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Ontwikkelingen in maternale-foetale therapie
Van de foetus redden naar een beter leven voor het toekomstige kind

E.J. (Joanne) Verweij, Sanne van der Hout, Enrico  Lopriore, Dick Oepkes en Wybo J. Dondorp

Samenvatting
Maternale-foetale therapie (MFT) is een bijzondere vorm van geneeskunde, omdat behandeling van de foetus uitsluitend mogelijk is

via het lichaam van een ander, de zwangere vrouw.

MFT beslaat een breed terrein van uiteenlopende interventies, dat kan worden opgedeeld in verschillende deelgebieden:

medicamenteuze interventies, invasieve ingrepen en prenatale stamcel- en gentherapie.

Aanvankelijk ging het om levensreddende ingrepen bij foetussen met een letale aandoening. Nieuwe vormen van MFT richten zich

op niet-letale aandoeningen waarbij de interventie in utero de kwaliteit van leven van het kind aanzienlijk kan verbeteren. Wij geven

enkele voorbeelden van innovaties binnen de MFT.

De verbreding van het toepassingsgebied naar niet-letale aandoeningen stelt de sector voor de opdracht aan te tonen dat ingrijpen

tijdens de zwangerschap leidt tot betere vooruitzichten voor de gezondheid van het kind op de lange termijn zonder de zwangere

vrouw bloot te stellen aan disproportionele risico’s.

Deze verbreding roept nieuwe ethische vragen op met specifiek aandacht voor counseling en therapeutische misconceptie.

Casus
Bij een 37-jarige gravida 4 para 3 die 14 weken zwanger is, wordt vastgesteld dat de foetus verkorte pijpbeenderen heeft. Na

genetisch onderzoek wordt de diagnose ‘osteogenesis imperfecta type 3’ gesteld. Met de ouders worden de consequenties van deze

diagnose besproken, maar ook de mogelijkheid tot zwangerschapsafbreking. Er zijn op dat moment uitgebreide fracturen zichtbaar

op de echo. Het echtpaar wenst de zwangerschap voort te zetten en is op de hoogte van een experimentele behandeling met foetale

mesenchymale stamcellen die wordt uitgevoerd door het Karolinska Instituut in Zweden. Bij een zwangerschapsduur van 28 weken

worden na uitgebreide counseling stamcellen toegediend middels een navelstrengpunctie. Er volgt een groeispurt in utero. Er wordt

een jongen geboren met goede start. Hij is inmiddels 2 jaar oud en hoewel hij regelmatig valt, heeft hij tot nu toe geen nieuwe

fracturen opgelopen. Hoe wordt er tegenwoordig gedacht over behandeling van een foetus met een afwijking?

Onder maternale-foetale therapie (MFT) wordt verstaan: het verrichten van medische ingrepen bij een zwangere vrouw ter

behandeling van een ziekte of afwijking bij de foetus. MFT is een jonge en bijzondere vorm van geneeskunde. Jong, omdat

interventies bij de foetus pas goed mogelijk werden toen beeldvormende technieken beschikbaar kwamen waarmee de ontwikkeling

van de foetus in de baarmoeder kan worden gevolgd. Daarmee werd de zieke foetus zichtbaar als een afzonderlijke ‘patiënt’. En

bijzonder, omdat behandeling van die ‘patiënt’ uitsluitend mogelijk is via het lichaam van een ander, de zwangere vrouw. Dat brengt

medische uitdagingen met zich mee: hoe kan de arts zich toegang tot de foetus verschaffen zonder ernstige complicaties uit te

lokken bij de zwangere of het verlies van de zwangerschap te induceren?

Met de ontwikkeling van nieuwe minimaal-invasieve operatietechnieken zijn dergelijke risico’s beter beheersbaar geworden. Maar

MFT is ook in ethisch opzicht uitdagend: een gezonde zwangere wordt immers tot patiënt gemaakt om de foetus te kunnen

behandelen. Hoe moet de proportionaliteit worden beoordeeld van de risico’s die dat onvermijdelijk voor de zwangere vrouw met

zich meebrengt?1

Omdat het alweer ruim tien jaar geleden is dat in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde een overzichtsartikel over de stand van

zaken op dit gebied verscheen,2 willen we in deze bijdrage recente ontwikkelingen bespreken, met aandacht voor zowel de klinische

als de ethische dimensie.

Ontwikkelingen in de afgelopen 10 jaar

Sinds het NTvG-artikel uit 2009 is het palet aan MFT verbreed; een deel van de behandelingen is geoptimaliseerd, maar ook zijn

behandelingen verlaten omdat de resultaten tegenvielen.2 Wij geven enkele voorbeelden hiervan.
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De laserbehandeling voor het tweelingtransfusiesyndroom (TTS) is sinds 2009 verder verbeterd (figuur). Bij monochoriale

 diamniotische (MCDA) tweelingen treedt in 10% van de gevallen TTS op. TTS ontstaat door een ongelijke balans van bloedvolume

tussen beide foetussen door vasculaire anastomosen op het placentaoppervlak. Onbehandeld is de mortaliteit van TTS heel hoog.

Met een laserbehandeling worden deze vasculaire anastomosen dichtgemaakt. Onder leiding van het LUMC is een nieuwe

lasertechniek ontwikkeld, de Solomontechniek, en in een RCT vergeleken met de oude techniek. De Solomontechniek zorgt voor een

reductie van complicaties.3 De kans op overleving na lasercoagulatie (50-60 per jaar) van ten minste één van de foetus ligt

momenteel rond de 88% en de kans op overleving van beide kinderen ligt rond de 65%. Het risico op langetermijnhandicaps bij

overlevende neonaten is gedaald van 18% naar 5-10%.4

Preventie van resusziekte

Een ander voorbeeld is de preventie van resusziekte. Resusziekte is de afbraak van rode bloedcellen bij een resuspositieve foetus

doordat de resusnegatieve moeder antilichamen tegen resusfactor heeft aangemaakt. De klassieke behandeling is intra-uteriene

bloedtransfusie (IUT). De behoefte aan IUT is sterk afgenomen als gevolg van de foetale resus-D-screening van zwangere vrouwen en

toediening van anti-D-antilichamen. Ongeveer 30 zwangere vrouwen per jaar krijgen 1 of meer IUT’s. Bij deze vrouwen wordt

gemiddeld 3 maal een IUT per zwangerschap verricht, met een overleving van 95% van de foetus en een laag risico (< 5%) op

langetermijnhandicaps.5

Figuur
Laserbehandeling van het tweelingtransfusiesyndroom

Bij 1 op de 10 monochoriale  diamniotische tweelingzwangerschappen treedt het tweelingtransfusiesyndroom op. Hierbij is er
een disbalans in bloedvolume tussen de beide foetussen door vasculaire anastomosen op het placentaoppervlak. Met
lasercoagulatie kunnen deze anastomosen dicht worden gemaakt. In deze tekening zijn de kleine roze vlekjes op de placenta de
plaatsen waar de anastomosen zijn gecoaguleerd. (tekening: Amanda Gautier; afgedrukt met toestemming.)
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Een mogelijke verdere verschuiving in de richting van medicamenteuze behandeling valt wellicht te verwachten van het recent

gepresenteerde middel nipocalimab (M281).6 Gehoopt wordt dat daarmee de transfer van IgG van de maternale naar de foetale

circulatie kan worden voorkómen. Als nipocalimab werkt, is een IUT overbodig.

Geïsoleerde complete urinewegobstructie

In 2009 werd gemeld dat er een internationale gerandomiseerde studie was begonnen om shuntbehandeling bij een geïsoleerde

complete urinewegobstructie te onderzoeken (de PLUTO-studie). Door de obstructie kan nierschade ontstaan, maar foetale urine

vormt ook het vruchtwater. Als er vroeg in de zwangerschap te weinig vruchtwater is, kunnen de longen zich niet ontwikkelen

(longhypoplasie). De PLUTO-studie was gericht op het plaatsen van een blaasshunt bij de foetus waardoor de urine weg kon vloeien,

wat moet leiden tot toename van het vruchtwater en vermindering van de nierstuwing. De PLUTO-studie is echter voortijdig, na

zeer trage inclusie gestaakt. De conclusie van de onderzoekers luidde dat de effectiviteit van de blaasshunt onduidelijk is, maar dat

de prognose voor de foetus zo slecht was, ongeacht of er wel of geen shunt werd geplaatst, dat dit in de counseling moest worden

meegenomen.7

Vermindering van morbiditeit

Tot nu toe werd MFT met name toegepast om de overlevingskansen van de zieke foetus te verhogen. 8 Enkele nieuwe behandelingen

zijn primair gericht op het verminderen van morbiditeit. Wij beschrijven enkele voorbeelden.

Spina bifida

Een foetus met spina bifida heeft een normale kans op overleven van de zwangerschap, maar een operatie na de geboorte kan de

ernstige schade aan de rugzenuwen niet herstellen. Bij prenatale behandeling wordt de baarmoeder geopend bij een

zwangerschapsduur van 23-26 weken, en wordt het defect bij de foetus gesloten. Een Amerikaanse multicentrische studie, de

MOMS-trial, heeft laten zien dat deze ingreep de schade aan het ruggenmerg vermindert en leidt tot betere motoriek in vergelijking

met de standaardoperatie ná de geboorte.9 Bovendien is drainage van hersenvocht in de neonatale periode dankzij de ingreep

minder vaak noodzakelijk.

Bij deze procedure worden laparotomie en hysterotomie toegepast, de foetus wordt in de geopende baarmoeder behandeld en aan

het eind van de zwangerschap is een sectio caesarea noodzakelijk. Dat maakt deze ingreep een risicovolle behandeling voor de

foetus én de moeder. Volgens een recente publicatie is de kans op dehiscentie en uterusruptuur bij een volgende zwangerschap ruim

11%; hierdoor zijn 2 kinderen overleden.10

Vanwege de maternale risico’s hebben wereldwijd verschillende centra een minimaal invasieve chirurgische behandeling voor spina

bifida ontwikkeld om de operatie veiliger voor de zwangere te maken.11,12 De uitkomsten van deze nieuwe ontwikkelingen zijn

wisselend, maar hoopgevend.13

Aangeboren hartafwijkingen

De meest voorkomende foetale aangeboren aandoeningen zijn hartafwijkingen. Een ernstig vernauwde aortaklep is hiervan een

voorbeeld. Het kind wordt dan geboren met een hypoplastische linkerharthelft. Met een drietal complexe openhartoperaties –

volgens de methode van Norwood – kan het kind dit wel overleven, hoewel ongeveer 40% voor het 5e levensjaar overlijdt. De

overlevende kinderen hebben na de operaties een Fontan-circulatie, waarbij de rechterkamer de bloedstroom naar het lichaam

verzorgt. De levensverwachting van deze kinderen is 25-40 jaar.14

Een ballondilatatie van de aortaklep tijdens de zwangerschap kan de linkerkamer redden, waardoor het kind met twee functionele

kamers door het leven kan, wat de prognose sterk zou kunnen verbeteren. Het risico op foetale sterfte door de ingreep, waarbij een

naald van 1,1 mm in diameter in de foetale linkerkamer wordt gebracht, is ongeveer 10%. Het slagingspercentage, waarbij een

tweekamerhart bij de geboorte als succes wordt aangemerkt, ligt tussen 30 en 50%.15 Deze vorm van MFT verhoogt de perinatale

sterfte, maar verlaagt de mortaliteit in de eerste jaren en verbetert mogelijk de prognose op langere termijn.15-17

Osteogenesis imperfecta

De transplantatie van foetale mesenchymale stamcellen als therapie bij osteogenesis imperfecta, zoals beschreven in de casus aan

het begin van dit artikel, is nog een experimentele behandeling. In 2002 werd in het Karolinska Instituut in Zweden een foetus met

osteogenesis imperfecta behandeld bij een zwangerschapsduur van 32 weken. De transplantatie liet hoopgevende

langetermijnresultaten zien met minder fracturen en een betere groei in de zwangerschap en eerste levensjaren. Toen follow-up van

het kind op 6-jarige leeftijd liet zien dat het aantal fracturen weer was toegenomen, gaf herhaling van de behandeling opnieuw goede

resultaten. Een tweede patiënt werd eveneens succesvol behandeld.18 Op grond van deze hoopgevende resultaten werd een subsidie
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verkregen voor een Europese studie, de zogenoemde BOOSTB4-studie (www.boostb4.eu), waarin foetussen en kinderen met

osteogenesis imperfecta behandeld zullen worden.

Afwegingen bij innovatieve foetale interventies

Een belangrijke door het veld gehanteerde voorwaarde voor het overwegen van MFT is dat er geen sprake mag zijn van een even

effectieve behandeling na de geboorte.19 Omdat ook postnatale behandelingen voortdurend worden verbeterd, vraagt dit steeds

weer om een afweging van de winst die met MFT daadwerkelijk te bereiken is. In andere woorden, het is dus een continue

verplichting om de voordelen van innovatieve foetale interventies te vergelijken met recente uitkomsten van de postnatale

behandeling. Dit is echter wel een belangrijke beperking van het uitvoeren van gerandomiseerde studies voor foetale ingrepen,

omdat het vaak meerdere jaren duurt om een voldoende grote studiepopulatie te verzamelen.

Ethische aspecten

In de pioniersfase in de jaren 80 van de vorige eeuw was MFT gericht op letale aandoeningen: ziektes of ontwikkelingsdefecten

waaraan de foetus naar alle waarschijnlijkheid tijdens de zwangerschap zou komen te overlijden, of anders de pasgeborene kort

daarna. Ingrepen hadden vaak een ‘ultima ratio’-karakter: het waren pogingen om met een innovatieve behandeling het leven van

een anders ten dode opgeschreven foetus te redden.20

De gedachte dat de foetus ook in normatief opzicht als patiënt moest worden beschouwd en dat diens leven nu op het spel stond,

maakte de betrokken artsen geneigd tot het nemen van grote risico’s met de gezondheid van de zwangere om ingrepen uit te voeren

met een vaak onbekende effectiviteit.21 Dat de betrokken zwangeren daar veelal mee instemden, zegt iets over hun bereidheid om

zichzelf weg te cijferen en alles over te hebben voor hun kind.22 De ethische valkuil in deze constellatie was de eendimensionale

gerichtheid op foetale overleving die voor een kritische beoordeling van de proportionaliteit van de desbetreffende ingreep al bij

voorbaat weinig ruimte liet. Er is in dat opzicht in de afgelopen decennia veel veranderd. De zorgverleners in dit vakgebied hebben

zich gecommitteerd aan een gedegen evaluatie van bestaande en nieuwe behandelingen – gericht op zowel de overleving van de

foetus als de kwaliteit van leven na de geboorte – waarbij er ook nadrukkelijk aandacht is voor de kwetsbare positie van de zwangere

als de primaire patiënt.23

Nieuwe ethische vragen

De besproken verbreding van het toepassingsgebied met niet-letale aandoeningen stelt het veld voor de uitdaging aan te tonen dat

ingrijpen tijdens de zwangerschap leidt tot betere vooruitzichten voor de gezondheid van het kind op de lange termijn, zonder de

zwangere vrouw bloot te stellen aan disproportionele risico’s. Daarmee kan voor zwangeren die geconfronteerd worden met de

diagnose van een niet-letale aandoening bij de foetus een nieuwe optie ontstaan, namelijk behandeling van de foetus, naast de

mogelijkheid om te kiezen voor afbreking van de zwangerschap. In dit verband rijzen enkele nieuwe ethische vragen.24

Wat als het resultaat van de ingreep tegenvalt?

Zolang het gaat om een experimentele behandeling die wordt aangeboden in de context van onderzoek, is het denkbaar dat

zwangeren die kiezen voor behandeling daar later spijt van krijgen als het succes van de ingreep onverhoopt blijkt tegen te vallen.25

Om te voorkomen dat zwangeren zich laten leiden door de zogenoemde ‘therapeutische misconceptie’, is voorgesteld om zulke

experimentele behandelingen uitsluitend aan te bieden aan degenen die al besloten hebben de zwangerschap uit te dragen.24 De

vraag is niet alleen of dit in de praktijk haalbaar is, maar ook of het wel of niet gaat om een ethisch verdedigbare vorm van

paternalisme.25

Hoe moeten zorgverleners de behandeloptie aan de zwangere presenteren?

Als voor een bepaalde aandoening bij de foetus vaststaat dat MFT leidt tot een betere uitkomst voor het toekomstige kind zonder

grote offers te vragen van de zwangere in termen van belasting en risico’s, rijst de vraag hoe de zorgverlener die optie moeten

presenteren aan de zwangere.24 Vanuit een ‘pro-life’ standpunt kan wellicht worden betoogd dat MFT zwangerschapsafbreking

overbodig maakt. Dat lijkt ons geen goed argument voor directieve counseling ten gunste van behandeling als moreel meer

verkieslijke optie dan zwangerschapsafbreking. Over de morele status van de foetus wordt immers zeer verschillend gedacht.

Maar wat als de vrouw besloten heeft de zwangerschap uit te dragen? Dan gaat het niet meer over het vermeende recht op leven

van de foetus, maar om het onbetwiste belang van het toekomstige kind bij een zo goed mogelijke gezondheid. Stel dat het

bovendien duidelijk is dat de behandeling niet zeer nadelig of belastend is voor de zwangere vrouw. Zouden hulpverleners dan – als

het nodig is – niet sterk mogen adviseren dat de zwangere de behandeling in kwestie ondergaat? 

Conclusie
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Er zijn voortdurend ontwikkelingen op het gebied van de maternale-foetale therapie. Daarbij zien wij met name een verschuiving van

het streven om de foetus te laten overleven naar het verminderen van morbiditeit, zowel voor de moeder als voor het toekomstige

kind. Ook is MFT meer gericht op de kwaliteit van leven van het kind op de lange termijn. Hiermee ontstaan nieuwe uitdagingen voor

de counseling en nieuwe ethische vragen, waar voortdurend aandacht voor moet zijn.

Online artikel en reageren op ntvg.nl/D5575
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