
Fagre nye fosterdiagnose
Fosterdiagnostik med en almindelig blodprøve i
stedet for en fostervandsprøve vil om få år være
en realitet. Forskere på Mikr oelektronik Centret
ved Danmarks Tekniske Universitet samarbejder
med lægerog biokemikere om at udvikle et appa-
rat, som kan frasortere de få fosterceller, der er i
en blodprøve fra en gravid kvinde. Efter cellesor-
teringen kan fostercellerne undersøgesfor geneti-
skesygdommesomvedenalmindelig fostervands-
prøve.
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På undersøgelsesbriksen ligger en gravid
kvinde, som skal have taget en fostervand-
sprøve.Lægenførermedsikkerhånddenlange

kanyle ind i gennemmaveskindetpå kvinden. Ved
hjælp af en ultralydsscannerholder lægenopmærk-
somt øje med at spidsenaf kanylen ikke rammer
fosteret.

Dereromkring1 procentaf degravidederaborte-
rersomfølgeaf enfostervandsprøve, meni fremtiden
bliver denmåske overflødig.

»Om få år kan vi erstatteen fostervandsprøve
med en almindelig blodprøve, der kan tages hos
egenlæge,«udtalerPieterTelleman,gruppelederfor
cellesorteringsprojektetpå Mikroelektronik Centret
vedDanmarksTekniske Universitet.Ny forskningvil
gøredet muligt at brugedengravide kvindesblod i
stedetfor fostervandet.

Den gravide kvindesblod indeholderet forsvin-
dendelille antalaf fosteretsceller. Forhverfostercelle
erderflerehundredemillioner af dengravidekvindes
celler.

ForskerepåMikroelektronikCentreter blandtde
førendei kapløbetom at udvikle et apparatder kan
sorterefostercellernefra dengravide kvindesblod.

I enblodprøvepå20milliliter regnermanmedatder
kunercirka50–100fosterceller. Hvis mankansortere
de få fostercellerfra den gravide kvindesblod, kan
man undersøgefosteretfor alvorlige genetiske syg-
domme.Med desorterings-metodermanhar i dager
detikkemuligt at laveenpålideligfosterundersøgelse
medenblodprøve; detville kræve mereblod endder
er i kroppenpådengravide kvinde.

Indenmankansorterefostercellernefra, behand-
ler man blodprøven med antistoffer for at mærke

fostercellerne.»Man har fundet et bestemtselvly-
sendestof, sombindersig til fosterceller. Resultatet
er at fostercellernebliver selvlysendeog kanskelnes
fra dengravidekvindesceller,« forklarerPieterTelle-
man.

De selvlysendefosterceller sorteresfra i en lille Y-
formet mikrokanal—ettyndt rør på størrelsemedet
menneskehår. Sorteringenforetagesved hjælp af en
mikromekaniskventil ogenmegetlille fotocelle.Blo-
det føresigennemrørethentil Y-forgreningen,hvor
fotocellenerplaceret.

Når fotocellen ser en selvlysendecelle, lukkes
ventilendereranbragti denenegren.Nårventilener
åben,ledescellerneaddeneneforgrening;nårventi-
lener lukket, ledescellerneaddenandenforgrening.

På den mådekan fotocellenved hjælp af venti-
len sorterefostercellerfra den gravide kvindescel-
ler. Hervedfår manfostercellernok til at foretageen
DNA-test.

»Det springende punkt er at væresikker på, at de
celler man har med at gøre er fosteretsceller,« si-
ger JohnPhilip, professorved Rigshospitaletsafde-
ling for prænataldiagnose.Her forsker mani foster-
undersøgelser.

»Deter uundgåeligtatmanogsåsorterernogleaf
dengravide kvindescellerfra. Menvi harlavet nogle
dyrkningsforsøgmedblandingeraf gravide kvinders
cellerog fosterceller. Og detvisersig efterenvis tid,
atdengravidekvindescellerbegynderatdøud,hvor-
imod fosteretsceller vokservidere,«forklarer John
Philip.

Forskerne arbejderogsåmed andremetodertil
at rensedensorteredeprøve, mendet kan JohnPhi-
lip af hensyntil afdelingenssamarbejdspartnereikke
kommenærmereind på.

Der er ingen abort-risik o ved at få tageten blod-
prøve, og denkan tagesmeget tidligt i graviditeten.
Allerede omkring 5. uge regner man med at der er
fostercelleri blodet på den gravide kvinde. Foster-
vandsprøver tagesderimodtidligst i 16. uge, og på
grundaf denforøgederisiko for aborttilbyder sund-
hedsvæsenetikke fostervandsprøver til alle gravide.
En ny, risikofri analyse-metodekan sikkert ændre
dennepraksis.

»Det er mit skøn,at det vil blive en megetefter-
spurgt analyse.Det er noget folk vil bedeom,« si-
ger JohnPhilip og tilføjer: »Der er en række etiske
spørgsmålderskaldiskuteres,meni detøjeblik man
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eliminererabort-risikoen, har man jo fjernet en væ-
sentligdel af kvindernesbetænkeligheder.«

»Der vil være en enorm interessefor mikro-celle-
sortering,«siger Pieter Tellemanog fortæller entu-
siastiskom andreanvendelser:»Efterbehandlingaf
kræft, udvælgelseaf knoglemarvscellerog identifi-
kation af bakterieri levnedsmidler, f.eks.salmonella
og camphylobacter, er eksemplerpå områder, hvor
mikro-cellesorteringvil blive kraftigt efterspurgt.«

I kræftbehandlingkanpatientensblodundersøges
for kræftcellerved hjælp af mikro-sortering.Kræft-
cellerkansorteresfra påsammemådesomfostercel-
ler. Har patientenf.eks. fået kemoterapi,kan lægen
afgøreom behandlingenharværettilstrækkelig til at
fjernekræftsygdommen.

Et 1-gangsmikr o-laboratorium hvor selve DNA-
analysenforetageser ogsåunder udvikling på Mi-
kroelektronikCentret.»Vi forventer inden for få år
at have udviklet et mikro-laboratorium,somkansæt-
tesdirektesammenmedcellesorteringen.Dethelevil
fylde mindreenden5-kroneog kosteunder100kr.,«
sigerPieterTelleman.

DNA-analysenbliver mere pålidelig med et 1-
gangsapparat.Apparateter helt rent når man tager
det i brug og indeholderderfor ikke fostercellerfra
tidligereDNA-analyser.

»Detendermedatmantagerblodprøvenogkom-
merdenind i deneneendeaf analyse-apparatetogså
kommersvaretud i denandenende.Det er denfagre
nye verdenindenfor fosterdiagnostik,«udtalerJohn
Philip.
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