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Primärslutning av öppet ryggmärgsbråck 

Nils Ståhl, Magnus Tisell  

 

Öppna ryggmärgsbråck opereras inom 48 timmar. Efter 48 timmar ökar risken för infektion, 

varför antibiotika rekommenderas om operationen fördröjs. Antibiotikabehandling 

rekommenderas peroperativt. Alla operationer ska göras i latexfri miljö, för att minska risken 

för latexallergi. De allra flesta ryggmärgsbråck kan täckas med fascia och fullhud utan 

användning av hud-muskellambå eller hudtransplantat. Operationen görs med mikrokirurgisk 

teknik. Shuntoperation kan göras i samma seans som primärslutningen, om det föreligger 

uttalad hydrocefalus och därmed risk för likvorläckage i anslutning till såret.  

 

Enstaka missbildningar är kirurgiskt utmanande både med tanke på omfattningen av 

primärdefekt och associerad kyfos/gibbus. I dessa fall kan samverkan vara aktuell med 

plastikkirurg och eller ortoped. 

 

Primäroperation vid öppet MMC.  

1. Nervändplattan frias från hudkanterna och durasäcken. 

2. Omliggande muskelfascia frias och duran täcks med den, som ett skydd. Olika tekniker och 

material kan användas för att täta duran. 

3. Bråcket täcks med hud genom primärslutning eller med olika plastikkirurgiska tekniker.  
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