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Sikiökirurgia
Taulukko 1. Sikiökirurgian virstanpylväitä.
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luotettavampi sikiöaikainen ennuste, lisääntynyt patofysiologian tuntemus sekä kevyemmät
leikkausmenetelmät ovat tehneet sikiöaikaisen
hoidon mahdolliseksi valikoiduissa tapauksissa.
Satunnaistettuja tutkimuksia on vasta vähän,
eivätkä tulokset ole täydellisiä. Lisäksi toimenpiteisiin liittyy eettisiä ongelmia. Uudet geenitai kantasoluhoidot sekä kudosviljelmät voivat
kuitenkin tulevaisuudessa avata kokonaan uusia
hoitomahdollisuuksia.

epämuodostu
mien sikiöaikaisesta hoidosta syntyi jo
1960-luvulla monien turhauttavien synty
mänjälkeisten hoitoyritysten myötä (Pringle
1984). Vaikka itse anatominen poikkeavuus
oli korjattavissa vastasyntyneenä, jo sikiö
aikana syntyneet vauriot, kuten keuhkojen
vajaakehitys, johtivat vastasyntyneen meneh
tymiseen syntymänjälkeisestä hoidosta huo
limatta.
Sikiöaikaisten toimenpiteiden kehityspolku
on osoittautunut varsin mutkaiseksi, ja siihen
liittyy erityisiä eettisiä ongelmia. Vasta viime
aikaiset edistysaskeleet kuvantamisessa, diag
nostiikassa ja patofysiologiassa ovat tehneet
sikiöaikaisesta hoidosta varteenotettavan vaih
toehdon – sikiöstä on tullut potilas (Harrison
2003).
Sikiökirurgian kohteiksi ovat vakiintuneet
viat tai sairaudet, jotka ovat todettavissa luo
tettavasti ennen syntymää, jotka johtavat si
kiön tai vastasyntyneen kuolemaan tai vai
keaan vammautumiseen ja joita ei voi hoitaa

Ajatus kuolemaan johtavien

Tracheal Occlusion
EU
To Accelerate Lung
growth study (TOTAL)

2011–

syntymänjälkeisillä toimenpiteillä (TAULUKKO 1 ). Muita vaatimuksia ovat äidin terveys,
yksisikiöinen raskaus, normaali karyotyyppi ja
yksittäinen poikkeavuus. Seuraavaksi tarkas
tellaan sikiökirurgian nykytilaa neljän esimer
kin valossa.
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Kuva 1. Henkitorven sulku perkutaanisella tähystyksellä (van Mieghem ym. 2012).

Synnynnäinen palleatyrä
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Palleatyrän esiintyvyys vaihtelee yhdestä nel
jään 10 000:ta syntynyttä kohti. Suomessa
syntyy vuosittain keskimäärin 13 palleatyrä
lasta (Ritvanen ja Sirkiä 2012). Palleatyrän
seurauksena vatsaontelon sisältöä siirtyy rinta
onteloon jo raskauden ensimmäisen kolman
neksen aikana. Tähän liittyy aina keuhkojen
alikehittyneisyys. Seurauksena on usein hen
gitysvajaus syntymän jälkeen, keuhkovaltimo
paineen nousu ja kuolema onnistuneesta pal
lean korjauksesta huolimatta. Henkiin jääneil
lä esiintyy runsaasti aistinelimiin, keuhkoihin,
ruoansulatuselimistöön ja tukirankaan liittyviä
myöhäisongelmia (Vanamo ym. 1996a, b, c).
Sikiöaikaisena hoitona käytetään tähystä
mällä paikoilleen vietävää henkitorven tuk
kivaa palloa (percutaneous fetoscopic endo
luminal tracheal occlusion, FETO) (KUVA 1 )
(van Mieghem ym. 2012). Pallotukos estää
keuhkoista erittyvän nesteen poistumisen, ja
ilmateihin kohdistuva paine kiihdyttää solun
jakautumista, keuhkorakkuloiden muodostu
mista ja verisuonten kypsymistä. Kyseessä on
todellinen keuhkojen kasvu eikä vain venytty
minen. Suotuisin ajankohta pallon asettami
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selle on nykyarvion mukaan raskausviikot 27–
30 (Deprest ja De Coppi 2012). Varjopuolena
on surfaktanttia muodostavien solujen kato,
joka voidaan estää poistamalla tukkiva pallo
raskausviikolla 34. Itse palleatyrä korjataan
syntymän jälkeen. Hoidon piiriin ovat tähän
asti kuuluneet vain vaikeimmat tapaukset.
Ensimmäinen satunnaistettu vertaileva
tutkimus Yhdysvalloissa keskeytettiin, koska
henkitorven sulun ja syntymänjälkeisen hoi
don jälkeisessä eloonjäämisosuudessa ei to
dettu tilastollisesti merkitsevää eroa ja ennen
aikaisuus oli yleisempää sikiöaikana hoidetus
sa ryhmässä (Harrison ym. 2003). Tutkimusta
on kuitenkin myöhemmin arvosteltu potilas
valinnan ja käytettyjen menetelmien vuoksi.
Euroopassa on tähän mennessä hoidettu
FETO-menetelmällä 210 potilasta (Deprest
ja De Coppi 2012). Rekistereihin perustuvan
arvion perusteella toimenpide on paranta
nut eloonjäämisosuutta vasemmanpuoleisen
tyrän osalta 24 %:sta 49 %:iin ja oikeanpuo
leisen tyrän osalta 0 %:sta 35 %:iin. Tärkeim
mät ennusteeseen vaikuttaneet tekijät ovat
olleet keuhkojen koko sekä raskauden kesto
syntymähetkellä. Synnytys on tapahtunut
keskimäärin raskausviikolla 35,3. Liitännäis

sairastavuus on ollut vähäisempää kuin his
toriallisilla verrokeilla ja samaa luokkaa kuin
keskivaikeissa tapauksissa, jotka on hoidettu
tavanomaisin menetelmin. Käynnistymässä
onkin kansainvälinen satunnaistettu vertaileva
monikeskustutkimus (Tracheal Occlusion To
Accelerate Lung growth, TOTAL), jonka pii
riin tulevat vaikeimpien lisäksi myös keskivai
keat tapaukset. Vasta tämän tutkimuksen val
mistuttua voidaan arvioida, jääkö sikiöaikai
nen henkitorven sulku pysyvästi palleatyrän
hoitovalikoimaan.

Keuhkojen synnynnäiset
poikkeavuudet
Valtaosa synnynnäisistä keuhkomuutoksista
paljastuu nykyisin raskaudenaikaisessa kaiku
kuvauksessa. Muutoksista yleisin on kystinen
adenomatoidi malformaatio (CCAM). Harvi
naisempia poikkeavuuksia ovat keuhkosekves
teri, lobaariemfyseema, bronkogeeninen kysta
ja isoloitunut hydro- tai kylothorax. Laajassa
meta-analyysissä 79 % kystisistä keuhkomuu
toksista diagnosoitiin ennen syntymää (Stan
ton ym. 2009). Raskaus keskeytettiin 9 %:ssa
tapauksista, ja 4 % sikiöistä menehtyi ennen
syntymää. Sikiöaikaisia toimenpiteitä tehtiin
10 %:lle.
Keuhkomuutosten haitat perustuvat niiden
aiheuttamaan välikarsinan siirtymään ja ontto
laskimon ahtautumiseen, oikovirtaukseen sys
teemiverenkierrossa ja keuhkohypoplasiaan.
Valtaosa muutoksista vakiintuu tai suhteelli
sesti pienenee raskausviikon 28 jälkeen. Ras
kauden toisen kolmanneksen aikana sikiölle
kehittyvä hydrops on kuitenkin erittäin huo
non ennusteen merkki ja sikiöaikaisen hoidon
aihe (Puligandla ja Laberge 2012).
Muutoksen luonteen mukaan sikiöaikaisia
hoitomahdollisuuksia on useita (Puligandla
ja Laberge 2012). Suuret kystat voidaan as
piroida, mutta ne täyttyvät uudelleen 24–72
tunnissa. Torakoamnioottisen suntin asetusta
on käytetty, mutta siihen liittyy jo merkittävä
verenvuodon, kalvojen irtoamisen, ennenai
kaisen synnytyksen ja rintakehän epämuotoi
suuden riski. Avoimia sikiöaikaisia lohkon
poistoja on tehty menestyksellisesti muun

muassa Yhdysvalloissa. Yksittäisistä vähem
män kajoavista toimenpiteistä kuten laser- tai
radiotaajuusablaatioista (RFA) ja perkutaa
nisista kaikukuvausohjauksessa tehtävistä
skleroterapioista on saatu lupaavia tuloksia.
Äidille annettu kortikosteroidi (beetametaso
ni) voi sekin johtaa sikiön keuhkomuutosten
pienenemiseen ja hydropsin väistymiseen.
Torakoamnioottisen suntin asetuksen jäl
keen eloonjäämisosuus on ollut noin 70 % ja
avoimen lohkonpoiston jälkeen noin 60 %,
mutta satunnaistettuja vertailevia tutkimuksia
ei toistaiseksi ole. Monilla eloon jääneillä on
syntymän jälkeen todettu vaikea keuhkohy
poplasia.

Vesimunuainen
Vesimunuainen (hydronefroosi) on suhteel
lisen tavallinen raskaudenaikainen kaikuku
vauslöydös. Sitä esiintyy noin 2–9 raskaudessa
tuhannesta. Vesimunuaisista 17–30 % on mo
lemminpuolisia. Virtsaputken takaosan läppä
tai virtsaputken täydellinen tukos ovat mo
lemminpuolisen vesimunuaisen tavallisin syy.
Syntymää edeltävien toimenpiteiden tavoit
teena on säilyttää munuaistoiminta ja turvata
keuhkojen kehitys ylläpitämällä lapsiveden
määrä. Munuaistoimintaa pyritään arvioi
maan 2–3 vuorokauden välein toistettavalla
rakkopunktiolla ( Johnson ym. 1995). Sikiön
munuaisista erittyvä virtsa on elektrolyytti
pitoisuuksiltaan laimeaa. Pienenevät arvot
viittaavat munuaistoiminnan säilymiseen,
mikä on edellytys sikiöaikaisille toimenpiteil
le. Lapsiveden määrän väheneminen ennen
raskauden viimeistä kolmannesta on yleensä
huonon ennusteen merkki.
Yleisin toimenpide on rakosta lapsiveteen
vievän suntin asetus tähystämällä tai kaiku
kuvausohjauksessa. Toimenpide ei ole vält
tämättä helppo. Puolet asetetuista sunteista
pysyy paikoillaan raskauden loppuun asti, ja
puolet aiheuttaa komplikaatioita (Coplen ym.
1996). Sikiön virtsaputken takaosan läppiä
on hoidettu myös tähystämällä sekä virtsara
kon että virtsanjohtimen kautta. Näin rakon
toiminta säilyy normaalina eikä rakko kutistu
samalla tavoin kuin suntin asetuksen jälkeen.
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Toimenpide on kuitenkin teknisesti äärimmäi
sen vaativa ja altis komplikaatioille (Quintero
ym. 2000a, b).
Virtsatutkimuksen perusteella huonon
ennusteen sikiöistä yksikään ei selviä ilman
hoitoa. Sikiöaikainen hoito kasvattaa eloon
jäämisennusteen 38 %:iin. Hyvän ennusteen
sikiöiden eloonjäämisosuus paranee hoidon
ansiosta 42 %:sta 69 %:iin (Coplen ym. 1996,
Freedman ym. 1999, Biard ym. 2005). Eloon
jääneillä potilailla esiintyy munuaisten vajaa
toimintaa ja keuhkohypoplasiaa. Toistokatet
rointia tarvitsee 33–43 %, mutta elämänlaatu
ei poikkea terveistä verrokeista (Biard ym.
2005).

Selkäydintyrä
Selkäydintyrä (myelomeningoseele) liittyy
kehityshäiriöön, jossa keskushermostoputken
sulkeutuminen jää kesken (spina bifida aper
ta). Tällöin selkäydin jää paljaaksi vaille selkä
ydinkalvojen, nikamakaarten, lihasten ja ihon
antamaa suojaa. Seurauksena on anatomisen
tason mukainen halvaus ja joukko liitännäis
ongelmia, kuten pikkuaivotyrä, hydrokefalia,
henkinen jälkeenjääneisyys, ulosteen ja virtsan
pidätyskyvyttömyys sekä merkittävät vaiku
tukset elämänlaatuun. Suomessa esiintyvyys
on ollut keskimäärin 2,8 tapausta 10 000:ta
syntynyttä kohti (Ritvanen ja Sirkiä 2012).
Ravinnon foolihappolisä on pienentänyt esiin
tyvyyttä (Adzick 2012).
Diagnoosi on mahdollinen jo raskauden
ensimmäisen kolmanneksen aikana, mutta
arviolta kolmasosa selkäydintyristä paljastuu
yllätyksenä syntymän yhteydessä. Jos diag

noosi on tiedossa, suositellaan keisarileikka
usta synnytykseen liittyvien lisävaurioiden
välttämiseksi. Syntymänjälkeinen hoito kä
sittää muun muassa selkäydintyrän sulkuleik
kauksen ja elinikäisen seurannan. Noin 85 %
potilaista tarvitsee ventrikuloperitoneaalisen
suntin, joka joudutaan uusimaan lähes puo
lella ensimmäisen elinvuoden aikana. Viisi
vuotiskuolleisuus on noin 15 %, ja Chiarin
tyypin II epämuodostuman eli pikkuaivotyrän
yhteydessä se on yli kaksinkertainen. Vaikka
70 %:lla potilaista älykkyysosamäärä on yli
80, vain puolet kykenee elämään itsenäisesti
(Adzick 2012).
Selkäydintyrän sikiöaikainen hoito perus
tuu ajatukseen kaksivaiheisesta vauriomeka
nismista (Heffez ym. 1990). Ensimmäinen
vaurio käsittää itse keskushermostoputken
sulkeutumishäiriön. Toinen vaurio syntyy, kun
sulkeutumaton mutta muutoin suhteellisen
normaali selkäydinkudos altistuu lapsiveden,
paineen tai mekaanisten voimien vaikutuk
selle tai näiden yhdistelmälle. Selkäydintyrän
sulku leikkauksella jo sikiöaikana estäisi tä
män lisävaurion ja parantaisi siten ennustetta.
Lukuisat eläinkokeet ja ihmissikiöiden kaiku
kuvauksista saadut viitteet tukevat tätä teoriaa.
Ensimmäinen onnistunut sikiöaikainen sel
käydintyrän avoin sulku suoritettiin Yhdysval
loissa 1998 (Adzick ym.). Pian toimenpiteitä
tehtiin useassa keskuksessa. Vaikka alustavat
kokemukset olivat lupaavia, menetelmä uh
kasi vakiintua ennen kuin sen vaikutuksia oli
kunnolla tutkittu. Lopulta saatiin aikaan toi
menpidettä koskeva satunnaistettu vertaileva
monikeskustutkimus (Management of Myelo
meningocele Study, MOMS). Mukaan otettiin

Taulukko 2. MOMS-tutkimuksen (Management of Myelomeningocele Study) tulokset.
Sikiöaikainen leikkaus
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Syntymänjälkeinen leikkaus

Suntin tarve vuoden kuluttua leikkauksesta
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Kävely ilman apua
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34,1 vk (13 % < 30 vk)

37,3 vk

Raskauden kesto keskimäärin
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19–25 raskausviikon ikäiset sikiöt, joilla vau
rio oli S1:n korkeudella tai ylempänä ja joilla
oli myös Chiarin tyypin II epämuodostuma.
Sovittiin, että sikiöaikaisia toimenpiteitä teh
dään vain tutkimuksen piirissä.
Leikkaus suoritettiin avoimesti. Kohtu pal
jastettiin laparotomialla ja avattiin erityisellä
hakaslaitteella. Sikiö aseteltiin kohdun sisällä
siten että vain selkäydintyrä paljastui kohtuun
tehdystä avauksesta. Tyrä korjattiin normaa
liin tapaan sulkemalla eri kerrokset yksitellen.
Jos ihon sulku ei onnistunut, haava peitettiin
ihosiirteellä, josta solut oli poistettu. Kohtu
suljettiin varoen kalvojen irtoamista.
Tulokset olivat niin merkittäviä, että tutki
mus keskeytettiin ja tulokset julkaistiin, kun
vasta 183 suunnitellusta 200 toimenpiteestä
oli tehty (Adzick ym. 2011). Sikiöaikaisen
leikkauksen ansiosta suntin tarve puolittui ja
ilman apua kävelevien osuus kaksinkertaistui.
Pikkuaivotyrän esiintyvyys väheni kahteen
kolmasosaan, ja vaikean pikkuaivotyrän osuus
tapauksista pienentyi 22 %:sta 6 %:iin (TAULUKKO 2 ).
Tuloksilla oli kuitenkin hintansa. Leikkaus
ryhmässä synnytys tapahtui keskimäärin yli
kolme viikkoa aikaisemmin kuin tavalliseen
tapaan hoidetussa ryhmässä. Leikkaus lisäsi
kalvojen ennenaikaista puhkeamista, lapsive
den vähäisyyttä ja ennenaikaisia synnytyksiä
(TAULUKKO 2 ). Neljänneksellä leikatuista äi
deistä kohdun seinämä oheni, ja 10 %:lla ta
pahtui jonkinasteinen kohdun haavan aukea
minen, joskaan yhtään varsinaista repeämää ei
todettu.
Tulokset eivät ole täydellisiä, eivätkä ne
välttämättä ole yleistettävissä kaikkialle, mutta
ensimmäisen kerran sikiökirurgian hyöty on
todistettu satunnaistetussa vertailevassa tutki
muksessa.

Muita sikiöaikaisen hoidon
aiheita
Nykyään yleisin sikiöaikainen toimenpide on
fetofetaaliseen transfuusio-oireyhtymään liit
tyvien istukan yhdysverisuonten sulku laseril
la. Sikiökirurgian kohteisiin kuuluu myös hän
täluun teratooma (Hedrick ym. 2004, Adzick

YDINASIAT
88 Parantunut diagnostiikka, luotettavampi sikiöaikainen ennuste, lisääntynyt patofysiologian tuntemus sekä aiempaa kevyemmät leikkausmenetelmät ovat mahdollistaneet sikiöaikaisen hoidon.
88 Palleatyrän, synnynnäisten keuhkomuutosten ja
vesimunuaisen sikiöaikainen hoito on parantanut
lapsen ennustetta.
88 Selkäydintyrän sikiöaikainen kirurgia on vähentänyt hydrokefaliaa ja pikkuaivotyriä sekä parantanut toiminnallista ennustetta.
88 Sikiökirurgian kolme kehityssuuntaa vievät anatomisesta korjauksesta kohti kudosten kasvun säätelyä, avoleikkauksista kohti tähystyskirurgiaa ja
yksittäisistä potilastapauksista kohti satunnaistettuja, vertailevia monikeskustutkimuksia.

2009). Tällöin hoidon aiheena on ollut sikiön
hydrops, joka hoitamattomana johtaa väistä
mättä sikiön kuolemaan. Leikkaukset on tehty
avoimesti tai katkaisemalla kasvaimen veren
kierto ja tuhoamalla kasvainkudosta RFA:lla
tai laserilla (Lam ym. 2002, Ding ym. 2010).
Toimenpiteisiin on liittynyt runsaasti kompli
kaatioita. Hydrokefalian hoito sikiöaikaisella
suntilla on osoittautunut teknisesti mahdol
liseksi, mutta tulokset eivät ole vastanneet
odotuksia (von Koch ym. 2003). Sen sijaan
sydämen rytmihäiriöitä ja aortan ja keuhkove
risuonten ahtautta on hoidettu menestykselli
sesti sikiöaikana (Bacha 2011, Eghtesady ym.
2011). (TAULUKKO 1 ).

Eettiset ongelmat
Sikiökirurgiaan liittyvien eettisten ongelmi
en keskiössä on se, että tie sikiöön käy äidin
kehon kautta. Pieninkin toimenpide, kuten
punktio tai suntin asettaminen, altistaa sekä
sikiön että äidin riskeille. Vaikutukset voivat
äidin osalta ulottua tuleviinkin raskauksiin, jos
esimerkiksi joudutaan keisarileikkaukseen.
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Sikiöaikaisiin toimenpiteisiin liittyvän ris
kin punnitseminen suhteessa niiden hyötyyn
on vaikea tehtävä. Vielä vaikeampi on kysymys
syntymättömän lapsen oikeudesta hoitoon.
Jos sikiöaikaisilla toimenpiteillä voidaan estää
luotettavasti sikiön kuolema tai vaikea vamma,
tulisiko pakkohoito laillistaa samaan tapaan
kuin jo nyt tehdään
Sikiökirurgia on joissakin syntymänjäl
edelleen kokeellista, keisissä tilanteissa? Si
kiön oikeudet on tässä
ja sen laajempi yhteydessä rinnastettu
toteutuminen vaatii lapsen oikeuksiin: äi
kansainvälistä dillä on velvollisuus
yhteistyötä välttää tekoja, jotka
voisivat vahingoittaa
sikiötä, ja alistua lääketieteellisiin toimenpitei
siin, joilla syntymättömän lapsen terveys voi
daan turvata (Wellman 2005).
Vastustajien mielestä tällainen lainsäädäntö
puuttuisi oleellisella tavalla vanhempien oi
keuteen päättää itse lastensa hoidosta. Samalla
se rikkoisi perheen harmonian ja äidin ja syn
nytyslääkärin suhteen. Tulokset voisivat olla
tavoitteen vastaisia. Lakia olisi mahdoton val
voa, ja se saattaisi johtaa äidin jättäytymiseen
esimerkiksi neuvolaseurannan ulkopuolelle.
Seurauksena olisi lopulta paljon useampaan
sikiöön kohdistuva haitta kuin mitä sikiöaikai
silla toimenpiteillä kyettäisiin pelastamaan.
Lakiin mahdollisesti sisältyvät pakkotoimet
olisivat ristiriidassa äidin ruumiillisen koske
mattomuuden ja hoidosta kieltäytymisen oi
keuden kanssa.
Paras vaihtoehto lienee käydä perheen kans
sa huolellisesti ja rauhassa läpi sikiöllä todetun
poikkeavuuden ennuste ja käytettävissä olevat
hoitomahdollisuudet. Näin voidaan turvata
perheelle ja viime kädessä äidille mahdolli
suus valita sopivin vaihtoehto.
Taloudellista ja sosiaalista ulottuvuutta ei
myöskään voi unohtaa. Selkäydintyrästä mak
settava hinta on kova paitsi taloudellisesti,
myös inhimillisesti. Jos palleatyrän esiintyvyy
deksi arvioidaan 1/3 500 syntynyttä lasta ja
kuolleisuudeksi 40 %, kuolleisuus on luokkaa
11/100 000, mikä on kolme kertaa niin suu
ri kuin lasten kaikkiin syöpätauteihin liittyvä
822
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kuin lasten sydänvikoihin liittyvä kuolleisuus.
Sikiöaikaiseen hoitoon kohdistuvan huomion
ja tutkimuksen pitäisi tällä perusteella olla pal
jon nykyistä suurempaa.

Missä ja kenen toimesta
sikiökirurgiaa tulisi tehdä?
Sikiökirurgiaa vaativat tilanteet ovat niin har
vinaisia ja sen edellyttämät järjestelyt niin laa
joja, että riittävä kokemus voi syntyä vain kes
kittämällä, tarvittaessa yli kansallisten rajojen.
Koska toimintaa täytyy edelleen pitää kokeel
lisena, sen tulisi olla osa laajempaa tutkimusta.
Pohjoismaat yhdessä saattaisivat riittää väes
töpohjaksi, ja Ruotsissa on kiinnostusta toi
mintaan, mutta käytännön yhteistyötä ei vielä
ole. Parhaat olosuhteet ainakin synnynnäisen
palleatyrän osalta tarjonnee kansainvälinen
TOTAL-tutkimusprojekti, johon suomalai
setkin potilaat ovat tervetulleita (Deprest ja
De Coppi 2012). Potilaiden siirto EU:n sisäl
lä ei ole ongelma, ja useassa tapauksessa on
KYS:stakin oltu yhteydessä Leuveniin. Tois
taiseksi potilaat ovat kuitenkin lopulta kiel
täytyneet hoidosta sen vaatiman pitkän ulko
mailla oleskelun vuoksi. Myös selkäydintyrän
sikiöaikainen leikkaushoito on käynnistetty
Leuvenissa yhteistyössä Philadelphian lasten
sairaalan (CHOP) kanssa ( Jan Deprest, hen
kilökohtainen tiedonanto).

Sikiökirurgian tulevaisuus
Sikiökirurgian viimeaikaista kehitystä ovat lei
manneet kolme kehityssuuntaa. Ensimmäinen
on pyrkimys anatomian korjauksesta kohti ku
dosten kehityksen säätelyä. Ennusteen kannal
ta tärkein ongelma ei välttämättä ole taustalla
oleva anatomien vika. Kun pallean kirurginen
korjaus osoittautui teknisesti mahdottomaksi
sikiöillä, joiden maksa oli siirtynyt rintaonte
loon, ja tarpeettomaksi muilla, sen korvasivat
yritykset edistää keuhkojen kasvua estämäl
lä keuhkoista erittyvän nesteen poistuminen
sulkemalla henkitorvi väliaikaisesti (Harrison
ym. 1993, Harrison ym. 1996).
Toinen kehityssuunta on ollut avoimen
leikkauksen korvaaminen video- tai kaikuku

vausavusteisella toimenpiteellä. Tämä pätee
niin kohdun avaukseen kuin itse sikiöön koh
distuvaan toimenpiteeseen. Tuotekehittelyn
tuloksena on käynyt mahdolliseksi sulkea
henkitorvi tähystämällä paikoilleen asetet
tavalla pallolla, joka myöhemmin poistetaan
kaikukuvausohjauksessa (Fetendo-PLUG-toi
menpide) (Skarsgard ym. 1996). Tähystystoi
menpiteistä ja yhä pienemmistä välineistä on
toivottu ratkaisua myös sikiökirurgian suureen
yhteiseen ongelmaan eli ennenaikaisesti käyn
nistyvään synnytykseen.
Kolmas kehityssuunta on vienyt yksittäisis
tä tapausselostuksista ja rekistereihin kerätystä
tiedosta kohti satunnaistettuja kontrolloituja
monikeskustutkimuksia. Vain niiden avulla
voidaan osoittaa toimenpiteiden todellinen
hyöty.

Lopuksi
Läheskään kaikkia sikiökirurgian kohteita ei
vielä kyetä hoitamaan. Syitä on ennen kaikkea
kaksi: toimenpiteisiin liittyvä ennenaikaisen

syntymän riski ja itse toimenpiteen riittä
mättömyys tai karkeus. Ensiksi mainittuun
toivotaan apua yhä pienemmistä ja kehitty
neemmistä instrumenteista sekä ennenaikai
sia supistuksia estävästä hoidosta. Kudosten
kehitystä ohjaavien mekanismien parempi
tuntemus voi puolestaan avata aivan uusia hoi
tomahdollisuuksia esimerkiksi geeni- tai kan
tasoluhoitojen ja korvaavien kudosten raken
tamisen myötä (Deprest ja De Coppi 2012).
Immuunipuutostiloja on jo nyt hoidettu sikiö
aikaisilla kantasolusiirroilla. Pallean korjaus
lääketieteellisen tekniikan (bio-engineering)
menetelmin tai selkäydintyrän hoito hermo
kantasoluilla saattaa olla mahdollista jo lähitu
levaisuudessa. Kuitenkin jo nyt on käytettävis
sä menetelmiä, joilla sikiöaikana todetun va
kavan ongelman ennustetta voidaan parantaa
merkittävästi. ■
KARI VANAMO, lastenkirurgian dosentti, ylilääkäri
KYS
Sidonnaisuudet
Ei sidonnaisuuksia

Summary
Fetal surgery
In spite of the best postnatal care, a number of congenital anomalies lead to the death or severe
disability of the child being born. Improved diagnostics, more reliable prenatal prognosis, increased
knowledge of pathophysiology and milder surgical procedures have enabled prenatal treatment in
selected cases. While only few randomized studies are available so far, the results are not complete
and ethical problems are involved in the procedures. Novel gene or stem cell therapies and tissue
cultures may open totally new treatment possibilities in the future.
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