
In vitro-modning (IVM) er en ny metode for assistert befruktning 

som har vært midlertidig tillatt brukt i Norge siden november 2004. 

Mens tradisjonell prøverørsbefruktning innebærer at kvinnen gis hormoner 

for å modne mange eggceller, brukes ikke hormoner ved bruk av IVM-

metoden. Eggene som hentes ut, er imidlertid ikke helt modne og må 

modnes i laboratoriet før de kan befruktes og settes tilbake i kvinnen. 

Flertallet i Bioteknologinemnda mener at metoden fortsatt skal kunne 

brukes i Norge.

Ole Johan Borge

Godkjenning av ny metode 
for assistert befruktning

Modning av eggceller i laboratoriet 
er en ny metode som først og fremst 
tilbys kvinner som tåler dårlig den 
tradisjonelle hormonstimuleringen. 
IVM-metoden bygger på forskning 
helt tilbake til 1930-tallet, og det før-
ste IVM-barnet ble født i 1991 i Sør-

Korea. Det er antatt at det til nå er 
født omkring 1000 barn etter bruk 
av IVM på verdensbasis.

Tre klinikker godkjent
I Norge er det totalt tre klinikker 
som har søkt og fått tillatelse til å 

med at bruk av genmodifisert råma-
teriale til fiskefôr nok er uunngåelig 
på sikt også i Norge, men at det var 
uenighet i gruppen om hvor fort vi 
kommer dit.

Prinsipielt nei
Ole-Jacob Christensen, hovedstyre-
medlem i Norges Bonde- og Småbru-
karlag, stilte spørsmål ved om gen-
modifiserte planter overhodet repre-
senterer noe framskritt og påpekte at 
norske bønder i dag må gjøre sitt 
beste for å unngå GM-planter for 
gjennom dette å opprettholde tilliten 
til forbrukerne. Christensen hevdet 
at eventuelle tiltak for sameksistens, 
der man forsøker å legge til rette for 
dyrking av genmodifiserte sorter side 
om side med tradisjonell og økolo-
gisk produksjon er vanskelige og 
kostnadsdrivende. Ingen bønder i 
dag ønsker GM-sorter, hevdet han.

Analyseutfordring
Siste foredragsholder var Knut Ber-
dal, forsker ved Veterinærinstituttet. 
Han utvikler metoder for påvisning 
og analyse av GMO i fôrvarer. Berdal 
trakk frem enkelte svakheter ved 
dagens analysemetoder som særlig 
gjør det vanskelig å påvise en GMO 
som ikke er godkjent. Grunnen til 
dette er at man i slike tilfeller ikke har 
inngående kjennskap til hvilket DNA 
som er innsatt, og dermed vanskelig 
kan utvikle spesifikke påvisningssys-
temer. Et tilleggsproblem er at nye 
genmodifiserte plantesorter ofte er et 
resultat av krysninger mellom for-
skjellige GMO-er. Dette er en 
ufordring fordi de innsatte egenska-
pene da blir ”stablet” i en og samme 
plante. Det er derfor vanskelig å 
avgjøre om man har å gjøre med en 
slik ”stablet” plante eller flere for-
skjellige sorter i kombinasjon. Berdal 
fortalte at DNA-et fra fôrprøver ofte 
er delvis ødelagt som en følge av pro-
sesseringen og at det er en viss feil-
margin i analyseresultatene.

Møtet ble avsluttet med en kort debatt. 
Et sammendrag av denne, og en mer 
utfyllende beskrivelse de enkelte innleg-
gene, vil foreligge i rapportform tidlig 
neste år. Følg med på våre hjemmesider 
www.bion.no.

IVM kan kombineres med tradisjonell IVF eller med mikroinjeksjon (ICSI). Her ser vi en eggcelle som 
blandet med sædceller i en skål laboratoriet. Foto: Barry Lewis / Corbis / Scanpix
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bruke IVM. Det er imidlertid bare 
Fertilitetssenteret ved Aleris syke-
hus i Oslo som har tatt metoden i 
bruk. Dette har resultert i tre friske 
barn, to spontanaborter og tre pågå-
ende graviditeter. De to andre 
Fertili tetsklinikkene ved Universi-
tetssykehuset Nord-Norge i Tromsø 
og St. Olavs hospital i Trondheim, 
har ikke startet med metoden.

Sjansen for å lykkes med IVM
Internasjonale resultater viser at 
sannsynligheten for å oppnå gravi-
ditet ved bruk av IVM foreløpig er 
lavere enn ved tradisjonell behand-
ling. Graviditetsfrekvensen varierer 
imidlertid fra senter til senter, og 
det er vanskelig å finne direkte sam-
menlignbare tall. Dette skyldes blant 
annet at de fleste som blir behandlet 
med IVM i dag, er pasienter som har 
spesielt vanskelig for å bli gravide, 
og at det ofte settes tilbake et høyere 
antall befruktede egg (embryoer) 
ved IVM enn ved tradisjonell 
behandling. Flere embryoer øker 
sannsynligheten for å bli gravid, og 
tallene kan derfor ikke sammenlik-
nes direkte.

Belastninger og kostnader
Par som behandles med IVM, må 
regne med flere forsøk enn par som 
behandles med hormoner. Derfor 
vil den reduserte belastningen knyt-
tet til selve hormonkuren ikke nød-
vendigvis oppveie den økte belast-
ningen med flere reiser til klinikken, 
flere undersøkelser, flere egguthen-
tinger og økt sannsynlighet for 
avbrutte forsøk når ingen embryoer 
egner seg for innsetting.

Som følge av at man unngår den 
kostbare hormonstimuleringen, er 
bruk av IVM mindre kostbar enn 
tradisjonell behandling med hormo-
ner. Det er imidlertid viktig å ta med 
i beregningen at sannsynligheten 
for å oppnå graviditet er lavere, og 
at utgiftene forbundet med assistert 
befruktning per barn til og med kan 
bli høyere fordi man kan trenge flere 
forsøk.

Metodens sikkerhet
Andelen spontanaborter er regnet 
for å være høyere ved bruk av IVM 

enn tradisjonell behandling. Årsa-
ken til dette er ikke kjent, men man 
antar at det i hovedsak skyldes at 
metoden nesten utelukkende gis til 
kvinner som tåler behandling med 
hormoner dårlig. Disse kvinnene 
kan være mer utsatt for spontan-
aborter. Det kan imidlertid også 
skyldes at man ved IVM ofte har 
færre embryo å velge blant og at 
man derfor ender opp med å sette 
tilbake embryo av lavere kvalitet. 
Dette kan igjen muligens skyldes at 
modning av eggets ikke har lykkes. 
Ved optimal eggutvikling er mod-
ningen av eggets arvestoff og cyto-
plasma synkronisert. Det er vist i 
dyremodeller at modningen ikke 
nødvendigvis er fullstendig selv om 
egget ser modent ut i mikroskop.

Med nye metoder for assistert 
befruktning er det viktig å vurdere 
metodens sikkerhet for de barna 
som blir født. Nasjonalt kunnskaps-
senter for helsetjenesten har i en 
egen rapport vurdert IVM-meto-
dens sikkerhet med tanke på barnas 
helse. I rapporten fremgår det at det 
er få studier som er gjennomført, og 
at det ikke er mulig å trekke sikre 
konklusjoner på hverken andelen 
medfødte misdannelser eller hvor-
dan barna utvikler seg etter fødse-
len.

Overtallige embryoer
Fremstilling av overtallige embry-
oer er av mange ansett som et etisk 
problem. Ved bruk av IVM vil gene-
relt færre befruktede egg utvikles til 
embryoer egnet for tilbakeføring 
enn ved tradisjonell IVF og dermed 
færre overtallige embryoer. Imidler-
tid er det ved IVM ofte nødvendig å 
befrukte flere egg til sammen for å 
oppnå graviditet. Hvorvidt IVM er 
mindre etisk problematisk vil derfor 
i stor grad avhenge av om man anser 
overtallige embryoer som et større 
etisk problem enn at et høyt antall 
egg er befruktet for å oppnå gravidi-
tet.

Bioteknologinemndas anbefaling
Bioteknologinemnda anser at mye 
av den optimismen som var forbun-
det med IVM da metoden ble vur-
dert første gang i 2004, ikke er til 

stede i dag. Det vil ta ytterligere tid 
å videreutvikle metoden, og gravi-
ditetsfrekvensen er fortsatt lavere 
enn for tradisjonell behandling. 
Siden 2004 har dessuten den tradi-
sjonelle behandlingen med hormo-
ner blitt ytterligere forbedret, og kli-
nikkene har i dag færre utfordringer 
med hormonstimuleringen og en 
høyere graviditetsfrekvens per 
befruktet egg enn i 2004.

Dersom IVM skal brukes, mener 
Bioteknologinemnda at parene bør 
gis informasjon om at metoden er 
ny, fortsatt under utvikling, og at 
dens sikkerhet ikke er dokumentert 
på samme måte som for andre eta-
blerte metoder. Metoden bør også 
følges tett, og de fagmiljøene som 
tar metoden i bruk, bør følge den 
internasjonale utviklingen på feltet 
tett for raskt å kunne fange opp ny 
kunnskap knyttet til metoden.

Flertallet av nemndsmedlem-
mene mener at den midlertidige 
godkjenningen bør videreføres i fem 
år. Dette er imidlertid under forut-
setning av at IVM-metoden ikke til-
bys alle par, men bare dem som for-
ventes å ha størst nytte av den i for-
hold til tradisjonell behandling med 
hormoner. Disse medlemmene 
begrunnet dette med at metodens 
sikkerhet ikke er tilstrekkelig doku-
mentert.

Et mindretall mente også at god-
kjenningen bør videreføres i fem år, 
men at det bør være opp til paret 
selv og behandlende lege å avgjøre 
om de skal benytte IVM-metoden 
eller tradisjonell behandling med 
hormoner.

To nemndsmedlemmer mener at 
den midlertidige godkjenningen ikke 
bør forlenges. De begrunner dette 
med usikkerheten som er knyttet til 
metodens sikkerhet med tanke på de 
fremtidige barnas helse og at det er 
usikkert i hvor stor grad IVM-meto-
den medfører en redusert belastning 
på kvinnene i forhold til tradisjonell 
behandling med hormoner.

Uttalelsen av 14.11.07 kan leses i sin 
helhet på www.bion.no.
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