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Under en graviditet sker en övergång av fetala cell-er tiII
moderns blodonlopp. Om man lyckas iãentifiera dessa celler
sku1Ie det ,rurá möjIigt aft använda dem inom foster-
diagnostiken for Jcráening av de allra vanligaste
triéornierna, d.v.s. trisorni fu (Down's syndrom)., tri-s.orni 18

och trisomi l-3. Könsbestämningàn av foãtren är viktig- nu
endast j- utvecklingsskedet av ñetoderna, eftersom man måste

"ãrà säker på att cellerna verkligen är fetala. De fetala
celler som förekommer i moderns blod är trofoblastceller,
lymfocyter, granulocyter och kärnförsedda erytrocyter.' Trofo-
blastcell-erna härstammar från placentan. Fetala erytrocyter
anses rnigrera p.g.a. feto-matdrnella bIödning"t'- P-" ..vilket
sätt ae fêtala iyñfo"yterna tar sig ti11 moderns blod är ännu
i"t" klargjort. De rápporterade añtalet fetal-a kärnförsedda
celler i moderns blod varierar mellan L fetal celI på

1OO.0OO.OOO och l- på ZOO maternella celler. För identifiering
av fetala cel-l-er i maternellt blod har man använt monoklonala
antikroppar mot trofoblastcetler, HlA-À2-antigener, trans-
ferrinräðeptorn och glykoforin A. Isoleringen_ av c_e_llerna har
utförts med t.ex. -en fluorescensaktiverad cellsorterare
(FÀCS) eIler en magnetiskt aktiverad cell-sorterare (MÄCS)' De

fetata cell-erna halr undersökts med hjäIp av bI.a. rrY-bodyrl

färgning och kromosomanalyser. Undei dãn senaste tiden har
ñiy*";áskedjereaktionen (pcn) , in situ hybridisering (ISH)
el-Ier 'rsouthern blot'r-hybridisering använts för analys av de
anríkade fetala ce]lerna. Ingen av de ovannärnnda metoderna
har ännu visat sig fungera fu1lständiqt.

Jag undersökte nöjligheten att bestämma fostrets kön utgå9nge
från maternelfi l"iiiert btod med hjäIp av in situ hybridi-
sering och "" t'-=pecifik sond (pffÍ2.1). I undersökningen
deltog 59 gravida kvinnor. På grund av sond- och/e1ler
dextransulfatbakgrund var jag tvuñgen att utesluta preparat
av 20 kvinnor. rngen anrikning av de fetala cellerna
utfördes. Jag kunde [å.ri=. pojkfoãter.i 12 av 1-9 fall (632),
medan flickfóster krinde iOeïtifieras i 18 av 20 fall (90å)'
Förekomsten av fetala cell-er i moderns blod varierade mellan
1 på L00.ooo och L på 639. De kvinnliga kontrollerna saknade
v-Lignaler, medan ïybridiseringsfrekvensen hos de manliga
kontiotlerna i medðItal var egZ (74-992) ' Enligt denna
undersökning kan lSH-metoden utan anrikning av fostercellerna
inte tilIfö;Iitligt användas för fosterdiagnostik.
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