 

föranleda snar intrauterin behandling, tidig eller förbättrad vård av barnet vid partus eller en 

diskussion kring ett eventuellt avbrytande av graviditeten.(SBU-rapport nr 182, 2006; Levi, 

2003) Under de senaste tre-fyra decennierna har genetiska diagnostiken vunnit stor mark 

inom tidig fosterdiagnsotik och förbättrat den diagnostiska precisionen ytterligare. 

(Benacerraf, 2010) Med dagens genetiska tekniker som interfas-FISH-analys och QF-PCR-

analys når man en diagnostisk träffsäkerhet mellan 97,2 % - 99,8 %, beroende på 

analysmaterial och metod, vilket får anses som högst acceptabelt. (Hahnemann et al., 2005;  

Ledbetter et al., 1992; Lippman et al., 1992; Rhoads et al., 1989) I samband med genetisk 

diagnostik får man ha både kostnaden för analysen och den tämligen höga missfallsrisken på 

ca. 1,0 % vid provtagningen i åtanke. (Alfirevic et al., 2003; Tabor, 1988) I dagsläget ser man 

att det utförs alldeles för mycket invasiv testning i förhållande till hur många barn som vid 

provtagningen diagnosticeras med en kromosomavvikelse. (SBU-rapport nr. 139, 1998)   

   Under 1980-talet upptäckte man att tjockt nackskinn kunde kopplas ihop med en ökad risk 

för att det väntade barnet föddes och diagnosticerades med trisomi 21 eller Downs syndrom. 

(Benacerraf, 2010) Med åren letade man efter flera markörer som skulle kunna tänkas ha 

liknande koppling till trisomi 21 eller annan kromosomavvikelse. Sedermera fann man även 

att förkortade rörben (humerus och femur) i förhållande till biparietal diametern eller till deras 

förväntade längd vid fostrets ålder, kunde tala för en ökad risk att barnet skulle födas med 

Downs syndrom.(Benacerraf 2010; Van den Hof et al., 2005) Under 1990-talet och senare har 

denna lista gjorts allt längre och omfattar idag även, förutom de ovan nämnda, ekogent 

hjärtfokus, vidgade njurbäcken, hyperekogen tarm och hypoplasi av näsben för att nämna 

några. (Van den Hof et al., 2005) Dessutom tror man sig ha sett en koppling mellan plexus 

choroideuscystor och risken för att födas med trisomi 18.(Van den Hof et al., 2005; Yoder et 

al., 1999) Dessa ”soft markers” eller mjuka ultraljudsmarkörer är på inget sätt diagnostiska 

och ger mycket sällan vidare påverkan av de organ där de finnes. Istället ger dessa fynd en 

riskestimering av grundrisken för att fostret ska vara sjukt i kromosomavvikelse hos en kvinna 

i en viss given ålder.(Breathnach et al., 2007; SBU-rapport nr 182, 2006) Med detta sagt 

kommer ett och samma fynd hos en gravid 25-årig kvinna att betyda något annat för 

riskberäkningen än om fyndet ses hos en gravid 35-årig kvinna. Dessutom kommer 

riskberäkningen för två 25-åriga kvinnor med samma ultraljudsfynd skiljas åt ifall den ena 



kvinnan har genomgått mätning av maternella blodmarkörer och den andra inte.( Van den Hof 

et al., 2005) Således har införandet av dessa ultraljudsmarkörer varit ett försök att underlätta 

vid val av eventuellt fostervattenprov eller moderkaksprov.  

    När det kommer till soft markers märker man ganska snart vid en närmare 

litteraturgenomgång att evidens för betydelsen av diverse fynd varierar.(Lau et al., 2008) 

Flera av ultraljudsmarkörerna anses idag höra till normalvariationen som isolerat fynd, eller 

singelmarkör.(Lau et al., 2008) En påtaglig riskökning har man sett först då det rör sig om två 

eller flera markörer hos samma foster eller en markör tillsammans med någon annan 

strukturell avvikelse.(Bromley et al., 2002; Nyberg et al., 2001) 

   Vid beräkning av riskökningen för ett fynd använder man sig av likelihood ratio (LR). 

Enkelt uttryck står LR+ för antalet gånger som risken ökar för att ett foster ska ha exempelvis 

trisomi 21 jämfört med grundrisken för kvinnan i en viss given ålder. (SBU-rapport nr 182, 

2006) Ett LR+-värde på 3 skulle således innebära en trefaldig riskökning. Om grundrisken 

kan anses vara 1/300 i ett givet fall och man finner en markör med LR+-värde som ovan 

skulle den nya risken vara (1/300 * 3 = 1/100) 1/100 eller 1 %. Precis som närvaro av fynd 

ger en riskökning kan avsaknad av samma fynd ge en riskminskning.( Bromley et al., 2002; 

Nyberg et al., 2001) Däremot ska en viss försiktighet åtas vid användandet av LR- just för att 

god evidens saknas.( Lau et al., 2008; Yeo et al. 2003) En ytterligare svårighet med LR+-

värdena är den osäkerhet som råder vad gäller deras egentliga värden. Många av de studier 

där man har tagit fram dessa värden har baserats på högriskpopulationer där urvalet 

exempelvis berodde på om patienten visade en riskökning vid den biokemiska 

screeningen.(Benacerraf, 2010) Desto färre studier har berört oselekterade populationer där de 

gravida enbart genomgick en ultraljudsundersökning (rutinultraljudsundersökning). 

Majoriteten av gravida som genomgår rutinultraljudsundersökning (RUL) någon gång under 

veckorna 16 till 20 är fullt friska kvinnor som gör sin första och förmodligen enda 

fosterdiagnostiska undersökning under sin graviditet. Därför skulle siffror baserade på denna 

population vara klart mer lämpade vid ett eventuellt fynd av soft marker.(Benacerraf, 2010; 

Parra-Cordero et al., 2007)  

   Införandet av screening efter mjuka ultraljudsmarkörer berodde bl.a. på att man ville minska 

behovet av insvasiv diagnostik och därmed slippa utsätta den gravida kvinnan för en onödig 

missfallsrisk. Däremot måste markörerna ses som ett verktyg för att kunna bedöma när det ändå 

är lämpligt eller nödvändigt att gå vidare med ett fostervattenprov.(Benaceraff, 2010) Dagens 

konsensus på Akademiska sjukhuset i Uppsala är att invasiv diagnsotik med genetisk analys bör 

rekommenderas då den sammanlagda risken för en eventuell kromosomal förändring överstiger 

1/200.(Akademiska Web, http://www.akademiska.se/templates/page____45667.aspx [Hämtad 

110301]) Trots dessa gränser är det idag inte ovanligt att föräldrarna bestämmer sig för invasiv 

testning redan vid risker på 1/800 – 1 /1000 vilket är långt över den missfallsrisk på 0,5-1 % som 

det innebär att utföra ett fostervattenprov eller moderkaksprov.(Tabor, 1988; Carolan et al., 

2009) En tydlig anledning till detta torde vara den psykologiska aspekt som ovissheten skulle 

spela in för resten av graviditeten och mammans förmåga att fästa sig vid barnet.(Carolan et al., 

2009; Åhman et al., 2010) Trots adekvat information kommer många patienter ta ett beslut 

baserat på oro. (Carolan et al., 2009; Åhman et al., 2010) 

 

Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av genetiska ultraljudsmarkörer, soft 

markers, hos en oselekterad svensk lågriskpopulation samt att titta på hur många av dessa 

foster med markör som bär på en kromosomavvikelse. De med isolerad markör utgör större 

delen av studiegruppen (foster med markör) och kommer därför att studeras mer i detalj. Det 

är just isolerade markörer i oselekterade lågriskpopulationer som är otillräckligt belyst och 

som därmed lett till kraftig divergerande handläggningsrutiner vid fynd av isolerad markör.     

Vi vill även se om det förekommer någon skillnad mellan gravida <35 år och > 35 år vad 

http://www.akademiska.se/templates/page____45667.aspx


gäller förekomsten av soft markers och risken för att föda ett barn med en numerisk 

kromosomavvikelse. 

     Dessutom görs jämförelse mellan friska födda barn samt barn födda med 

kromosomavvikelse med avseende på födelsevikt och födelselängd samt åldern hos mödrarna 

för dessa barn. 

 

 

Kromosomavvikelser 

 
I litteraturen finner man exempel på tusentals tänkbara kromosomavvikelser som kan uppstå 

hos det mänskliga fostret. Det kan då röra sig om både autosomala förändringar och 

avvikelser hos könskromosomerna. Den absoluta majoriteten av dessa avvikelser är dock 

oförenliga med liv och många graviditeter där fostret uppvisar kromosomfel leder till spontan 

abort, missfall.(Turnpenny P. & Ellard S., 2005)  

   Av de barn som föds idag med en kromosomavvikelse är merparten trisomi 21, Downs 

syndrom. Detta är idag den överlägset vanligaste trisomin, ca 1/800 födda barn. (Turnpenny 

P. & Ellard S., 2005). Dessutom förekommer även trisomi 13 och 18 i en tillräcklig frekvens 

för att vara av intresse att räkna på. I denna studie görs därför beräkningar endast på trisomi 

13, 18 och 21 vad avser kromosomavvikelser. Däremot tas även övriga förändringar som 

upptäcktes under studieperioden med i resultatpresentationen dock utan ett direkt statistiskt 

värde.  

   Trisomi är en aneuploidi med numerisk abnormalitet. (Turnpenny P. & Ellard S., 2005) Det 

rör sig då om en extra homolog kromosom som gör att det istället för två kromosomer 

förekommer tre kromosomer i en och samma cell, därav trisomi. På samma sätt kan två extra 

homologa kromosomer förekomma i en och samma cell och därmed orsaka en tetrasomi. 

Bland trisomier förenade med liv är trisomi 13, 18 och 21 de vanligaste. (Turnpenny P. & 

Ellard S., 2005) Vad gäller förändringar i könskromosomerna kommer avsaknad av en av 

dessa (som vid Turners syndrom, 45 X0) eller tillkomst av en eller flera (Klinefelters 

syndrom, 47 XXY) inte ge lika påtagliga fenotypiska förändringar som förändringar i de 

autosomala cellerna. (Turnpenny P. & Ellard S., 2005) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BILD 1.1: de numeriska fel som uppstår vid a) meios I och b) meios II. I tredje ledet ser man den färdiga 

gameten och i det fjärde visas resultatet vid befruktning med en normal monosom, eller haploid, gamet. 

(Bildkälla: http://genetics3210.blogspot.com/2008/10/genetics-lecture-23-1027-chapter-8.html) 

 

De numeriska förändringar som sker i de autosomala cellerna och som leder till diverse fel av 

kromosomantalet i celler uppstår oftast vid bildningen av könscellerna (se BILD 1.1). Bägge 

av meiosens steg kan vara den kritiska punkt där resultatet blir en disomisk gamet, men 

sannolikheten är klart högre att det sker vid meios I (Turnpenny P. & Ellard S., 2005). Felet 



uppstår då vanligtvis vid anafasen där en s.k. non-disjunction sker vilket innebär att ett 

homologt kromosompar ej separerar. Detta resulterar i en temporär tetrasomisk cell som efter 

meios II ger två disomiska gameter. På liknande sätt kan non-disjunction uppkomma vid 

meios II där cellen med en dubbel uppsättning av ett homologt kromosompar, 

systerkromatider, ej delar sig vid meios II vilket ger en gamet med disomi och en gamet med 

nullsomi.( Turnpenny P. & Ellard S., 2005) 

    Vid befruktning kommer den disomiska könscellen, som oftast kommer från mamman, att 

förenas med den normala monosoma gameten, som oftast är paternell, och bilda en cell med 

tre homologa kromosomer som således ger upphov till en trisomisk cell. (se bild) Att den 

monosoma gameten oftast kommer från fadern beror på att man har kunnat visa på att det i de 

flesta fall rör sig om fel i meiosen hos de maternella cellerna. Denna teori har i sin tur sin 

grund i att äldre mödrar föder barn med en viss trisomi i högre grad. Detta kan då tolkas som 

att ökande ålder hos kvinnan predisponerar för fel av typen non-disjunction medan det hos 

mannen ter sig vara oförändrat med åldrandet. (Penrose, 1933) Man tror att trisomiernas 

orsaksuppkomst uppvisar fördelningen 5-15 % paternellt och resterande, 85-95 %, 

maternellt.( Turnpenny P. & Ellard S., 2005) 

     Hos majoriteten av patienterna inom de olika trisomierna uppvisar det som kallas för full 

trisomi. Detta innebär att det finns en hel extra homolog kromosom av ett visst nummer (här; 

13, 18 och 21) i alla autosomala celler.(Turnpenny P. & Ellard S., 2005) Dock förekommer 

två betydande undantag som är nämnvärda.  

     Det första berör strukturella abnormaliteter som kan drabba kromosomerna. Ett exempel på 

detta är translokation vilket innebär överföring av genetiskt material från en kromosom till en 

annan. I de flesta fall rör det sig om så kallade balanserade translokationer som oftast ger 

ringa eller milda gentiska påföljder (se BILD 1.2). (Turnpenny P. & Ellard S., 2005) Reciprok 

translokation betyder att fragment byts kromosomer emellan och en speciell typ av reciprok 

translokation är Robertsoniansk translokation. Vid en sådan uppstår brytningspunkten i eller 

nära den drabbade kromosomens centromer. Beroende av mängden genmaterial som kopieras 

i överflöd till en cell kommer således den kliniska bilden att variera från knappt märkbara 

symtom och tecken till bild som vid full trisomi.(Turnpenny P. & Ellard S., 2005) 

 

 
BILD 1.2:  Balanserad translokation. 

En translokation uppstår med två 

kromosomer inblandade men både det 

genetiska materialets sammanstättning 

samt totala mängd är detsamma efter att 

translokationen har 

uppkommit. (Turnpenny P. & Ellard S., 

2005) (Bildkälla: 

http://ghr.nlm.nih.gov/handbook/illustra

tions/balancedtranslocation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktigt att nämna är att det är de obalanserade rearrangemangen vid translokationerna som 

oftast ger den sjuka bilden. Vid ett balanserat rearrangemang kommer kromosommaterialet 

varken gå förlorat eller tillkomma. Men personer som bär på detta kommer däremot inneha en 



större potentiell risk att få ett barn med ett obalanserat rearrangemang som kan drabba de i 

varierande grad (se ovan). Det är i dessa fall som man kan tala om nedärvning av trisomierna.  

I de flesta fall rör det sig inte om en ärftlig komponent utan förändringarna sker på 

slumpbasis. Däremot kommer vissa typer av genetiska rearrangemang hos en eller bägge av 

föräldrarna att innebära en ökad risk för utveckling av könsceller som vid befruktning blir 

trisomiska (se Downs syndrom). Detta är också en anledning till varför gentestning är så 

viktigt, inte bara för att fastställa diagnos, utan också för att se om det rör sig om 

translokation. Skulle så vara fallet måste man gå vidare med testning av föräldrarna för att på 

så vis bedöma sannolikheten för paret att få ett yttreligare barn med den givna 

trisomin.(Turnpenny P. & Ellard S., 2005) 

 
BILD 1.3: Obalanserad transloklation. Förälder 1 

med normal kromosomuppsättning och förälder 2 

med balanserad translokation. Resultatet för det 

nybildade kromosomparet kan bli en obalanserad 

translokation där material från en av kromsomerna 

har kopierats till en annan kromosom vilket ger ett 

överflöd av genetiskt material p.g.a. det felaktigt 

kopierade materialet. Beroende på vilken 

kromosom som har kopierats i överflöd och hur 

mycket av det genetiska materialet som finns som 

extra kopia kan det leda till trisomier av diverse 

slag och fenotypiskt uttryck. (Turnpenny P. & 

Ellard S., 2005) (Bildkälla: 

http://ghr.nlm.nih.gov/handbook/illustrations/unbal

ancedtranslocation) 

 

 

 

 

 

 

 

    Det andra undantaget heter mosaicism och är ansvarigt för någon enstaka procent av fallen 

inom varje grupp av trisomi. I stort innebär mosaicism att det hos en individ finns två eller 

flera cellinjer med ursprung från en och samma zygot men som skiljer sig åt med avseende på 

det genetiska innehållet. (Turnpenny P. & Ellard S., 2005) Vid ett tidigt embryonalt stadium  

 
BILD 1.4: Mosaicism. Celldelning i ett tidigt 

embryonalt stadium. En och samma zygot 

(cellen överst) ger upphov till fyra cellinjer; 

två med 46 kromosomer, en med 47 

kromsomer (trisomi) och en med 45 

kromosomer (monosomi). Cellen med 45 

kromosomer går vanligtvis under medan de 

övriga fortsätter att delas och slutligen ge ett 

foster där 67 %  av cellerna har 46 

kromosomer och 33 % har 47 kromosomer. 

Detta kan således ge mildare varianter av bl.a 

trisomi 13, 18 och 21. (Turnpenny P. & 

Ellard S., 2005) (Bildkälla: 

http://www.medgen.ubc.ca/wrobinson/mosaic

/intro/tri_how.htm) 

 

 

http://www.medgen.ubc.ca/wrobinson/mosaic/intro/tri_how.htm
http://www.medgen.ubc.ca/wrobinson/mosaic/intro/tri_how.htm


kommer zygoten att genomgå en sådan mitotisk delning där non-disjunction sker vilket i sin 

tur leder till bildandet av två celler där den ena har en extra uppsättning av en viss kromosom 

och den andra cellen saknar denna kromosom helt. Det uppstår en trisomisk och monosomisk 

cell. (Turnpenny P. & Ellard S., 2005) Beroende på antalet normala cellinjer vid sidan av 

denna celldelning som just beskrevs kommer den trisomiska cellen att uttryckas i varierande 

grad och slutligen ge en klinisk bild som i de flesta fall är mildare än vid exempelvis full 

trisomi.(Turnpenny P. & Ellard S., 2005) 

   Nedan följer en presentation av de tre trisomier, 13, 18 och 21, som ingår i studien.  

 

 

Trisomi 13 

 
Trisomi 13, eller Patau syndrom, observerades redan år 1657 av Thomas Bartholin men 

cytogenetiskt beskrevs tillståndet för första gången år 1960 av Klaus Patau. Med en frekvens 

på 1/5000-1/10000) levande födslar är detta den tredje vanligaste trisomin.(Chen, 2009; 

Turnpenny P. & Ellard S., 2005) Precis som vid övriga trisomier ökar risken för trisomi 13 

med moderns ålder. (Chen, 2009) Patau kan uppvisa både äkta trisomi men även mosaicism 

och translokationsdefekt som ses vid en mer detaljerad gendiagnosticering och som kan ge 

upphov till vissa ärftliga former av sjukdomen. Vid jämförelse med trisomi 18 och 21 är 

trisomi 13 den med sämst prognos. Svåra multipla organförändringar gör att barnen sällan 

klarar sig längre än sex månaders ålder med en genomsnittlig överlevnadstid på endast sju 

dagar. Oftast rör det sig om kongenitala hjärtdefekter (>80 % drabbade) som 

ventrikelseptumdefekt, atriumseptumdefekt och öppetstående ductus arteriosus med 

påföljande hjärtsvikt.(Chen, 2009) 

Vanliga fel uppstår även i centrala nervsystemet 

med cystiskt hygrom som vanlig dödsorsak hos det 

ofödda fostret. De få barn med trisomi 13 som föds 

och når en ålder på två, tre år uppvisar svåra 

inlärningssvårigheter och har dessutom en ökad 

krampbenägenhet. Svåra urogenitala förändringar, 

både direkta njurfel och uretärdefekter som leder till 

obstruktion och hydronefros är inte heller ovanligt. 

Till det yttre kan man ibland notera mikrocefali, 

mikrognati, kryptorkidism, polydaktyli, läpp- och 

gomspalt samt överlappande fingrar (se Bild 1.4). 

(Chen, 2009; Turnpenny P. & Ellard S., 2005) 

     Alla dessa malformationer ger tillsammans ett 

svårt sjukt barn redan vid födsel vars behandling 

baseras på den drabbade individens säregna 

symtomatologi.(Chen, 2009; Turnpenny P. & Ellard 

S., 2005) 

   I litteraturen finner man bara ett tiotal beskrivna fall 

där den drabbade har levt i ett decennium eller längre. 

(Iliopoulos et al., 2006) 
BILD 1.4: Nyfött barn med trisomi 13. 

(Bildkälla:http://www.lucinafoundation.org/birt

hdefects-trisomy13.html) 

 

 

 

 

 



Trisomi 18 

 
Tillkomsten av en extra kromosom 18 ger det som sedan år 1960 har kallats Edwards syndrom 

efter dess upptäckare John Edwards.(Turnpenny P. & Ellard S., 2005) Trisomin är den andra 

vanligaste vid levande födsel efter Downs syndrom med en prevalens på ca 1/6000-1/8000 

levande födslar. 95 % av fallen är av typen full trisomi.(Bronsteen et al., 2004) Incidensen ökar 

med maternell ålder och till skillnad mot övriga trisomier sker non-disjunctionfelet oftare 

under meios II än vid meios I. (se Kromosomavvikelser). Mosaicism vid trisomi 18 ger ofta en 

något mildare symtombild hos den drabbade. På samma sätt kan en translokationstrisomi ge 

upphov till partiell trisomi 18 där endast en bit av kromosom 18 förekommer i trippel 

uppsättning i en cell.(Turnpenny P. & Ellard S., 2005) 

      Medianöverlevnaden är drygt 14 dagar där endast 8,4 % överlever det första året. Den högst 

noterade åldern på en avliden trisomi 18-patient är 27 år. Den höga mortaliteten beror, precis som 

vid de övriga trisomierna, på mer eller mindre svåra förändringar inom multipla 

organsystem.(Chambers et al., 2009, 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001661.htm) 

    Kraniofaciala förändringar kan ses med 

blotta ögat redan vid födsel. Dessa 

inkluderar bl.a. mikrognati, mikrostomi, 

läpp- och gomspalt, epikantveck och 

missformade öron. Huvudet visar tecken 

på mikrocefali och en tydlig occipitallob 

(se Bild 1.5). Bland övriga 

muskuloskelettala tecken kan nämnas 

överlappande fingrar och ett kort 

sternumben. Neurologiskt uppvisar de 

flesta en viss grad av mental retardation 

tillsammans med ökad benägenhet för 

neurologiska kramper. Man har även 

påvisat en försämrad utveckling av 

hjärnans blodkärl och hjärnvävnaden.  

Medfödda hjärtfel förekommer vid 90 % av 

alla trisomi 18-fall. Det rör sig främst om 

ventrikelseptumdefekt men vanligt är också 

atriumseptumdefekt samt förändringar på 

aorta. Därutöver ses även många olika 

malformationer gastrointestinalt, 

respiratoriskt, endokrint,  

nefrogent och genitalt.(Bronsteen et al., 2004)     

Precis som vid andra liknande tillstånd beror behandlingen av den bild som patienten uppvisar. 

Frekventa infektioner är vanligt förekommande under levnadstiden och flera kirurgiska ingrepp är 

i många fall nödvändiga för att åtminstone minska lidande då överlevnadsvinsten sällan är så stor. 

(Turnpenny P. & Ellard S., 2005; Chambers et al., 2009, 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001661.htm) 

   

 

Trisomi 21 

 
Med en incidens på 1/600 – 1/800 är den överlägset vanligaste trisomin den som involverar 

kromosom 21.(Missbildningsregistret, SoS, Stockholm, 2004) Den är uppkallad efter Dr. 

Langdon Down som först beskrev tillståndet 1886. Sjukdomens kromosomala bakgrund 



avslöjades senare av Lejuene med kollegor i Paris år 1959.(Turnpenny P. & Ellard S., 

2005)Vid 95 % av fallen av Downs syndrom rör det sig om en full trisomi, medan 4 % är 

translokationer och resterande 1 % mosaicism. Precis som vid de övriga trisomierna rör det sig 

om partiellt Downs syndrom vid translokation och mosaicism och därmed ett något mindre 

sjukt barn.(Turnpenny P. & Ellard S., 2005) Vid full trisomi beror ursprunget i 90 % av ett 

non-disjunction vid moderns första meiossteg vid bildandet av gameten (äggcellen). Vid den 

speciella typen Robertsoniansk translokation visar studier att upp till 1/3 av fallen är 

föräldrarna bärare av ett från början balanserat genarrangemang. Risken för att ett sådant 

föräldrapar som har fått ett barn med Downs syndrom ska få ett ytterligare med samma 

åkomma är allt från 1 % vid mindre effektfulla genetiska translokationer upp till 100 % vid den 

mycket ovanliga 21q21q-tanslokationen, d.v.s. full penetrans.(Turnpenny P. & Ellard S., 2005) 

    Vid diagnostik av Downs syndrom använder man sig bl.a. Halls kriterier där typiska 

kännetecken inkluderas. Bland dessa finner man makroglossi, mikrognati, runt ansikte, lågt 

sittande öron, relativt kort humerus och femur, sandalgaptå och fyrfingerfåra (se Bild 1.6.). 

Uppfyller det nyfödda barnet, som oftast är det som undersöks, 12 eller fler av Halls kriterier är 

diagnosen ställd.(American Academy of Pediatrics Committee on Genetics, 2001) Dock gör 

man ändå en genetisk analys vid eventuell translokation (se ovan). 

      Medfödda hjärtfel är vanliga hos 

patienter med Downs syndrom och kan 

ofta ha dödlig utgång.(Perlstein D., 2010, 

http://www.emedicinehealth.com/down_sy

ndrome/article_em.htm) Kromosom 21 

verkar ha en inverkan på de flesta organ i 

kroppen varför bilden är mycket 

varierande vad gäller övrig organpåverkan, 

både i utbredning och grad. Det är således 

inte ovanligt att en och samma patient har 

medicinsk, neurologisk och endokrin 

åkomma samtidigt som infertilitet. Detta 

gäller även intelligensen som kan variera 

kraftigt med ingen till svår 

utvecklingsstörning.(Perlstein D., 2010, 

http://www.emedicinehealth.com/down_sy

ndrome/article_em.htm) Downs syndrom-

patienter har även en ökad risk att utveckla 

vissa typer av leukemier, diabetes och 

Alzheimers sjukdom varför vissa 

uppföljande kontroller bör göras. 

(Perlstein D., 2010, 

http://www.emedicinehealth.com/down_sy                            

ndrome/article_em.htm)                                                                                                    

    Under de senaste årtiondena har förståelsen för tillståndet, och med detta också 

behandlingen, förbättrats drastiskt. Patienterna lever ofta en bra bit in på vuxen ålder och vissa 

uppnår den genomsnittliga åldern som för den friska populationen. Personer med trisomi 21 

har även kunnat integreras klart bättre i det övriga samhället med möjligheter både vad gäller 

utbildning och jobb.(Perlstein D., 2010, 

http://www.emedicinehealth.com/down_syndrome/article_em.htm) 
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Fosterdiagnostiska metoder 
 

Under de senaste 30 åren har de fosterdiagnostiska metoderna blivit allt mer skarpa och 

utvecklade för identifiering av strukturella eller genetiska förändringar hos foster.(Raniga et 

al., 2006) Idag har vi bl.a. ultraljud, serummarkörer och korionvillibiopsi som kan avslöja en 

hel del om fostrets välmående redan under första trimestern. (SBU-rapport nr. 182, 2006). 

Därtill kan man under andra trimestern tillämpa amniocentes tillsammans med ytterligare 

ultraljudsdiagnsotik och mätning av serummarkörer för att på så vis få en förhoppningsvis 

ännu klarare bild av fostrets tillstånd. (SBU-rapport nr. 182, 2006) I grunden är tanken med 

alla dessa metoder att man ska slippa en eventuell amniocentes eller korionvillibiopsi enbart 

baserat på moderns ålder och utsätta den gravida för onödig missfallsrisk. (Tabor, 1988; 

Salomon et al., 2010) Nedan följer en översikt över den fosterdiagnostik som har en lite 

närmare koppling till studien. 

  

 

Serumscreening 

 

Sedan början på 1990-talet har nackuppklarning eller nackspalt varit en relativt god metod för 

upptäckt av riskökning för foster med trisomi 21 under första trimestern. (Framarin, 2003; 

Benacerraf, 2010) I och med införandet av serumprover som markörer för 

kromosomavvikelser har bl.a. kombinerat test tillkommit. Denna utförs vecka 11-14 och 

innebär mätning av nackspalt tillsammans med mätning av moderns serummarkörer PAPP-A 

och beta-hCG. (Salomon et al., 2010) Man har då sett att nackspaltsfynd tillsammans med en 

halvering av PAPP-A och fördubbling av beta-hCG och dessutom hos en kvinna > 35 år 

innebär en rejäl ökning av sannolikheten att fostret kan bära på ett kromosomfel. (Framarin, 

2003) Metaanalyser pekar på sensitivitet mellan 85 och 100 %. Dock får man ha i åtanke att 

frekvensen av foster med någon typ av kromosomavvikelse är högre tidigare under 

graviditeten än vad det är senare då ett stort antal graviditeter slutar i missfall eller intrauterin 

fosterdöd mellan första trimestern och partus. (Morris et al., 1999)  

    Man kan använda sig av serummarkörer även under andra trimestern, dubbel-, trippel- eller 

kvadrupeltest. Man mäter alfa-fetoprotein (AFP) och humant koriongonadotropin (hCG) vid 

dubbeltest, lägger till okonjugerat östriol vid trippeltest och vid kvadrupeltest tar man även 

inhibin A. (SBU-rapport nr.182, 2006) Sensitiviteten ökar med ökande antal prover där 

siffrorna visar 62 %, 70 % resp 79 % för de tre testerna. Med detta ökar även falskt positiva 

utslagen. (Cuckle et al., 2005) Idag anses kvadrupeltest ihop med den gravidas ålder vara den 

mest effektiva metoden för serumscreening för Downs syndrom under andra trimestern. 

(Herrou et al., 1992; SBU-rapport nr.182, 2006) 

    

 

Ultraljud 

 

I Uppsala erbjuds alla gravida kvinnor en ultraljudsundersökning under sin graviditet. Denna 

görs oftast vecka 18-22 och kallas rutinultraljud (RUL). (Akademiska Web) Utöver att 

screena för strukturella avvikelser fastställer man även graviditetens längd samt antalet foster. 

(SBU-rapport nr.182, 2006) Idag utförs den absoluta majoriteten av 

rutinultraljusundersökningarna av specialutbildade barnmorskor. Vid ett eventuellt fynd får 

den gravida möjligheten att träffa en läkare för second opinion. Studier har visat att det är en 

väl accepterad diagnostiskt träffsäkerhet i förhållande till fördelningen av vårdens resurser 

(Chen et al., 2009) 

   Metoden i sig har inte visat på några skadliga effekter, vare sig på den blivande modern 

eller fostret. (SBU-rapport nr.182, 2006) I praktiken försöker man ändå minimera den tid som 



undersökningen pågår. Denna minimering av undersökningstiden kan många gånger uppnås 

om man har bra utrustning med hög upplösning och en van operatör med avseende på 

apparatens funktionella inställningar och tekniska genomförandet. (SBU-rapport nr.182, 

2006)  

 

Amniocentes 

 

Amniocentes har använts i kliniken sedan 1960-talet och utförs tidigast efter 15 fulla veckor 

(SBU-rapport nr.182, 2006). Detta dels för att minska risken för direkt skada på foster men 

främst för att sänka missfallsrisken då den är något högre vid tidig amniocentes (9-14 veckor) 

än vid sen. (CE-MAT, 1998) Provtagningen innebär att en mycket tunn nål förs 

transabdominellt och sedan genom livmodern där 2-10 ml fostervatten aspireras (se Bild 2.1.). 

I detta prov kommer det finnas avstötta fosterceller som sedan kan analyseras för eventuella 

numeriska eller strukturella avvikelser. Provet görs ultraljudslett och skickas sedan för 

genetisk analys där man vanligtvis endast tittar efter trisomi 13, 18 eller 21. (SBU-rapport 

nr.182, 2006) Man kan i samband med detta också testa amnionvätskan för exempelvis 

infektion, AFP vid misstänkt ryggmärgsbråck och vissa genetiska mutationer. Missfallsrisken 

vid fosterprovstagning är 0,5 - 1 % och sjunker avsevärt under de två följande veckorna efter 

provtagningen. (Alfirevic et al., 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BILD 2.1.: Tillvägagångsätt vid genetisk testning m.h.a. amniocentes. Steg 1 och 2 utförs ultraljudslett av en 

obstetriker medan steg 3 till 5 genomförs på laboratoriumet på klinisk genetik. (Bildkälla: 

http://www.nature.com/scitable/content/amniocentesis-is-a-procedure-for-obtaining-fetal-23195) 

 

 

Korionvillibiopsi 

 

Vid behov av tidigare genetisk diagnostik än vid vecka 15 kan moderkaksprov utföras istället 

för fostervattenprov. Moderkaksprovet bör tas tidigast efter 11 fulla veckor. Kliniskt började 

provet brukas under 1980-talet. (SBU-rapport nr.182, 2006) Det kan utföras både 

transcervikalt och transabdominellt där det senare används med fördel då flera studier har 

visat på att transcervikalt korionvillibiopsi har en högre missfallsfrekvens gentemot det 

transabdominella förfarandet. (Alfirevic et al., 2003; Smidt-Jensen et al., 1992) Vid 

provtagning förs en mycket tunn nål ultraljudslett genom bukväggen och livmodern och i 

moderkakan varifrån ett litet cellprov sugs upp. (SBU-rapport nr.182, 2006) Missfallsrisken 

ligger på 0,5-1 %. (Tabor, 1988) Den genetiska analysen görs sedan främst för trisomi 13, 18 

och 21. (SBU-rapport nr.182, 2006) 

 



Kromosomanalys 
 

Amniocyter, eller fostervattenceller, analyseras efter en odlingsprocess varför svar kan dröja 

upp till två veckor. (Midtrimester amniocentesis for prenatal diagnosis, 1976) Dock är den 

diagnostiska träffsäkerheten 99,4 - 99,8 % och man kan upptäcka både numeriska och 

strukturella kromosomavvikelser på detta vis. (SBU-rapport nr.182, 2006; Turnpenny P. & 

Ellard S., 2005)  

   Svårigheter som kan uppstå är maternell kontaminering som blir betydande först då 

överväxt av dessa celler sker vid odling. Detta kan bl.a. leda till felbedömning av fostrets 

kromsomuppsättning. (Bui et al., 1999) Även mosaicism kan uppkomma då man får ett prov 

med olika kromosomuppsättningar i samma prov. I dessa fall kan en kordocentes vara aktuell 

vilket innebär ett fetalt blodprov från navelsträngsvenen. (Bui et al., 1999; SBU-rapport 

nr.182, 2006) 

    Då analysen görs på odlade korionvilliceller fås en närapå lika god diagnostisk 

träffsäkerhet, 97,5 – 99,6 %. (Hahnemann et al., 2005; Rhoads et al., 1989) Samma problem 

kan uppstå vid moderkaksprovsodling som vid den med fostervattenceller, nämligen 

kontaminering med maternella celler och mosaicism. Bägge dessa visar en något högre 

förekomst vid analys av moderkaksprov. (Hahnemann et al., 2005) 

    Kromosomanalys där odling används också som tillval då FISH och/eller QF-PCR inte kan 

ge svar, exempelvis vid strukturella kromosomförändringar. (Caine et al., 2005; Leung et al., 

2005)  

 

Interfas-FISH och QF-PCR 

 

Idag kan ett kromosomsvar fås inom 1-2 dagar.(SBU-rapport nr.182, 2006) Detta åstadkoms 

genom användning av de nyare analysteknikerna FISH (florescent in situ hybridisering) och 

QF-PCR (kvantitativ fluorescent polymeraskedjereaktion). Anledningen till detta är att ingen 

cellodling krävs.(Caine et al., 2005; SBU-rapport nr.182, 2006)  

   Vid interfas-FISH görs analysen på celler som är märkta med en DNA-sond och som 

befinner sig i interfas av cellcykeln (se Bild 2.2.). På det viset kan man undersöka för 

numeriska avvikelser av kromosom 13, 18 och 21 samt könskromosomerna. (SBU-rapport 

nr.182, 2006) Metoden har en sensitivitet på 97,1 % och specificitet på 99,85 % medan ett 

mycket lågt antal falskt positiva och negativa förekommer. (SBU-rapport nr.182, 2006) 

 

 
 

 

 

 

 

 

BILD 2.2.: Principen för interfas-FISH. 

Vissa kromosomer kommer att märkas 

med DNA-sonder vilket sedan kan 

visualiseras med bioteknologiska 

metoder. De röda punkterna här visar 

kromosomer som på något sätt är 

förändrade numeriskt. (Bildkälla: A Read 

& D Donnai, New Clinical Genetics, 

©Scion Publishing Ltd) 

 

    Precis som med interfas-FISH kan man utreda endast för numeriska avvikelser med QF-

PCR. Tekniken baseras på polymeraskedjereaktion på provceller med DNA-sonder för önskad 

kromosom med en sensitivitet på 99,2 % (se Bild 2.3.). (Cirigliano et al., 2004; Ogilvie et al., 



2005) Förekomsten av falskt positiva resp. negativa är försvinnande låg. (SBU-rapport nr.182, 

2006) En stor fördel med QF-PCR är också en mindre mängd arbete som behövs för en analys 

och med detta också mindre kostnader jämfört med interfas-FISH och kromosomanalys efter 

cellodling och en ytterligare fördel vid bägge teknikerna är att mindre mängd fostervatten 

behövs för analys, ca 2 ml. (SBU-rapport nr.182, 2006) 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

BILD 2.3.:  Principen för QF-PCR. 

Metoden har en högre sensitivitet 

för upptäckt av numeriska 

kromosomfel än vad interfas-FISH 

har och falskt positiva och 

negativa resultat förekommer i 

praktiken inte. (Bildkälla: 

http://www.medscinet.se/gensvar/i

mg/fosterd_fig4.jpg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraljudsmarkörer 

 
Fram till år 1985 grundade man beräkningen gällande risken för att ett foster skulle ha Downs 

syndrom enbart på den gravida kvinnans ålder.(SBU-rapport nr.182, 2006) Denna något 

trubbiga metod var det enda man hade bevis för fram till dess. Ju äldre kvinnan var, desto 

högre var risken att barnet bar på trisomi 21. Och ju äldre kvinnan var, desto mer sannolikt 

var det att hon skulle genomgå invasiv testning för att genetiskt utreda huruvida det rörde sig 

om trisomi 21, eller någon annan kromosomal rubbning.(SBU-rapport nr.182, 2006) Det 

oundvikliga i detta resonemang var att antalet missfall p.g.a. de invasiva testerna översteg 

klart antalet upptäckta kromosomfel, däribland trisomi 21.(Tabor, 1988) Behovet av en mer 

precis riskberäkning behövdes så färre gravida behövde genomgå ett riskfyllt fostervattenprov 

eller moderkakprov samtidigt som antalet upptäckta foster med exempelvis Downs syndrom 

behövde bli fler gentemot antalet provtagningar som utfördes.(SBU-rapport nr.182, 2006) 

     1985 upptäckte Benacerraf et al. att ett tjockt nackskinn (>6 mm) hos foster i andra 

trimestern innebar en ökning av risken för att fostret skulle ha Downs syndrom. (Benacerraf, 

2010) Med detta startade en snabb jakt efter flera så kallade genetiska ultraljudsmarkörer som 

skulle kunna innebära ökad risk för kromosomfel hos foster. Under 1990-talet utvecklades en 

mätteknik för nackspalt hos foster i första trimestern samt analys av serummarkörer hos 

modern som skulle kunna tyda på att fostret var sjukt i en trisomi.(Benacerraf, 2010) Mätning 



av nackspalt samt analys av moderns serummarkörer är idag en väl etablerad och accepterad 

metod inom fosterdiagnostiken gällande upptäckt av bl.a. trisomi 21. Däremot har det 

genetiska sonogrammet med soft markers i andra trimestern haft desto svårare att accepteras i 

dagens kliniska arbete. (Lau et al., 2008)  

    Sedan 1985 har åtskilliga ultraljudsmarkörer lagts fram som eventuella förslag på 

avvikelser hos foster under andra trismestern och som skulle kunna hjälpa vid en 

riskberäkning av en viss given trisomi. Endast några få anses idag vara relaterade till 

kromosomavvikelser. (Lau et al., 2008; Bethune, 2007; Bethune, 2008) I detta arbete utreds 

fem av dessa upp; ekogent hjärtfokus, tjockt nackskinn, vidgat njurbäcken, hyperekogen tarm 

och plexus choroideuscystor. De fyra första anses främst ha association med riskbedömningen 

av Downs syndrom medan plexus choroideuscystor snarare pekar på trisomi 18, Edwards 

syndrom (se Tabell 3.1.).(SBU-rapport nr.182, 2006) Övriga ultraljudsmarkörer som har ett 

visst stöd inom litteraturen men som av en eller annan anledning ej togs med i detta arbete är 

hypoplastiskt näsben, singel navelsträngsartär, kort humerus, kort femur, sandal gap-tå, ökad 

bäckenbensvinkel och ventrikelmegali för att nämna några.(Van den Hof et al., 2005) 

    Värt att notera när det kommer till studier av denna typ är att de oftast har gjorts med ett 

urval enbart inkluderade högriskpopulationen. Detta har per automatik gjort att många 

markörer kanske har fått ett alldeles för positiv association. En tillämpning av praxis på en 

oselekterad, lågriskpopulation grundat på dessa resultat kan ge en förvrängd bild av 

markörens egentliga betydelse och underbygger den kritik som finns mot användande av 

genetiska sonogram.(SBU-rapport nr.182, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABELL 3.1.: Sammanställning av LR+-värden från flera metaanalyser rörande några av de viktigaste soft 

markers idag. (SBU-rapport nr.182, 2006) 

 

 

 



Ekogent hjärtfokus 

 
Vid ekogent hjärtfokus ser man ekotäthet i området av pappilarmuskeln som är samma eller 

högre som närliggande ben. Fokuset ses i ca. 75 % av fallen i vänster kammare (se Bild 3.1.). 

Högersidig, multipel eller biventrikulär är klart ovanligare med medför sannolikt inte en högre 

risk än vid den mer vanliga vänstersidiga. (Van den Hof et al., 2005) 

   De studier som har gjorts på ekogent hjärtfokus visar på att markören har sina brister. 

Sensitiviteten för Downs syndrom ligger mellan 0 och 22 procent med en hög specificitet (96-

97%) och en positiv likelihood-ratio (LR+) på 2,8 – 5,1 som isolerad markör. (Smith-Bindman 

et al., 2001; SBU-rapport nr.182, 2006) 

Däremot har man sett en ökad risk för Downs 

syndrom då markören förekommer 

tillsammans med annan markör eller 

strukturell avvikelse.(Sohl et al., 1999) 

Dessutom har man påvisat en ökad prevalens 

av markören hos friska foster med mödrar 

med asiatiskt ursprung. 

Undersökningstekniska svårigheter hos 

fosterhjärtan gör det också sannolikt att en 

ansenlig andel ekogena hjärtfokus missas 

p.g.a. ogynnsam fosterställning eller ovan 

ultraljudsundersökare. (Sotiriadis et al., 2003) 

 

 

 
                  BILD 3.1.: Ultraljudsbild av intrakardiellt ekogent hjärtfokus 

 

Tjockt nackskinn 

 
Tjockt nackskinn var den första riktiga markören som man upptäckte gav en god vägledning 

vid riskbedömningen för att fostret skulle ha en trisomi, främst kromosom 21 (se Bild 3.2.). 

(Benaceraff, 2010). Denna markör ska dock skiljas åt från nackuppklarning och cystiskt 

hygrom vilket är två andra tillstånd oberoende av det tjocka nackskinnet. (SBU-rapport 

nr.182, 2006) Flera studier har lyft fram denna markör som den bästa i dagens läge som hjälp 

vid upptäckt av Downs syndrom hos foster. (Bethune, 2007; Parra-Cordero et al., 2007; 

Breathnach et al., 2007) Studier har visat på en specificitet (99-100%) och ett LR + på 11-

23,5.(SBU-rapport nr.182, 2006) Markörens värde ökar ytterligare då fyndet ses i samband 

med övriga genetiska ultraljudsmarkörer eller andra anatomiska avvikelser hos fostret.(Smith- 

Bindman et al., 2001) 

    Markören mäts från skallbenets yttre kant till skallskinnets yttre kant i mittlinjen i ett 

transversalsnitt. (SBU-rapport nr.182, 2006) Beroende på gestationsålder tillämpas olika 

gränser för när nackskinnet är tjockt och således en positiv markör. Dessa gränser är >5 mm i 

graviditetsvecka 16-17 och >6 mm i graviditetsvecka 18-24. Förutom som markör för trisomi 

21 har viss association setts för trisomi 18 samt kongenitala hjärtfel. (Smith-Bindman et al., 

2001) 

 
BILD 3.2.: Ultraljudsbild av tjock 

nackskinn. 

 

 

 



Pyelektasi 

 
Pyelektasi, eller vidgat njurbäcken, är en markör som har uppvisat varierande resultat när det 

kommer till användning vid upptäckt av Downs syndrom och övriga kromosomavvikelser. 

Definitionen av markören är ett ekofattigt område i njurbäckenet (se Bild 3.3.). (SBU-rapport 

nr.182, 2006) I litteraturen finner man olika gränssiffror när njurbäckenet anses vara vidgat, 

men det vanligast använda är >4 mm mellan vecka 16 och 20 då man mäter diametern av 

området anteroposteriort. (Benacerraf, 2010; SBU-rapport nr.182, 2006).  

    Som isolerad markör anses den vara mindre bra för påvisning av aneuploidi hos foster. 

(Bethune, 2007). Sensitiviteten ligger mellan 2 och 9 procent med LR + mellan 1,5 och 3,8 och 

hos lågriskpopulation visar en studie en prevalens på 0,09 % av Downs syndrom. (Schluter et 

al., 2005). Däremot har man sett att en  

riskökning för kromosomavvikelse 

uppkommer då pyelektasi förekommer 

tillsammans med annan markör eller någon 

ytterligare strukturell anomali hos fostret. 

(Coco et al., 2005) 

Trots att en isolerad markör av denna typ ej 

föranleder vidare genetisk utredning bör 

dessa ändå följas då drygt en tredjedel av 

fostren visar progression av pyelektasin till 

hydronefros som obehandlat kan ge svåra 

skador på den drabbade njuren. (Raniga et 

al., 2006) Dessa följ även upp en tid efter 

partus. (Raniga et al., 2006)  

 

                                                                           

          
            BILD 3.3.: Ultraljudsbild av pyelektasi (vidgat njurbäcken). 

 

Hyperekogen tarm 

 
Vid bedömning av denna markör ligger en del av utmaningen i att bestämma om ekotätheten är 

samma eller högre som de benstrukturer man ser i närheten (se Bild 3.4.). (SBU-rapport nr.182, 

2006) Dels beror det av ultraljudsapparatens inställningar och kvalité huruvida man faktiskt ser 

”rätt” ekogenicitet för tarmen och skelettet runtomkring. (Benacerraf, 2010) Denna 

ekogenicitet graderar man sedan där grad 2 är samma täthet som ben och grad 3 högre täthet än 

ben där referensen för ben brukar vara den för höftbenskammen. (Raniga et al., 2006) 

 

 

 
                                                                                    BILD 3.4.: Ultraljudsbild av hyperekogen tarm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Vid isolerad markör är sensitiviteten för Downs syndrom på 0-4 procent och upp till 27 % i 

vissa material. Två metaanalyser har visat LR+-värden på 6,7 resp. 6,1. (SBU-rapport nr.182, 

2006; Benacerraf, 2010) En anledning till spridningen kan vara den subjektivitet som uppstår 

vid bedömning av fyndet. Dock är det falskt positiva värdet under 1 % vilket gör det till en 

viktig markör för Downs syndrom vid upptäckt. (Benacerraf, 2010) Liknande resultat ses vid 

kombinerat fynd men med en högre sensitivitet och en LR+ mellan 7 och 34 vilket gör att 

fyndet har än starkare association till trisomi 21 i dessa lägen. (Nyberg et al., 2001) 

     Utöver kromosomavvikelserna kan hyperekogen tarm hos foster tyda på annan sjuklighet 

också. Man har visat att cystisk fibros förekommer oftare hos foster med denna 

markör.(Benacerraf, 2010) Det finns även studier där man har sett en koppling till kongenital 

infektion som herpesvirus, cytomegalovirus och toxoplasmos varför en serologi för dessa 

agens bör tas vid detta fynd.(Raniga et al., 2006; Smith-Bindman et al., 2001) Även 

intraamniotisk blödning, växtretardation och gastrointestinala avvikelser som tarmatresi kan 

vara orsak till hyperekogen tarm. (SBU-rapport nr.182, 2006) 

 

 

Plexus choroideuscystor 

 
I hjärnans laterala ventriklar i plexus choroideus kan man vid ultraljudsundersökning av foster 

ibland se relativt små cystor (se Bild 3.5.). Överstiger dessa 3 mm i storlek innebär det ett 

positivt fynd i form av en markör. (SBU-rapport nr.182, 2006) Antalet cystor som man hittar, 

storleken och ifall de är bilaterala eller inte verkar ej inverka på den eventuella riskökningen. 

(Raniga et al., 2006; Yoder et al., 1999) 

 

 

 
 

 

 

BILD 3.5.: Ultraljudsbild av bilaterala plexus 

choroideuscystor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sedan plexus choroideuscystor började användas i studier för påvisning av association med 

aneuploidi har man gång efter annan sett att den inte är associerad till Downs syndrom vid 

positivt fynd, oavsett om det har rört sig om låg- eller högriskpopulation. Sensitiviteten för 

trisomi 21 ligger på 0-3 % och LR + på ca. 1. (Viora et al., 2001; Benacerraf, 2010) Däremot 

har man kunnat påvisa en koppling mellan upptäckt av denna markör och trisomi 18 där en 

metaanalys anger LR+-värdet 13,7. (SBU-rapport nr.182, 2006) Riskökningen blir gällande 

framför allt om modern är äldre än 35 år eller om man finner även andra markörer eller 

strukturella avvikelser vid ultraljudet. (Benacerraf, 2010; SBU-rapport nr.182, 2006)  

 

 



Metod och material 
 
Den genomförda studien är en deskriptiv, prospektiv observationsstudie av förekomsten av 

ultraljudsmarkörer hos en oselekterad lågriskpopulation gravida kvinnor. Studien omfattar 

alla gravida kvinnor som genomgick ultraljudsundersökning av fostret i Uppsala 

upptagningsområde under perioden 2008-07-01 – 2010-07-31, totalt 25 månader. 

Ultraljudsundersökningarna är gjorda på ultraljudsmaskin GE Voluson E8, Aloka 5500. För 

framtagning av data användes ICD 10-diagnoskoden O 36.8, vård av blivande moder för 

annat känt eller misstänkt specificerat problem hos foster. Data har sedan hämtats ur 

elektroniska journaler på Akademiska sjukhuset i två omgångar; januari 2010 för arbete med 

år ett (2008-07-01 – 2009-06-30) samt december 2010 – februari 2011 för revidering av år ett 

och arbete med år två (2009-07-01 – 2010-07-31). Bägge delarna sammanställdes sedan i ett 

och samma exceldokument.  

   Diverse parametrar noterades för varje enskild gravid kvinna. Gestationslängden vid 

ultraljudsundersökningen bestämdes genom mätning av biparietal diameter av huvudet.  

    Vilken/vilka markör/-er som hade setts registrerades och en manuell dubbelkoll gjordes av 

alla läkarbesök efter barnmorskerutinultraljud för att fånga de fall där diagnossättning ev. 

missats. Detta omfattade de fem markörer som beskrivs i Ultraljudsmarkörer. Dessutom 

antecknades också övriga eventuella strukturella avvikelser. De definitioner som användes 

som ett positivt svar på markör var (SBU-rapport nr.182, 2006): 

 

Ekogent hjärtfokus;  ett eller flera ekogena fokus i området av papillarmuskeln i vänster, 

höger eller båda hjärtkamrarna med samma eller högre ekotäthet som 

närliggande benstrukturer. 

 

Tjockt nackskinn;  mäts från yttrekanten av skallbenet till yttre skinnkanten i mittlinjen i ett 

transversalsnitt av fosterhuvudet. Beroende på gestationslängd vid 

upptäckt anses markör vara positiv om ≥ 5 mm i vecka 16-17 och ≥ 6 

mm i vecka 18-22.  

 

Vidgade njurbäcken; ett ekofattigt område i ett eller bägge njurbäcken. Mätningen görs 

anterioposteriort och anses positivt om området är >4 mm.  

 

Hyperekogen tarm;   tarm med samma (grad 2) eller högre (grad 3) ekotäthet jämfört med 

närliggande benstrukturer. 

 

Plexus choroideuscystor;   små, uni- eller bilaterala cystor (>2 mm) lokaliserade i plexus 

choroideus i hjärnans laterala ventriklar som kan identifieras i ett 

tvärsnitt av det fetala huvudet i nivå med laterala ventriklarna 

mellan graviditetsveckorna 14-24. 

 

Vid eventuellt markörfynd erbjöds föräldraparet vidare läkarkontakt med fostermedicinsk 

specialist. Därför tittade jag även på antalet dagar som gick mellan det att kvinnan genomgick 

ultraljudsscreeningen hos sjuksköterska till det att hon fick träffa en läkare för en second 

opinion. Utöver information diskuterades möjligheten till vidare invasiv diagnostik. Beroende 

på graviditetslängden för tiden vid bestämning av metod valde man mellan amniocentes eller 

korionvillibiopsi. För alla kvinnor med markör hos foster registrerades dels om de valde 

invasiv diagnostik eller ej, vilken av de två metoderna som tillämpades samt om svaret var 

negativt eller positivt för en kromosomavvikelse.    

     Den genetiska diagnostiken skedde på klinisk genetik på Akademiska sjukhuset, Uppsala. I 

de flesta fall genomfördes enbart fluorscent in situ hybridisering (FISH) som genetisk 



diagnosmetod för att så snart som möjligt kunna ge svar till de väntande föräldrarna. Besked 

om numerisk avvikelse för kromosom 13, 18 och 21 samt könskromosomerna kunde 

meddelas oftast inom några dagar. Vid behov gjordes även kromosomodling för närmare 

diagnosticering av strukturella förändringar på kromosomerna som ej kan upptäckas med 

interfas-FISH eller QF-PCR-analys. 

   Ytterligare variabel som registrerades var kvinnans paritet och kvinnans ålder vid 

ultraljudstillfället vid fynd av markör. Dessutom tittade jag/vi även på förlossningen med 

avseende på graviditetslängden vid partus och huruvida utfallet var normalt graviditetsvecka 

37+0 – 41+6 veckor, friskt barn och en okomplicerad förlossning eller om det avvek på något 

vis. Särskilt noterades missfall och avbrytanden.  

   Vad gäller de födda barnen togs även data rörande deras födelsevikt, födelselängd, kön samt 

om apgar efter fem minuter var sju eller lägre. 

   Under studieperioden tittade man totalt på 9365 foster vid ultraljudsundersökningar av 

gravida och hos dem som genetiska ultraljudsmarkörer upptäcktes gjordes detta mellan 

graviditetsveckorna 11 och 29. Inklusionskriterierna var att fyndet skulle göras någon gång 

under graviditetsperioden, att patienten skulle vara bokförd inom Uppsala län och förlöst 

inom Uppsala län. Fyndet ansågs vara positivt enligt beskrivningen i föregående avsnitt (se 

Metod). Tvillinggraviditeter inkluderades.  

   Det uppstod ett bortfall på 22 personer. 15 av dessa var från annat län och kom till Uppsala 

enbart för second opinion angående sitt ultraljudsfynd och sex flyttade till annat län eller 

annat land under studietiden där de också förlöstes. En gravid föll bort då ultraljudsfyndet 

upptäcktes i annat land fastän kvinnan förlöstes i Uppsala. 

   All data avidentifierades och fördes in i ett tabellsystem i programmet Microsoft Office 

Excel. Där gjordes först en heltäckande tabell där alla vars journaler lästes ingick som sedan 

korrigerades för bortfallen. Utifrån denna korrigerade tabell gjordes ett flertal andra; däribland 

en med enbart singelmarkörer, en med enbart multipelmarkörer resp. andra strukturella 

avvikelser, en med alla upptäckta kromosomavvikelser och en där enbart kvinnor i åldern 35 

år och över vid tiden för ultraljudsundersökningen ingick.  

     Vid den statistika bearbetningen av data i Microsoft Office Excel har vanlig deskriptiv 

statistik tillämpats.  

 

 

Resultat 

 
    Totalt ingick 9343 förlösta barn i studien efter bortfallet (se Bild 4.1.). Bland dessa 

upptäcktes 476 soft markers fördelat på 423 gravida då multipla markörer innebär mer än en 

markör hos en och samma foster. Detta gav en prevalens för markör bland totalpopulationen 

på 5,09 % (476/9343) och att 4,53 % (423/9343) av alla som ingick i studien hade ett foster 

med minst en markör. Av de 423 gravida som hade markör visade 374 (88,4 %) av dessa 

endast en markör medan resterande 49 (11,6 %) hade foster med två ultraljudsmarkörer eller 

fler. 

    Medelåldern för denna grupp var vid tiden för ultraljudsfyndet 30,0±5,10 år med en 

variation mellan 15 år och 44 år. Gestationslängden vid ultraljudsfyndet var 17,8±1,33 veckor 

och kvinnorna fick i genomsnitt vänta 2,13±2,59 dagar för att träffa läkare för second opinion. 

De 9336 barn som förlöstes blev det i medel efter 39,3±1,81 graviditetsveckor och födde barn 

med vikten 3568,6±583,1 gram och längden 50,7±2,84 cm (se Bilaga, tabell 1.). Endast tre av 

barnen hade ett apgarscore på lägre än sju fem minuter efter partus. Inget av dessa tre hade 

någon form av kromosomavvikelse men alla tre föddes prematurt (v. 28, 34 resp 36) och hade 

avvikande låg födelsevikt (704 g., 2525 g. resp. 2370 g.).  

    Under studietiden diagnosticerades tio fall av trisomi 21 (47 XX/XY, + 21) samt ett fall av 

Turner syndrom (45 X0). Detta gav en prevalens av Downs syndrom inom studiepopulationen 



på 0,11 % (10/9343) vilket faller inom ramen för tidigare publicerade 

siffror.(Missbildningsregistret, SoS, Stockholm, 2004) Fem av trisomi 21-fallen visade en 

eller flera soft markers och upptäcktes efter genetisk testning prenatalt varav fyra ledde till 

avbrytanden och ett till partus vid fullgången tid. Ytterligare fem fall av trisomi 21 visade inte 

på någon ultraljudsmarkör och diagnosticerades först strax efter födsel (se Bilaga, tabell 5.). 

Inget fall av trisomi 13 eller trisomi 18 diagnosticerades inom inklusionsgruppen under 

studietiden.  

    Nedan följer en redovisning av resultaten för varje enskild markör. Sedan görs en 

jämförelse mellan vissa grupper med avseende på de variabler som undersöktes i studien. 

Slutligen redovisas vilka strukturella förändringar och övriga kromosomavvikelser som 

upptäcktes samt kort beskrivning av graviditetsavbrytanden under studien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BILD 4.1.: Schematisk översikt över totalpopulationens utfall. (Plex chor = Plexus choroideuscystor; Ekog hjärtf 

= Intrakardiellt ekogent hjärtfokus; Hyperek tarm = Hyperekogen tarm; Pyelekt = Pyelektasi; Tjockt nackv = 

Tjockt nackveck; Inv. test = Invasivt test (här: amniocentes eller korionvillibiopsi); Tri 21 = Trisomi 21) 

 

Singelmarkör 

 
Det är sedan tidigare känt att multipla markörer eller kombinerade markörer ger en påtaglig 

riskökning för att ett foster kan bära någon form av kromosomavvikelse.(Bromley et al., 

2002; Nyberg et al., 2001) Dock är evidensen vad gäller isolerad markör eller singelmarkör 

sämre och de studier som har gjorts har oftast fokuserat på högriskpopulationer av olika slag. 

Därför är det här av intresse att dela upp de två grupperna med singelmarkör och multipel 

markör för att på så viss lättare urskilja hur riskökningen är specifikt för gravida inom en 

oselekterad lågriskpopulation och med endast en markör. 

    I vår studie upptäcktes totalt 476 markör varav 374 (78,6 %) av dessa var singelmarkörer 

(se Bilaga, tabell 2. samt diagram 1.). Detta ger en prevalens på 4,0 % (374/9343) för 

totalpopulationen. Medelåldern inom gruppen var 30,05,11 år och i genomsnitt gjordes 

ultraljudsfyndet i vecka 17,61,29. När fyndet hittades fick kvinnorna vänta i 2,182,67 dagar 

på läkarkontakt. 371 av de gravida inom gruppen gick vidare till partus och förlöstes i vecka 

39,21,85. De nyförlösta barnen var i medel 50,72,93 cm långa och vägde 3561,0591,0 

gram. 



    Två fall av Downs syndrom upptäcktes bland dem som endast hade en soft marker. 

Sensitiviteten för Downs syndrom blev 20,0 % och specificiteten 96,0 %. Dessa siffror gav 

slutligen ett värde på LR+ på cirka 5 (se Bilaga, tabell 4.).  

    Då en isolerad markör upptäcktes tillsammans med annan strukturell avvikelse (13 gånger) 

visade inte på ett enda fall av trisomi 21. 

 

Multipel markör 

 
 49 av alla de gravida som ingick i studien hade två eller flera markörer hos sitt foster med en 

prevalens på 0,52 % (49/9343). Totalt rörde det sig om 102 markörer, 21,4 % (102/476), av 

476 stycken som upptäcktes under studietiden. 

    Medelåldern för kvinnor med multipel markör i denna studie var 30,35,06 år. 

Ultraljudsfynden gjorde man i genomsnitt i graviditetsvecka 17,21,60 och de gravida fick 

vänta i 1,781,86 dagar på second opinion hos läkare. Kvinnorna förlöstes i vecka 39,41,41 

och barnen vägde i genomsnitt 3611,3509,3 gram och var 51,02,00 cm långa. 

    Bland gravida med multipel markör diagnosticerades tre fall av trisomi 21 vilket gjorde att 

sensitiviteten för Downs syndrom blev 30,0 % och specificiteten 99,5 %. Detta gav ett LR+-

värde på strax över 60 (se Bilaga, tabell 3.).  

     En beräkning gjordes även med avseende på multipla markörer i samband med strukturella 

förändringar. Endast åtta sådana här fall upptäcktes inom ramen för studien men två av dessa 

diagnosticerades som trisomi 21. I bägge fallen rörde det sig om två markörer vardera och 

bägge av dessa var plexus choroideuscysta och ekogent hjärtfokus. De strukturella 

avvikelserna var en hjärtmissbildning och en ventrikelmegali i CNS, strukturella avvikelser 

som sedan tidigare har en känd association med kromosomala avvikelser som trisomier. 

Sensitiviteten för Downs syndrom blev 20,0 % och specificiteten för densamma 99,9 %. Den 

mycket låga prevalensen samt antalet fall av trisomi 21 som upptäcktes inom denna lilla 

grupp gav studiens absolut högsta LR+-värde, 311. (se Bilaga, tabell 4.) 

 

Plexus choroideuscystor 

 
Markören upptäcktes totalt på 161 foster vilket ger en förekomst på 1,72 % (161/9343) bland 

totalpopulationen. Det var den näst vanligaste markören (33,8 %) av dem som ingick i 

studien. (se Bilaga, tabell 2.) 

   Bland gravida med endast singelmarkör fann man plexus choroiduescystor i 128 fall  

(30,3 %) men inget av dessa fynd sågs hos ett foster diagnosticerat med trisomi 21.      

     Som multipel markör förekom plexus choroideuscystor med en prevalens på 67,3 % 

(33/49). Två gånger fann man markören i samband med trisomi 21 vilket gav sensitiviteten 

20,0 % för Downs syndrom och specificiteten 99,7 %. Värdet för LR+ på 60 visar på en stark 

association till Downs syndrom då markören förekommer multipelt. (se Bilaga, tabell 4.) 

 

Ekogent hjärtfokus  

 
Totala prevalensen för markören var 2,41 % (225/9343) och detta var också den vanligaste 

ultraljudsmarkören som man fann då nästan varannan markör var ett ekogent hjärtfokus  

(47,3 %).  

    Som isolerad markör upptäcktes den 188 gånger (50,3 %) bland gravida med singelmarkör. 

Vid ett av trisomi 21-fallen var ekogent hjärtfokus den enda soft markern som man fann vilket 

ledde till en sensivitet för Downs syndrom på 10,0 % med specificitet på 98,0 %. LR+-värdet 

hamnade i detta fall väldigt nära 5,0. (se Bilaga, tabell 4.) 



     Precis som för totala populationen och för de med enbart singelmarkör var ekogent 

hjärtfokus vanligaste fyndet bland dem med multipel markör, 37 av de 49 med multipel 

markör hade markören (75,5 %). Markören ingick dessutom hela tre gånger som multipel 

markör vid tre fall av diagnosticerad Downs syndrom. Detta gav en sensitivitet på 30,0 % för 

trisomi 21, specificitet på 99,6 % och ett LR+-värde på drygt 82. (se Bilaga, tabell 4.) 

 

Hyperekogen tarm 

 
Hyperekogen tarm fann man endast hos åtta av de 9343 som ingick i studien och gav därmed 

en låg prevalens, 0,09 %. Detta var också den mest sällsynta av de markörer som ingick i 

studien (1,68 %). (se Bilaga, tabell 2.) 

    Bland gravida med singelmarkör fann man hyperekogen tarm endast tre gånger (0,80 %) 

och ingen av dessa förekom i samband med trisomi 21. Sensitiviteten för Downs syndrom 

blev därför 0 % med en specificitet på nästan 100 %. Följaktligen blev även likelihood ratio 0. 

     Som multipel markör upptäcktes markören fem gånger (5/49) och gav en prevalens på  

10,2 % för markören inom denna grupp. Även denna gång blev inte utfallet trisomi 21 hos 

foster med multipel markör där hyperekogen tarm ingick. Sensitiviteten för Downs syndrom 

blev således 0 % och LR+-värde på 0. (se Bilaga, tabell 4.) 

 

Pyelektasi 

 
Pyelektasi eller vidgat njurbäcken som markör återfanns hos totalt 72 foster och hade därmed 

en prevalens på 0,77 % (72/9343). Andelen av pyelektasi bland andra övriga markörer var 

15,1 % (72/476).  

    Isolerat förekom markören 53 gånger vilket gav en prevalens bland de med singelmarkör på 

14,2 % (53/374). Bland ett av dessa 53 fall upptäcktes ett fall av trisomi 21 som den enda 

markören. Detta gav pyelektasi en sensitivitet för Downs syndrom på 10,0 % och specificitet 

för densamma på 99,4 %. Likelihood ration blev knappt 18 vilket blev det högsta LR+-värdet 

för en isolerad markör inom denna studie. (se Bilaga, tabell 4.) 

    19 gånger (38,8%) fann man markören hos en gravid med multipel markör. Även i detta 

fall var ett trisomi 21-fall associerat med markören pyelektasi, denna gång som multipel 

markör. Sensitiviteten och specificiteten för trisomi 21 blev 10,0 % respektive 99,8 %. LR+-

värdet nådde nästan 52. (se Bilaga, tabell 4.) 

 

Tjockt nackskinn 

 
 Ultraljudsmarkören tjockt nackskinn upptäcktes endast tio gånger under studietiden vilket ger 

en prevalens på 0,11 % (10/9343) för markören bland hela studiepopulationen. Jämfört med 

övriga markörer som ingick i studien var tjockt nackskinn det näst minst vanliga, 2,10 % av 

totalantalet 476.  

    Som isolerad markör var prevalensen 0,53 % (2/374) bland alla med singelmarkör och 

inget fall av trisomi 21 diagnosticerades med tjockt nackskinn som singelmarkör. 

Sensitiviteten för Downs syndrom blev således 0 %.(se Bilaga, tabell 4.) 

    Bland gravida med multipel markör upptäcktes tjockt nackskinn åtta gånger (16,3 %). Vid 

ett av dessa åtta fall visade den genetiska testningen trisomi 21. Markören visade en 

sensitivitet och specificitet för trisomi 21 på 10,0 % respektive 99,9 %. P.g.a. att ett fall med 

trisomi 21 upptäcktes hos denna markör med relativt låg prevalens ledde till att LR+-värdet 

blev drygt 133 för tjockt nackskinn som multipel markör. (se Bilaga, tabell 4.) 

 

 



Strukturella avvikelser 

 
Utöver de genetiska ultraljudsmarkörerna noterades även övriga strukturella avvikelser som 

man kunde finna hos foster med en eller flera markörer. 21 av de 423 gravida som man fann 

markör hos hade även en organförändring. Dessa var; två med hjärtmissbildning, fem med  

njurmissbildning, två med 2-kärlsnavelsträng, en med navelsträngscysta, fyra med 

förändringar i centrala nervsystemet, två med avvikande huvudform, två med mikrognati, en 

med kort femur, en med bilateral klumpfot och en med diafragmabråck. Inom denna grupp 

var åldersfördelningen 29,25,46 år. Gestationslängden vid ultraljudsfyndet var 17,02,33 

veckor och antalet dagar till läkare för second opinion var 1,811,89 dagar. De 17 mammor 

som förlöstes blev det efter 39,51,46 veckor. Barnens genomsnittvikt och –längd var 

3665,3573,5 gram respektive 51,32,34 cm. Två av fostren diagnosticerades med trisomi 21 

och ett foster med Turner syndrom. (se Bilaga, tabell 5.) 

 

Invasiv testning 

 
39,2 % (166/423) av alla gravida med markör valde att gå vidare med någon typ av invasiv 

testning. Bland dessa 166 genomgick 152 (91,6 %) amniocentes och de 14 (8,4 %) resterande 

korionvillibiopsi. (se Bilaga, tabell 6.) Alla fem fall av trisomi 21 upptäcktes efter 

fostervattenprovtagning. Sensitiviteten för Downs syndrom vid den invasiva provtagningen var 

3,01 % (5/166). 

   34,2 % (128/374) av alla med singelmarkör valde att gå vidare med provtagning och för 

dessa blev det amniocentes i 90,6 % av fallen och moderkaksprov för 9,4 %. För de olika 

enskilda markörerna såg fördelningen av den invasiva testningen på följande sätt. Högst antal 

var bland gravida med foster med ekogent hjärtfokus där 36,7 % (69/188) genomgick någon 

form av provtagning. 31,3 % (40/128) av alla med isolerade plexus choroiduescystor valde 

invasiv testning. Vid upptäckt av pyelektasi som singelmarkör valde 28,3 % (15/53) 

fostervattenprov eller moderkaksprov. Inom de två minsta grupperna valde 67,0 % (2/3) samt 

100 % (2/2) invasiv provtagning vid hyperekogen tarm respektive tjockt nackveck. (se Bilaga, 

tabell 7.) 

    38 av de 49 (77,6 %) gravida som hade multipel markör hos fostret valde att gå vidare med 

invasiv provtagning. För dessa blev valet fostervattenprov i 94,7 % av fallen och 

korionvillibiopsi för 5,3 %. De kvinnor som bar på foster med två markörer valde att gå 

vidare med någon typ av invasiv testning i 77,8 % (35/45) av fallen och de med tre markörer i 

75,0 % (3/4). (se Bild 4.1.) 

     

Trisomi 21 

 
Då inga fall av trisomi 13 eller trisomi 18 upptäcktes inom den oselekterade populationen 

under studiens gång så hamnar all fokus på trisomi 21.  

    Det diagnosticerades totalt tio fall av trisomi 21 under studietiden vilket ger en prevalens på 

0,11 % (10/9343) för Downs syndrom. Fem av dessa upptäcktes prenatalt efter markörfynd 

och vidare genetisk testning. Två av dessa visade på singelmarkör (2/374) (ett ekogent 

hjärtfokus och en pyelektasi) och tre visade multipel markör (3/49) (två med en plexus 

choroideuscysta och ekogent hjärtfokus vardera och en med tre markörer; ekogent hjärtfokus, 

pyelektasi och tjockt nackveck). Detta motsvarar 1,18 % (5/423) bland alla som hade någon 

form av markör. Endast en av de gravida bland dessa fem valde att fullfölja graviditeten och 

födde barn med trisomi 21 i fullgången tid. Dock får påpekas att detta var en duplexgraviditet 

vilket förmodligen spelade roll vid beslutsfattandet hos föräldrarna. Genomsnittsåldern för 

dessa fem var 31,47,16 år. 



    Fem av barnen fick diagnosen först postnatalt efter att misstanke väckts vid yttre inspektion 

av pediatriker och klinisk genetiker med Halls kriterier som grund. (se kromosomavvikelser) 

Genetisk testning med interfas-FISH-analys bekräftade diagnoserna. Medelåldern för dessa 

fem mammor var 33,23,70 år. (se Bilaga, tabell 5.) 

    Under studietiden föddes totalt sex barn med Downs syndrom. Den genomsnittliga 

födelsevikten och –längden för dessa sex barn var 3003,31054,3 gram respektive  

47,03,16 cm. Graviditetslängden vid partus var för dessa mammor 37,30,52 veckor.  

 

Under och över 35 år 

 
För intressets skull valde jag i samråd med min handledare Peter Lindgren att dela upp 

totalpopulationen i två delar, de under 35 år med markör och ≥ 35 år med markör. En 

anledning till detta är att man tidigare ofta hade åldern 35 år som risktröskel för Downs 

syndrom och därmed en cut-offgräns för invasiv testning för alla gravida över 35 års ålder. 

(SBU-rapport nr.182, 2006) 

     Inom gruppen under 35 år fanns 337 gravida där man fann 377 markörer totalt, däribland 

301 isolerade och 76 som multipla, vilket utgör majoriteten, 79,2 % (377/476), av alla funna 

markörer inom studien. Bland dessa var ekogent hjärtfokus vanligast med en frekvens på  

48,5 % (183/377) och hyperekogen tarm minst förekommande (1,59 %). Liknande siffror 

gällde för enbart isolerad markör förutom att tjockt nackveck var lika ovanligt som 

hyperekogen tarm för den gruppen. Drygt 80 % av alla med singelmarkör var under 35 år 

(301/374). ( se Bilaga, tabell 8.) 

35,6 % (120/337) gick vidare med invasiv testning och 98,3 % av dessa genomgick 

amniocentes medan endast 1,7 % lämnade moderkaksprov för genetisk testning.  

    Bland gravida under 35 år med singel markör upptäcktes inget fall av trisomi 21. 

Sensitiviteten för Downs syndrom blev således 0 % och specificiteten 96,8 %. LR+-värdet 

hamnade även det på noll.  

     Tre av trisomi 21-fallen diagnosticerades hos kvinnor under 35 år, alla med multipel 

markör. Detta gav en sensitivitet på 30,0 % för Downs syndrom för dessa gravida. 

Specificiteten för samma grupp blev 99,6 % och LR+-värde på knappt 85.  

(se Bilaga, tabell 4.) 

     Den genomsnittliga åldern för gravida under 35 år var 28,2±4,02 år med 

medelgestationslängden vid ultraljud på 17,6±1,20 veckor. Kvinnorna fick vänta 2,25±2,64 

dagar på läkarkontakt efter markörfynd. De 297 som förlöstes blev det efter 39,3±1,90 veckor 

och där barnens genomsnittliga vikt och längd var 3561,6±596,6 gram respektive  

50,5±2,96 cm.  

 

86 (20,3 %) av kvinnorna som ingick i studien och hos vilka man fann markör var 35 år eller 

äldre. Hos dessa fann man totalt 99 markörer, 20,8 % av totala antalet. 73 hade isolerad markör 

och 13 multipel markör. Totalt för denna grupp var markören ekogent hjärtfokus vanligast 

(42/99) och hyerekogen tarm (2/99) samt tjockt nackveck (2/99) det man stötte på mest sällan. 

Bland kvinnorna över 35 år med markör bestämde sig 53,5 % för att genomgå invasiv 

provtagning, med fördelningen 73,9 % fostervattenprov och 26,1 % moderkaksprov.   

    73 av de över 35 år hade singelmarkör vilket utgör 19,5 % (73/374) av alla med 

singelmarkör. Bland dessa 73 upptäcktes två fall av Downs syndrom. Sensitiviteten för 

Downs syndrom blev inom denna grupp 20,0 % och specificiteten 99,2 %. Likelihood ration 

nådde ett värde på lite drygt 26. (se Bilaga, tabell 4.) 

    De 13 resterande visade på multipel markör vilket är 26,5 % av alla med multipel markör 

inom studien. Ingen av dessa hade ett foster med trisomi 21. Däremot upptäcktes ett fall av 

Turner syndrom inom denna grupp. Sensitiviteten för Downs syndrom blev dock 0 % och 

specificiteten 99,9 % och LR+-värde på noll.  



     För gravida över 35 år var medelåldern 37,0±1,96 år. Ultraljudsfyndet gjordes i genomsnitt 

efter 17,4±1,75 veckor och de gravida fick vänta i 1,67±2,37 dagar på second opinion hos 

läkare. 12 av de 13 kvinnorna förlöstes efter 39,2±1,36 veckor och födde ett barn som vägde 

3597,2±526,5 gram i genomsnitt och mätte 51,0±2,36 cm. 

 

Avbrytanden 

 
Under studiens gång skedde sju avbrytanden samt ett fall av intrauterint fosterdöd hos 

kvinnorna vars foster visade på någon form av soft marker. Ett av de sju avbrytandena var 

spontanabort i vecka 19 och de resterande sex gjordes efter diagnosticering av ett fel hos 

fostret.  

    I fyra av dessa sex fall rörde det sig om trisomi 21 varav ett av fallen även var associerat 

med vitium organicum cor (VOC). Vid ett av fallen handlade det enbart om ett allvarligt 

hjärtfel och i det sjätte fallet var anledningen upptäckt av Turner syndrom hos fostret. P.g.a. 

graviditetslängden vid upptäckt av förändringarna som föranledde de sex frivilliga 

avbrytandena var dessa av typen tvåstegsavbrytande. (se Bilaga, tabell 5.) 

   Genomsnittsåldern för alla åtta i denna grupp var 33,86,84 år. Inget av dessa åtta fall 

räknas som bortfall inom studien eftersom de gravidas markör diagnosticerades i Uppsala och 

så även aborten eller missfallet vilket gjorde att de kunde följas noggrant. 

 

Duplexgraviditet 

 
Tre duplexgraviditeter där markör kunde ses förekom i studien. Dessa är inkluderade på 

samma sätt som övriga förutom siffrorna för det drabbade barnets vikt och längd ej räknas 

med vid uträkningar av medelsiffror där dessa barn ingår. Detta för att det i dessa fall var 

omöjligt att avgöra vilket av de två tvillingarna vid partus var den med tidigare upptäckt 

markör. 

 

 

Diskussion 

 
Bland de 9343 barn som föddes under studietiden visade 423 någon av de totalt 477 markörer 

som upptäcktes under studiens gång. Detta gav prevalensen 5,09 % för markör inom denna 

studie och dessa markörer fann man hos totalt 423 foster (4,53 %) som ingick i studien. Dessa 

siffror är svåra att jämföra med andra studier då de beror av vilka markörer man väljer att titta 

på.  

    374 kvinnor bar på foster med singelmarkör. Två av dessa foster visade sig senare ha 

trisomi 21 vilket gav en slutlig likelihood ratio för singelmarkör på ca 5. De två singelmarkör 

som det rörde sig om var ekogent hjärtfokus och pyelektasi som med ett LR+-värde på ca. 5 

resp. 18.  

   Förekomsten för pyelektasi som isolerad markör var 0,77 % i vår studie. Detta är en något 

lägre siffra jämfört med tidigare resultat där det varierar mellan 1,3 och 4,9 procent (SBU-

rapport nr.182, 2006) men det har även rapporterats siffror ned till 0,72 %. (Coco et al., 2005) 

Vår förhållandevis låga prevalens kan ha lett till en något förhöjd uträkning av LR+-värdet. 

Detsamma gäller dock inte för ekogent hjärtfokus som har visat på prevalens mellan 1,8 och 

5,8 procent (SBU-rapport nr.182, 2006) där vårt resultat visade en förekomst av markören på 

2,41 %.  

    Alla dessa tre värden visade således en betydlig association till Downs syndrom i vår 

studie. Enligt litteraturen anses dock både isolerat ekogent hjärtfokus och pyelektasi vara 

förhållandevis ospecifika markörer för trisomi. (Coco et al., 2005; Bethune, 2007; Bethune, 



2008) Amniocentes bör vara ett alternativ först då man finner markörerna i samband med 

andra markörer eller strukturella förändringar eller vid en riskökning p.g.a. avvikande 

serummarkörer hos den gravida. (Coco et al., 2005; Van den Hof et al., 2005) 

    Övriga singelmarkörer var inte associerade med aneuploidi. Detta överensstämmer med 

tidigare studier förutom för markören tjockt nackveck som är den starkaste soft markern idag 

(Benacerraf, 2010; Parra-Cordero et al., 2007) Vår studies begränsade storlek kan ha haft 

inverkan här då tjockt nackveck återfanns endast två gånger som isolerad markör och gav 

således en prevalens på 0,11 % vilket är åt det låga hållet jämfört med gjorda metaanalyser 

som sade 0,1-9,9 procent. (SBU-rapport nr.182, 2006) Plexus choroideuscystor och 

hyperekogen tarm förekom hos 1,72 % samt 0,09 % där tidigare rapporterade värden har legat 

på 0,5-7 procent respektive 0,8-3,8 procent. (SBU-rapport nr.182, 2006) Svårigheten med 

diagnosticering av hyperekogen tarm kan vara en orsak till vårt klart avvikande värde. 

     När det kommer till multipla markörer var det, bortsett från hyperekogen tarm, 

genomgående höga likelihood ration. Fynd av enbart multipel innebar LR+ på drygt 60. 

Liknande värde gällde för fynd av plexus choroideuscystor tillsammans med annan markör 

medan ekogent hjärtfokus och tjockt nackveck visade LR+-värden på 82 respektive 133 då de 

upptäcktes samtidigt som en eller flera andra markörer. Även vidgade njurbäcken gav en klart 

ökad risk för Downs syndrom då det förelåg annan markör samtidigt på knappt 52 gångers 

ökning av risken. Tolkningen av alla dessa resultat är oavsett vilken av dessa fyra markör som 

man hittar tillsammans med en eller flera andra samtida soft markers fås ett sådant LR+-värde 

att risken för trisomi 21 ökar avsevärt. Detta bekräftar tidigare studiers resultat. (Van den Hof 

et al., 2005; Nyberg et al., 2001) Vissa menar dessutom att vidare invasiv testning bör 

rekommenderas först då två eller flera markörer upptäcks simultant. Det råder även osäkerhet 

om det är befogat att berätta för den gravida kvinnan om markörfynd när endast singelmarkör 

upptäcks.(Raniga et al., 2006) 

      Association mellan större strukturella abnormaliteter och trisomi 21 har sedan länge varit 

känt med LR+-värden väl över hundra. (Breathnach et al., 2007) Man har även sett liknande 

kopplingar till trisomi 13 och trisomi 18 samt diverse andra kromosomfel som kan finnas hos 

ett foster. (Chen, 2009) Av de 423 gravida som visade markör i vår studie hittade man även en 

ytterligare strukturell förändring på fostret i 21 av fallen (4,96 %). Två fall av trisomi 

upptäcktes bland dessa samt ett fall av Turner syndrom. Vid bägge trisomi 21-fallen rörde det 

sig om multipla markörer tillsammans med den strukturella avvikelsen vilket gav ett LR+-

värde på 311. Detta till synes väldigt höga värde har dock stöd från tidigare arbeten. 

(Breathnach et al., 2007) Intressant nog rörde det sig om plxus choroideuscysta och ekogent 

hjärtfokus i bägge fallen, två markörer vars koppling till trisomi 21 har blivit väldigt ifrågasatt 

på senare tid, åtminstone som isolerad markör. (Bethune, 2008) En av organförändringarna 

drabbade ett av fostrens hjärta vilket är en avvikelse som man inte sällan ser hos foster med 

aneuploidi och främst Downs syndrom. (Davey et al., 2009).  

     Liknande beskrivningar som de ovan finns även för singelmarkör fastän vi ej fann något 

sådant fall. (SBU-rapport nr.182, 2006)  

     Under vår studie valde 39,2 % (166/423) att genomgå invasiv provtagning efter besked om 

markör. Hos majoriteten av dessa (128/166) fann man en singelmarkör med högst andel inom 

gruppen med tjockt nackveck (2/2). Även om detta är en förhållandevis liten grupp 

överensstämmer detta med tidigare rapporterade resultat (Sharda et al., 2007). Bland de som 

valde att gå vidare med genetisk analys var andelen störst inom gruppen med multipel markör 

där 77,6 % tog det beslutet. Fördelningen mellan de med två markörer och tre markörer var 

väldigt jämn.  

     Amniocentes var den överlägset vanligaste provtagningstekniken inom alla grupper 

(152/166). Detta beror förmodligen på att soft markers upptäcks oftast vid tiden för 

rutinultraljud (v. 16-20) då moderkaksprov är mindre lämpligt.  



     Värt att notera är att man upptäckte trisomi 21 hos 1,58 % av de med singelmarkör och hos 

7,89 % av de med multipel markör som gjorde invasiv testning. Hos alla testade, 166 gravida, 

var sensitiviteten för Downs syndrom 3,01 % vid invasiv testning. Alla dessa tre siffror 

överstiger risken för missfall vid fostervattenprov och moderkaksprov som bägge ligger på ca 

0,5 – 1 % vilket är önskvärt. Detta kan exempelvis uppnås då man inte stirrar sig blint på den 

gravidas ålder eller obstetriska historia utan gör en individualiserad bedömning grundad på 

markörfynd tillsammans med andra eventuella fynd. (Sharda et al., 2007). 

     När det kommer till diagnosticeringen av trisomi 21 förhöll det sig så att i bägge fallen 

med singelmarkör var de gravida över 35 års ålder medan de tre fall av trisomi 21 där multipel 

markör förekom var alla tre kvinnor under 35 år. LR+-värden för dessa två grupper blev också 

relativt höga, 26 respektive 85. En tolkning av detta blir att isolerad markör kan vara ett 

viktigt fynd först när man kommer upp i åldern medan multipel markör är en riskindikator 

oavsett ålder men kanske främst inom den yngre gruppen.  

     De flesta LR+-värden ovan som räknades fram blev klart högre än vad man kan finna i 

litteraturen. (SBU-rapport nr.182, 2006) Detta har förmodligen en av två tänkbara 

förklaringar. Antingen fann vi alldeles för många fall av trisomi 21 kopplat till någon 

markörkombination än vad som är förväntat. Detta skulle således ge ett högt LR. På liknande 

sätt fås ett för högt LR om den förväntade förekomsten för markören är klart lägre än vad som 

sägs i litteraturen samtidigt som antalet fall av trisomi 21 är konstant. En större 

studiepopulation skulle kunna tänkas justera LR+-värden så att de liknar dem tidigare 

erhållna.    

     För att spara på onödig oro hos föräldrarna är det av vikt att försöka göra tiden från 

markörupptäckt hos barnmorska till läkartid för second opinion så kort som möjlig. En 

ovisshet under denna tid har visat sig kunna ge följder för resten av graviditeten (Åhman et 

al., 2010). I vår studie fick kvinnorna vänta i genomsnitt 2,19 dagar med en standarddeviation 

(SD) på 2,59 dagar. Det varierade allt från noll dagar (komma samma dag eller att upptäckten 

gjordes första gången av en läkare) till 15 dagar. Olika obstetrikförbund har försökt sätta upp 

rimliga tidskrav från fynd till läkarkontakt däribland RCOG (Royal College of Obstetricians 

and Gynaecologists) som menar att det ej bör ta längre än ett dygn till kontakt med obstetriker 

eller tre dygn för kontakt med fostermedicinsk specialist.(Pathak et al., 2009) Vårt erhållna 

genomsnitt föll inom en godkänd gräns enligt dessa riktlinjer men det höga SD-värdet visar på 

en stor spridning med många kvinnor som fick vänta väl över tre dygn. 

    Kvinnor som uppvisade multipel markör (1,781,86) eller markör tillsammans med annan 

strukturell avvikelse (1,811,89) fick vänta kortare tid än kvinnor med isolerad markör 

(2,182,67). Detta kan peka på att man från vårdens sida är mer angelägen om att gå vidare 

med diagnostiken om mer än ett isolerat fynd ses. I samband med detta är informationen till 

patienten av stor vikt vilket bl.a. kan inverka på eventuella valet mellan att genomföra invasiv 

testning eller ej.(Green et al., 2004; Sharda et al., 2007) 

     En liknande jämförelse och tolkning kan göras emellan grupperna under 35 år med markör 

och över 35 år med markör där de gravida över 35 års ålder fick träffa läkare i medel 0,58 

dagar före de under 35 års ålder med föreställningen om att ett markörfynd kan innebära en 

högre risk då den finnes hos en något äldre kvinna. 

     Endast sex barn med trisomi 21 föddes under tiden för studien och bland dessa var det 

endast ett som diagnosticerades prenatalt. I det enda fallet där barnet föddes fullgånget rörde 

det sig om duplexgraviditeten med det andra fostret helt friskt. Detta hade säkerligen en 

inverkan på föräldrarnas beslut kring fortsättandet av graviditeten. 

     De fyra övriga upptäckterna av Downs syndrom avbröts. Totalprevalensen för trisomi 21 

var 0,11 % (10/9343) för studien och prevalensen levande födda 0,06 %. Fastän man sedan 

tidigare vet att risken för missfall ökar då fostret har en kromosomavvikelse kommer 

resultatet i längden bli att tidig fosterdiagnostik leder till färre levande födslar av barn med 

trisomi, med betoning på Downs syndrom, medan prevalensen för diverse trisomier hos foster 



förblir densamma. (Morris et al., 1999) Dock har inte prevalensen för trisomi 21 sjunkit bland 

befolkningen p.g.a. att medelåldern för den gravida kvinnan har ökat från 26,5 år 1973 till 

30,8 år 2008 (Heffner, 2004). Då ökning av åldern ökar risken för bl.a. trisomi 21 kan det 

ökade antalet upptäckta fall med tidig fosterdiagnostik komma att motverkas och prevalensen 

för förblir konstant över tid. (Missbildningsregistret, Sos, Stockholm, 2004).  

     Inget fall av trisomi 13 eller trisomi 18 påträffades under vår studie. Med tanke på de 

prevalenssiffror som nämndes tidigare (se kromsomavvikelser) är detta inte så förvånande. I 

och med detta uteblev resultatberäkningar för dessa två tillstånd. Detta skulle i sig kunna 

tolkas som att genetiska ultraljudsmarkörer inte har någon association till dessa två typer av 

aneuploidi. Dock förekommer flertal studier som menar att plexus choroideuscystor har en 

uppenbar koppling till triosmi 18, Edwards syndrom. (Yoder et al., 1999) Man har även sett 

en viss association mellan trisomi 13 och ekogent hjärtfokus samt hyperekogen tarm. (Chen, 

2009) Det verkar däremot dock som att andra strukturella förändringar är viktigare vid 

diagnostik av trisomi 13 än de övergående soft markers som har undersökts i denna studie. 

(Chen, 2009).  

     Medelåldern för gravida med markör och diagnosticerad trisomi 21 hos foster var 

31,47,16 år jämfört med totalpopulationen som låg på 30,0±5,10 år. För gravida som födde 

barn med trisomi 21 och med avsaknad av markör låg medelåldern på 33,23,70 år. Detta 

överensstämmer med tidigare resultat som säger att risken för att fostret ska ha en 

kromosomavvikelse stiger med ökande ålder hos mamman (se introduktion). Skillnaden 

mellan kvinnorna som hade foster med trisomi 21 och markör respektive ingen markör kan 

tolkas som att soft markers är ett verktyg för att upptäcka Downs syndrom hos kvinnor i något 

lägre ålder. 

     Alla födda barn som ingick i studien vägdes och mättes vid födsel. Resultat erhölls dock 

endast för de barn som visade någon typ av markör vid ultraljudsundersökningen. Därför 

kunde ingen jämförelse göras med den friska gruppen utan markör men likväl mellan olika 

grupper för de som hade markör. Då man jämför medelvikten och –längden för alla barn med 

markör som föddes med övriga grupper ser man att det förhåller sig någorlunda jämnt. Endast 

barnen med markör och strukturell avvikelse skiljer sig något från det totala medelvärdet för 

vikt, 3568,6±583,1 gram, och längd, 50,7±2,84 cm, där dessa barns genomsnittsvikt resp.  

–längd var 3665,3573,5 gram och 51,32,34 cm. En förklaring kan bl.a. vara att andelen 

gravida över 35 år är högre inom den sistnämnda gruppen (23,6 %) jämfört med 

totalpopulationen (20,3 %) då äldre kvinnor oftare föder något större barn. (Bakker et al., 

2011) Liknande men klart mindre skillnader kunde ses mellan grupperna 

singelmarkör/multipel markör samt under 35 år/över 35 år. Även här är resonemanget att fler 

äldre kvinnor återfinns bland de med multipel markör samt gruppen över 35 år vilket leder till 

födsel av lite större barn. (Bakker et al., 2011). 

      Diverse begränsningar med studien kan också diskuteras. Ett mer allmänt känt problem 

vid denna typen av undersökningar är olika centras definition på när en viss markör anses vara 

positiv. Det finns idag inget tydligt konsensus kring alla markörer och vilka exakta mått som 

ska tillämpas. (Shipp et al., 2002; Souter et al., 2002) Inom ramen för detta kan även 

utrustningens kvalitet samt ultraljudsapparatens inställningar nämnas där brister kan leda till 

att man svårare upptäcker en eventuell förändring hos fostret, inte minst vid hyperekogen 

tarm. (Raniga et al., 2006; Benacerraf, 2010) I förhållande till andra studier skulle det här 

kunna innebära både en eventuell över- och underdiagnosticering av markör för vår studie.  

   En annan tänkbar felkälla är den mänskliga faktorn. Beroende på personalens utbildning och 

samlade erfarenhet kunde en markör lättare missas om barnmorskorna (som oftast är de som 

genomför undersökningen) ännu inte var så bevandrade i området. Dock finns det studier 

gjorda där man har tittat på just barnmorskornas förmåga att upptäcka strukturella 

förändringar och soft markers hos en lågriskpopulation. (Chen et al., 2009) Förutom en väl 

accepterad träffsäkerhet visar man där även på att falsk positiva resultat är förhållandevis få 



vilket annars kan leda till onödig oro hos föräldrarna. Dessutom argumenterar man för att 

barnmorskor ofta har en god förmåga att ta hand om familjernas oro vid 

ultraljudsundersökningen. (Chen et al, 2009)  

   Genetiska ultraljudsmarkörer är som tidigare nämnt övergående förändringar hos fostret. 

(Picklesimer et al., 2005; Benacerraf, 2010) På så vis skulle man kunna spekulera i att 

frekvensen för markör skulle ändras med gestationslängden vid ultraljudsundersökningen. I 

vår studie var variationen mellan 11 och 29 veckor vilket få anses vara ganska högt. I en 

studie såg man att gestationsåldern inte spelar någon roll vad gäller upptäckten av soft 

markers. (Picklesimer et al., 2005) Under samma studie såg man däremot en eventuell ökning 

av upptäckten av strukturella abnormaliteter då man gjorde ultraljudsundersökningen senare 

under graviditeten, efter 24 veckor. (Picklesimer et al., 2005) 

     Några få resultatdata missades p.g.a. bristfällig journalföring i vissa fall. Det rörde sig dock 

endast om vissa barns vikt och längd vilket inte inverkade nämnvärt på huvudfrågeställningen. 

Trots detta kan man ställa sig frågan om vissa markörer kan ha missats av samma anledning även 

om detta antal förmodligen skulle ha varit ganska lågt. 

     Värdet av studier som denna är ofta avhängig storleken på studiepopulationen. Även om 

9343 förlösta barn är en relativt bra siffra för en studie inom ett län i Sverige skulle det vara 

önskvärt att försöka utforma en liknande studie i Sverige men på en större skala. Detta fordrar 

givetvis ett utökat samarbete landsting och sjukhus emellan men är ett måste för 

trovärdigheten.  

    Det skulle även vara intressant att titta närmare på vissa andra markörer som börjar få mer 

och mer fäste i olika delar av världen. (Benacerraf, 2010; Van den Hof et al., 2005) Dock 

krävs det här än mer tydliga riktlinjer vid mätningen av exempelvis femur, humerus och 

näsbenshypoplasi samt en grupp vana undersökare för att säkerställa markörernas förekomst. 
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Tabell 2. 

 

 

Plex chor; Plexus choroideuscystor, Ekog hj.fok.; Ekogent hjärtfokus, Hyperek. tarm; Hyperekogen tarm, Tj. nackv.; 

Tjockt nackveck.  

 

 

Diagram 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medelvärden med 
standardeviation för olika 
parametrar för alla med någon 
form av markörfynd 

Ålder vid 
ultraljudsfynd 
(år) 

Antal dagar till 
läkare efter 
barnmorskefynd 
(dagar) 

Gestationslängd 
vid ultraljudsfynd 
(veckor) 

Graviditetslängd 
vid partus 
(veckor) 

Barnlängd 
vid födsel 
(cm) 

Barnvikt vid 
födsel (g) 

Totalpopulation 30 ± 5,1 2,13 ± 2,59 17,8 ± 1,33 39,3 ± 1,81 50,7 ± 2,84 3568,6 ± 583,1 

Isolerad markör 30 ± 5,11 2,18 ± 2,67 17,6 ± 1,29 39,2 ± 1,85 50,7 ± 2,93 3561 ± 591 

Multipel markör 30,3 ± 5,06 1,78 ± 1,86 17,2 ± 1,6 39,4 ± 1,41 51 ± 2,00 3611,3 ± 509,3 

Under 35 år 28,2 ± 4,02 2,25 ± 2,64 17,6 ± 1,2 39,3 ± 1,9 50,6 ± 2,95 3561,6 ± 596,6 

Över 35 år 37 ± 1,96 1,67 ± 2,37 17,4 ± 1,75 39,2 ± 1,36 51 ± 2,36 3597,2 ± 526,5 

Förekomst av strukturell avvikelse 29,2 ± 5,46 1,81 ± 1,89 17,0 ± 2,33 39,5 ± 1,46 51,3 ± 2,34 3665,3 ± 573,5 

Trisomi 21 31,4 ± 7,16 1,00 ± 1,22 18,8 ± 3,56 - - - 

Isolerad markör   Antal Sensitivitet Specificitet Trisomi 21-fall LR+ 

Totalt   374 0,20 0,960 2 5,02 

Plex chor   128 0 0,986 0 0 

Ekog hj.fok.   188 0,10 0,980 1 4,99 

Hyperek. tarm   3 0 1,000 0 0 

Pyelektasi 53 0,10 0,994 1 17,95 

Tj. nackv.   0 0 1,000 0 0 
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Plex chor; Plexus choroideuscystor, Ekog hj.fok.; Ekogent hjärtfokus, Hyperek. tarm; Hyperekogen tarm, Tj. nackv.; 

Tjockt nackveck. 

 

 

Tabell 4.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 5.  

 

Kromosomavvikelse     

Diagnostik; metod och resultat Markörfynd 
Annat strukturellt 
fynd 

Moderns 
ålder Anmärkning 

Prenatalt med amniocentes; trisomi 21 Ekogent hjärtfokus Nej 40 Avbrytande  

Prenatalt med amniocentes; trisomi 21 Pyelektasi Nej 37 
Född fullgången; 
tvilling 2/2 

Prenatalt med amniocentes; trisomi 21 Plexus choroideus och ekogent hjärtfokus VOC 23 Avbrytande 

Prenatalt med amniocentes; trisomi 21 
Ekogent hjärtfokus, pyelektasi och tjockt 
nackveck Nej 31 Avbrytande 

Prenatalt med amniocentes; trisomi 21 Plexus choroideus och ekogent hjärtfokus Ventrikelmegali  26 Avbrytande 

Prenatalt med korionvillibiopsi; Turner 
syndrom Ekogent hjärtfokus och tjockt nackveck Hygrom 37 Avbrytande 

Postnatalt; trisomi 21 Inget Nej 34 Född fullgången 

Postnatalt; trisomi 21 Inget Nej 30 Född fullgången 

Postnatalt; trisomi 21 Inget Nej 35 Född fullgången 

Postnatalt; trisomi 21 Inget Nej 29 Född fullgången 

Postnatalt; trisomi 21 Inget Nej 38 Född fullgången 

 

VOC; vitium organicum cor.  

 

Alla undersökta grupper LR+ Sensitivitet Specificitet 

Isolerad markör 5,0 0,2 0,960 

Plex. Chor. (isolerad) 0 0 0,986 

Ekog. hj.fok. (isolerad) 5,0 0,1 0,980 

Hyperekog. tarm (isolerad) 0 0 1,000 

Pyelektasi (isolerad) 17,9 0,1 0,994 

Tj. nackv. (isolerad) 0 0 1,000 

Isolerad markör med strukturell avvikelse 0 0 0,999 

Isolerad markör, kvinna under 35 år 0 0 0,968 

Isolerad markör, kvinna över 35 år 26,3 0,2 0,992 

Multipel markör 60,9 0,3 0,995 

Plex. Chor. (multipel) 60,2 0,2 0,997 

Ekog. hj.fok. (multipel) 82,4 0,3 0,996 

Hyperekog. tarm (multipel) 0 0 0,999 

Pyelektasi (multipel) 51,9 0,1 0,998 

Tj. nackv. (multipel) 133,3 0,1 0,999 

Multipel markör med strukturell avvikelse 311,1 0,2 0,999 

Multipel markör, kvinna under 35 år 84,8 0,3 0,996 

Multipel markör, kvinna över 35 år 0 0 0,999 

Multipel markör Antal Sensitivitet Specificitet Trisomi 21-fall LR+ 

  49 0,3 0,995 3 60,87 



 

Tabell 6.  

 

 
 

Tabell 7. 

 
Andel av alla med en viss isolerad markör 
som genomgick invasiv testning Totalt antal med markör Invasiv testning 

Plex chor 128 40(31,3) 

Ekog. Hj.fok. 188 69(36,7) 

Hyperek. tarm 3 2(67,7) 

Pyelektasi 53 15(28,3) 

Tj. nackv. 2 2(100) 

 

Invasiv testning; antal med varje given markör som genomgick någon form av invasiv testning. I parentes står 

andelen av alla med den givna isolerade markören som gick vidare med invasiv testning.  

 

 

 

Tabell 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Utanför parenteserna står absoluta tal för varje grupp och inom parenteserna den procentuella fördelningen 

dessa två grupper emellan med avseende på det totala antalet    som ingår i grupperna, d.v.s. alla i studien 

med isolerad markör. 

 

Invasiv testning Antal Andel av alla med markörfynd (%) Andel av alla som genomgick invasiv testning (%) 

Totalt 166 39,2 100 

Amniocentes 152 35,9 91,6 

Korionvillibiopsi 14 3,3 8,4 

Jämförelse mellan grupperna under och över 35 år Under 35 år Över 35 år 

Totalt antal med isolerad markör 301(80,5) 73(19,5) 

Plex chor (isolerad) 104(81,3) 24(18,7) 

Ekogent hjärtfokus (isolerad) 156(83,0) 32(17,0) 

Hyperekogen tarm (isolerad) 2(67,7) 1(33,3) 

Pyelektasi (isolerad) 37(69,8) 16(30,2) 

Tjockt nackveck (isolerad) 2(100) 0(0) 

Totalt antal med multipel markör 36(73,5) 13(26,5) 

Invasiv testning totalt 120(72,3) 46(27,7) 

Amniocentes 118(77,6) 34(22,4) 

Korionvillibiopsi 2(14,3) 12(85,7) 

Trisomi 21-fall prenatalt 3(60,0) 2(40,0) 


