
Genetiska ultraljudsmarkörer 

All fosterdiagnostik är frivillig. Det är viktigt att du och din partner kan göra ett informerat 

val om fosterdiagnostik utifrån era egna behov och värderingar. För att kunna göra rätt val 

behöver ni bra, balanserad och tillräcklig information om vad de olika testerna betyder och 

vad som kan upptäckas vid undersökningarna.  

De flesta gravida genomgår ett ultraljud mellan graviditetsvecka 18 - 20, ofta kallat 

rutinultraljud. Vid rutinultraljudet granskas fostrets anatomi i detalj, förväntat datum för 

förlossning beräknas och moderkakans läge kontrolleras. Rutinultraljudet är för många ett 

första tillfälle att få se sitt ofödda barn.  

Vid ungefär 1 av 15 rutinultraljud upptäcks en utseendevariant som i sig inte inverkar på 

barnets hälsa men som innebär att det kan finnas en ökad sannolikhet för 

kromosomavvikelse. Den vanligaste kromosomavvikelsen är Downs syndrom (trisomi 21, 

alltså tre av kromosom 21 i stället för två). De vanligaste utseendevarianterna är cysta i 

plexus chorioideus, ekogent hjärtfokus, vidgat njurbäcken, tjockt nackskinn eller kort näsben. 

Utseendevarianterna brukar kallas för genetiska ultraljudsmarkörer eller "mjuka markörer". 

Om man endast hittar en mjuk markör hos fostret är kopplingen till kromosomavvikelser så 

liten att den betraktas som en normalvariant och därför informeras du inte om detta. Om 

man däremot hittar två eller fler markörer finns en ökad sannolikhet för kromosomavvikelse 

hos fostret. De mjuka markörerna tjockt nackskinn eller kort näsben har starkare koppling till 

kromosomavvikelser och därför finns en ökad sannolikhet för kromosomavvikelse om man 

hos fostret ser en av dessa mjuka markörer. Vid ökad sannolikhet för kromosomavvikelse 

hos fostret erbjuds du att få träffa en läkare för att få information om detta. Läkarbesöket 

ger dig möjlighet att ta ställning till om du vill ta reda på om ditt foster verkligen har en 

kromosomavvikelse. Man kan med ultraljud inte direkt se om ett foster har Downs syndrom 

eller annan kromosomavvikelse - för att kunna diagnostisera det krävs ytterligare 

undersökningar, t ex fostervattensprov eller moderkaksprov.  

Några av förändringarna (t ex vidgat njurbäcken) kan ha kopplingar till andra hälsotillstånd 

än kromosomavvikelser.  Vid upptäckt av en sådan förändring hos fostret kommer du att få 

information om detta av din läkare för att diskutera vidare handläggning. 

Vid ungefär 1 av 50 rutinultraljud hittas en strukturell avvikelse (missbildning), till exempel 

ryggmärgsbråck, extra vätska i hjärnan, läppspalt eller hjärtfel. Om en strukturell avvikelse 

hittas kommer du att få träffa en läkare som förklarar vad detta innebär. Det kan behövas 

fler undersökningar för att komma fram till mer exakt vad avvikelsen innebär och hur den 

kan inverka på barnets framtida hälsa. Strukturella avvikelser innebär oftast en ökad 

sannolikhet för att det finns en bakomliggande genetisk orsak. Därför brukar läkaren erbjuda 

provtagning med fostervattenprov för att ta reda på ifall det t ex finns någon 

kromosomavvikelse. 



Här nedan kan du se ultraljudsbilder som visar de vanligaste mjuka markörerna. 

 

Tjockt nackskinn: 

Stark koppling till 

Downs syndrom 

men ingen koppling 

till andra 

hälsotillstånd. 

 

 

 

Kort / inget näsben: 

Stark koppling till 

Downs syndrom 

men ingen koppling 

till andra 

hälsotillstånd. 

 

 

Hyperekogen (”vit”) 

tarm: Svag koppling 

till Downs syndrom 

och viss koppling till 

andra hälsotillstånd 

– t ex cystisk fibros, 

tidigare infektion, 

blod i fostervattnet eller tillväxthämning. 

 

 

Kort lårben: Svag 

koppling till Downs 

syndrom och viss 

koppling till andra 

hälsotillstånd – t ex 

skelettdysplasi eller 

tillväxthämning. 

 

Vidgade njurbäcken: Svag koppling till Downs 

syndrom och viss koppling till andra 

hälsotillstånd – avflödeshinder i urinvägarna. 

 

 

Ekogent hjärtfokus 

(”vitt område i 

hjärtat”): Svag 

koppling till Downs 

syndrom och ingen 

koppling till andra 

hälsotillstånd. 

 

 

Cysta i plexus 

chorioideus: Svag 

koppling till 

Edwards syndrom 

(trisomi 18) och 

ingen koppling till 

andra 

hälsotillstånd. 

 

 

 


