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Prenatal behandling av MMC 

Petra Aden 

Prenatal behandling av en åpen myelomeningocele baserer seg på ”to-hit” hypotesen 
som i sin tur er basert på histologiske funn i dødfødte fetus med åpen MMC (Hutchins et 
al., 1996). En åpen myelomeningocele oppstår ved en feil i nevralrørslukning (”first hit”) 
og ryggmargen blir skadet som en følge av trykk og delvis eller helt tap av nerveceller i 
det affiserte område (”second hit”). I studier i lam og rotte fant man at en 
lukningsoperasjon in utero vil forhindre den sekundære skaden. Den opprinnelige 
neurulasjonsdefekten i gestasjonsuke 4-6 vil dog ikke kunne behandles kausalt før 
fødselen.  
Prinsipielt eksisterer nå to forskjellige tilnærminger: en åpen metode og en endoskopisk 
metode. Ved Childrens Hospital of Philadelphia ble den første suksessfulle åpne 
operasjonen av en fetus med en T11-S1 lesjon gestasjonsuke 23 rapportert i 1998 
(Adzick et al., 1998). Senere har flere senteret i USA blitt deltakere in en randomisert 
studie om prenatal åpen kirurgi (Adzick et al., 2011). Disse sentrene selekterer mødrene 
etter strenge kriterier. Omtrent 1 av 2 mødre blir avvist pga av ekslusjonkriterier. Den 
amerikanske multisenterstudien, såkalt MOM study, viser at risikoen for hydrocefalus 
halveres med en prenatal operasjon. 2-3% av alle fetus døde perinatalt ved både pre og 
postnatal lukning.  Dog fødtes prenatalt opererte barna generelt tidligere enn barn som 
får en primær lukning postnatalt.  Det er hittil bare publisert data fra en 30 måneders 
oppfølging.  Langtidseffekter av et prenatalt inngrep spesielt med tanke på økt risiko for  
prematuritet er dermed ikke undersøkt ennå.  Det har kommet varsler om en total 
ekstern blæresfinkterlammelse hos et utvalg av studiepasienter men årsaksforhold er 
ikke avklart. En annen nylig publisert studie (Carr MC, 2014) på barn som har 
gjennomgått prenatal lukning av spina bifida som del av MOM studien viser at flere barn 
unngår kateterisering og klysterbehandling, men studien var ikke randomisert. 

Den andre tilnærmingen består i en endoskopisk lukning av defekten .  En nylig 
publisert studie fra en tysk og en nederlandsk gruppe viser en forholdsvis høy fetal 
dødsrate på 15 %. Hos videre 15 % var operasjonen mislykket (Verbeek et al., 2012). 
Hydrocefalusrisikoen var over 60% redusert ved denne typen fetal operasjon. Studien 
hadde dog veldig varierende oppfølgingstid postoperativt, slik at noen barn bare ble 
vurdert rett ved fødsel. Det har vist seg at hydrocefalus hovedsakelig oppstår senere enn 
ved fødsel hos barn med åpen MMC. Påvist reduksjon er dermed ikke nødvendigvis 
riktig og lengre oppfølgingstider etter fødsel nødvendig.  
For videre informasjon kan det tas kontakt med Childrens Hospital i Philadelphia 
(http://www.chop.edu/service/fetal-diagnosis-and-treatment/fetal-diagnoses/spina-
bifida.html) eller den tysk/nederlandske gruppen (email: d.a.sival@umcg.nl). Flere 
behandlingssteder vil sannsynligvis bli etablert etter hvert i Europa.  Til dags dato finnes 
det ikke muligheter for prenatal operasjon i Skandinavia.  
 

Rekommendationer 
 

Prenatal operativ slutning av ryggmärgsbråck bör endast utföras inom ramen för 
forskningprogram med långtidsuppföljning efter godkännande i etisk prövning.  
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