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TURNER SYNDROM – EN KARDIAL 
UTFORDRING

Gottfried Greve, Tom Roar Omdal, Britt Engan, Lars Sandve Oppedal og Elisabeth 
Leirgul, Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssjukehus

Siden vi skrev en artikkel om Turner 
syndrom i Hjerteforum for vel 10 år siden, 
har man fått betydelig mer kunnskap om de 
kardiovaskulære symptomer ved tilstanden, 
og det har blitt publisert flere internasjonale 
anbefalinger. Ettersom eggdonasjon har blitt 
lovlig i Norge, har oppfølging og eventuelt 
behandling for å unngå kardiovaskulære 
komplikasjonene i forbindelse med 
svangerskap kommet mer på dagsorden.

Bakgrunn
Ved Turner syndrom mangler pasientene 
et X-kromosom helt eller delvis i alle eller 
deler av kroppens cellelinjer. Vanligst 
er monosomi med karyotype 45,X (45 
% av Turner-pasientene). Resten har 
varierende grader av mosaikk, der 46,XX 
forekommer i noen celler, varianter av 
X-kromosomanomalier som dupliseringer 
(isokromosom) av den lange armen av et 
X-kromosom (Xq) eller ringkromosom, eller 
varianter av trisomier for X (1). Hos 6-11 % 
kan cellelinjer med Y-kromosom-materiale 
påvises (2). De ulike variantene synes å ha 
betydning for fenotype og symptomer (1). 
Ved klinisk mistanke om Turner syndrom 
er det vanlig å utføre karyotyping med 
lysmikroskopi av kromosomer i metafasen i 
minst 30 celler (1, 3). Ved negativ test eller 
usikkerhet kan andre gentester brukes. Hvis 
man finner cellelinjer med Y-kromosom, er 
det økt risiko for gonadoblastom (7-10 %) 
(4, 5). Vi har lite kunnskap om hva andel 
cellelinjer som mangler et X-kromosom 
betyr for fenotypen. 
        Turner syndrom har en prevalens ved 
fødsel på 1:2500 – 1:3000 levendefødte 
jenter (1). Man regner med at ca. 99 % av 
fostre med 45,X aborteres spontant tidlig 
i svangerskapet. Monosomi av X er ikke 
relatert til mors alder, og det synes ikke å 
være økt risiko ved senere svangerskap.
        Turner syndrom diagnostiseres hos de 
fleste i barneårene og mistenkes på grunn 

håndleddene (Madelungs deformitet), kort nakke og nakkefold, lavt hårfeste, lavtsittende 

ører, mikrognati og bred brystkasse der brystvortene står langt fra hverandre (Tabell 1).  

I tidlige ungdomsår er det vanligvis manglende pubertetsutvikling som fører til utredning og 

diagnose. 

 

Tabell 1. Ikke-kardiale symptomer og funn ved Turner syndrom. 

  Kommentarer Referanser 

Kortvokst  86 % (6, 7) 

Kongenitt lymfødem  Samlet > 60 %  (8) 

Nakkefold 56 % (7) 

 Hånd- og fotryggsødem  

Hår og negler 

 

Negledysplasi 51 % 

Lav bakre hårlinje 

Alopesi forekommer  

70 % 

Hud 

 

Nevi 50 % (9) 

Stor avstand mellom 

brystvortene 

Uenighet om dette 

kun er et optisk 

fenomen 

(9, 10) 

Skjelettdeformiteter Skjoldformet thoraks  (9) 

Skoliose 10 % 

Korte ekstremiteter  

Kort nakke  

Cubitus valgus  76 % (7) 

 Kort 4. og 5. metakarp 50 % 

Genu valgum > 60 % 

Velofacial dysfunksjon  Omdiskutert 

Liten mandibula/  

mikrognati  

56 % 

Ovariesvikt Manglende pubertet med 

manglende brystutvikling 

og menarche 

90 % vil trenge 

hormonsubstitusjon 

(1) 

Infertilitet eller redusert 

fertilitet 

Spontan pubertet (14 

%) og derfor 

eventuelt spontane 

graviditeter  

(3) 

Osteoporose Sekundært til 

østrogenmangel 

 

Malformasjoner i 

nyrer og urinveier 

Hesteskonyre 39 % (1) 

Urinveisinfeksjoner  

Øyeaffeksjoner Amblyopi 

Strabisme  

Hypermetropi 

Ptosis 

Bilateral epicantus 

42 % 

38 % 

42 % 

29 % 

46-70 % 

(9, 11) 

Øreaffeksjoner Deformiteter i ytre øret. 20–62 % (1, 12) 

 Residiverende otitis media  24-48 % 

Hørselstap  

 

36-84 % 

 

Autoimmun sykdom 

 

 

Autoimmun tyreoiditt og 

hypotyreose 

15-30 % 

Cøliaki 6 % (13) 

Diabetes (type 1, type 2) 

Inflammatorisk tarmsykdom 

(Crohn, ulcerøs colitt, 

kronisk diaré) 

Diabetes synes økt, 

mest for type 1, men 

usikre tall. 

4 % 

(1, 14) 

 

(1) 

Dyslipidemier   (15) 

Karakteristisk 

nevropsykologisk 

profil 

 

• IQ i normalområdet, men 
kan ha problem med 
romoppfattelse,  

• Ikke-verbal 
problemløsning 

• Tolking av sosiale koder 
«Multitasking» 

• Dyskalkuli 
• Konsentrasjonsvansker  
• Lærevansker 

30 – 66 % ved 

markør- (del av et 

kromosom) eller ring 

X-kromosomer 

 

(1, 16) 

 

Infertilitet eller redusert 

fertilitet 

Spontan pubertet (14 

%) og derfor 

eventuelt spontane 

graviditeter  

(3) 

Osteoporose Sekundært til 

østrogenmangel 

 

Malformasjoner i 

nyrer og urinveier 

Hesteskonyre 39 % (1) 

Urinveisinfeksjoner  

Øyeaffeksjoner Amblyopi 

Strabisme  

Hypermetropi 

Ptosis 

Bilateral epicantus 

42 % 

38 % 

42 % 

29 % 

46-70 % 

(9, 11) 

Øreaffeksjoner Deformiteter i ytre øret. 20–62 % (1, 12) 

 Residiverende otitis media  24-48 % 

Hørselstap  

 

36-84 % 

 

Autoimmun sykdom 

 

 

Autoimmun tyreoiditt og 

hypotyreose 

15-30 % 

Cøliaki 6 % (13) 

Diabetes (type 1, type 2) 

Inflammatorisk tarmsykdom 

(Crohn, ulcerøs colitt, 

kronisk diaré) 

Diabetes synes økt, 

mest for type 1, men 

usikre tall. 

4 % 

(1, 14) 

 

(1) 

Dyslipidemier   (15) 

Karakteristisk 

nevropsykologisk 

profil 

 

• IQ i normalområdet, men 
kan ha problem med 
romoppfattelse,  

• Ikke-verbal 
problemløsning 

• Tolking av sosiale koder 
«Multitasking» 

• Dyskalkuli 
• Konsentrasjonsvansker  
• Lærevansker 

30 – 66 % ved 

markør- (del av et 

kromosom) eller ring 

X-kromosomer 

 

(1, 16) 

 

Tabell 1. Ikke-kardiale symptomer og funn ved 
Turner syndrom.
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av et markant utseende med kortvoksthet, 
korte legger og underarmer med feilvekst 
i håndleddene (Madelungs deformitet), 
kort nakke og nakkefold, lavt hårfeste, 
lavtsittende ører, mikrognati og bred 
brystkasse der brystvortene står langt fra 
hverandre (Tabell 1). 
        I tidlige ungdomsår er det vanligvis 
manglende pubertetsutvikling som fører til 
utredning og diagnose.
        Pasienter med Turner syndrom har 
betydelig redusert forventet levealder. 
Dette skyldes i hovedsak kardiovaskulære 

årsaker med aorta ascendens-dilatasjon, 
-disseksjon og -ruptur, og kardiovaskulære 
hendelser som hjerteinfarkt og hjerneslag. 
Mange av pasientene har multiple 
kardiovaskulære risikofaktorer, og Sybert 
fant i sitt arbeid på 317 pasienter med 
Turner syndrom at 53 % hadde hjerte- og 
karsykdom inklusive hypertensjon (1).
        På grunn av kortvoksthet benyttes 
indekserte verdier for mål på aorta hos 
kvinner med Turner syndrom. Dilatasjon av 
aorta ascendens (hos voksne > 2,0 cm/m2 
(figur 1) (24)) sees hyppig, men disseksjon 
og ruptur skjer ikke bare ved utvidet aorta 
ascendens. Det er rapportert økt stivhet og 
histopatologiske forandringer i aorta hos 
alle pasienter med Turner syndrom (21). 
Disseksjon og ruptur skjer oftest i alderen 
30-40 år og er 6 ganger hyppigere hos 
unge med Turner syndrom sammenlignet 
med resten av befolkningen (25). Risikoen 
øker betraktelig hos pasienter som har 
vært operert for koarktasjon av aorta, 
ved bicuspid aortaklaff (figur 2) og ved 
hypertensjon. Risikoen for dilatasjon ved 
bicuspid aortaklaff er større hos pasienter 
med Turner enn hos ellers friske (26). Lang 
transversal del av aortabuen er også angitt 
som en risikomarkør for aortadisseksjon 
og -ruptur. Det er imidlertid i litteraturen 
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Tabell 2. Hjerte og kretsløp, misdannelser og komplikasjoner ved Turner syndrom. 

Hypertensjon 20-40 % av jenter 

60 % av voksne 

(14, 17-20) 

Bicuspid aortaklaff 15-30 % 

Koarktasjon av aorta 10-20 % 

Lang transversal del av aortabuen 50 % 

Unormal avgang av a. corotis communis sin. 7-8 % 

Felles avgang av truncus brachiocephalicus og a. 

carotis communis sin.  

28 % 

Hypoplastisk venstre hjertesyndrom og Shone-

kompleks 

4 % 

Unormalt systemveneforløp 

Persisterende v. cava sup. sin.  

8-13 % 

Unormal lungevenedrenasje 13-25 % 

Dilatasjon, disseksjon og ruptur av aorta ascendens  (21, 22) 

Anomale koronararterier (avgang eller løp) 20 % (23) 

Atrieseptumdefekter 1-2 % (19) 

Ventrikkelseptumdefekter 1-5 % 

Forlenget QT-tid 20-40 %  

 

På grunn av kortvoksthet benyttes indekserte verdier for mål på aorta hos kvinner med 

Turner syndrom. Dilatasjon av aorta ascendens (hos voksne > 2,0 cm/m2 (figur 1) (24)) sees 

hyppig, men disseksjon og ruptur skjer ikke bare ved utvidet aorta ascendens. Det er 

rapportert økt stivhet og histopatologiske forandringer i aorta hos alle pasienter med Turner 

Tabell 2. Hjerte og kretsløp, misdannelser og 
komplikasjoner ved Turner syndrom.

Figur 1. MR-opptak 
av pasient med 
dilatasjon av aorta 
ascendens som hos 
denne pasienten måler 
maksimalt 3,9 cm som 
svarer til 2,7 cm/m2. 
Bilde A viser aorta 
ascendens i tverrsnitt, 
B er «langakse» som 
viser venstre ventrikkel 
og aorta ascendens, 
mens C og D viser 3D 
rekonstruksjon av 
aorta ascendens.
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vanskelig å finne en enhetlig definisjon 
på dette. Silberbach et al. definerer det ut 
fra hjertekateterisering i venstre fremre 
skrått plan (left anterior oblique view) 
der den vertikale avstand fra truncus 
brachiocepahlicus til toppen av aortabuen 
er mer enn 2 ganger diameter av a. 
carotis communis sin. (15). Mortensen 
et al. definerer det som en forlenget 
transversal aortabue med en kinking eller 
impresjon på innsiden av buen der ductus 
arteriosus var (isthmus) (figur 3) (19, 20). 
En annen definisjon er når a. subclavia 
sin. avgår bak trachea på aksiale snitt på 
computertomografi (CT)/ magnettomografi 
(MR) (27). Man frykter at risikoen for 
dilatasjon og ruptur øker ved graviditet.

Risikoen for kardiovaskulær sykdom med 
fare for hjerteinfarkt eller hjerneslag øker 
betraktelig ved hypertensjon, diabetes 
type 1 eller type 2, østrogenmangel, 
fedme og nedsatt fysisk aktivitet. En ny 
studie av Funck et al. viser imidlertid at 
pasienter med Turner syndrom ikke har økt 

Figur 2. Parasternal kortakse ekkobilde som viser bicuspid aortaklaff.

Figur 3. MR opptak som viser betydelig dilatasjon 
av aorta ascendens og truncus brachiocepahlicus og 
lang transversal del av aortabuen med kinking der 
pasient har vært operert for koarktasjon av aorta. 
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forekomst av koronarsykdom per se og at 
det er risikofaktorer som alder, blodtrykk og 
diabetesstatus som betyr mest. Andelen 
kvinner med Turner syndrom som får 
hypertensjon, øker med alderen (18, 28). 
Karyotype eller medfødte hjertefeil har ikke 
vist seg å ha betydning for utviklingen av 
koronar hjertesykdom (29).

Pasienter med Turner syndrom har økt 
forekomst av langt QT-tid-syndrom 
(LQTS), også uten at de har de vanlige 
genmutasjonene som er kjent for å 
disponere for LQTS. Fordi Bazetts formel 
overestimerer QTc allerede ved en 
hjertefrekvens på 60 slag/min bør man 
bruke Hodges formel: QTcH = QT + 1.75 x 
(hjertefrekvens - 60) eller QT + 105 x (1/
RR - 1) (30). Betydningen av lang korrigert 
QT-tid er usikker, men man anbefaler at 
pasientene unngår medikamenter som kan 
gi ytterligere forlengelse av QT-tiden.

Utredning og oppfølgning
Pasientene skal utredes fullstendig 
kardiologisk ved diagnosetidspunktet med 
12-avlednings EKG, ekkokardiografisk 
undersøkelse og blodtrykksmåling inklusive 
24-timers blodtrykk, og barn over 12 år 
og voksne også med MR av hjerte og 
aorta. Hvis alt er normalt, kan pasientene 
følges hvert femte år med blodtrykk, 
ekkokardiografi og/eller MR/CT av hjerte 
og aorta. Hyppigere kontroller anbefales 
ved patologiske funn og under graviditet 
(minimum ved 12 uker og før fødsel). 
Pasienten bør også utredes før planlagt 
graviditet (31). Se tabell 3 og 4 for forslag til 
oppfølgning.

Behandling
Primær ikke-kardial behandling vil i første 
omgang rette seg mot økt vekst med 
tilskudd av veksthormon som startes når 

 

 

Tabell. 3 Kardial oppfølgning modifisert fra Silberbach et al. (15). 

Jenter < 

15 år 

 Turner syndrom-

spesifikt Z-score 

aortadiameter (22) 

Risiko Kontroll med 

TTE og/eller MR 

Ikke CoA, BAV 

eller HT 

≤ 3 Lav 5 år 

> 3 Moderat 1 år 

CoA, BAV 

og/eller HT 

≤ 3 Moderat 1-2 år 

> 3 Høy 0,5-1 år 

CoA = koarktasjon av aorta, BAV = bicuspid aortaklaff, HT = hypertensjon, TTE = 

transthorakal ekkokardiografi 

 

 

 

Tabell 4. Kardial oppfølgning modifisert fra Silberbach et al. (15). 

Kvinner > 

15 år 

 Indeksert 

aortadiameter  

Risiko Kontroll med 

TTE + MR 

Ikke CoA, BAV 

eller HT 

< 2,0 cm2/m2 Lav 5-10 år 

2,0-2,3 cm2/m2 Moderat 3-5 år 

> 2,3 cm2/m2 Moderat 1 år 

CoA, BAV 

og/eller HT 

< 2,3 cm2/m2 Moderat 2-3 år 

> 2,3 cm2/m2 Høy 0,5-1 år 

 CoA = koarktasjon av aorta, BAV = bicuspid aortaklaff, HT = hypertensjon, TTE = 

transthorakal ekkokardiografi 

 

 

 

Tabell 5. Aktuelle målinger på ekkokardiografi og MR/ CT. 

Ekko/doppler   

  Projeksjon 

Vurdering av aortaklaff Uni-/ bi-/ tricuspid Parasternal kortakse 

Tabell. 3 Kardial oppfølgning modifisert fra Silberbach et al. (15).

CoA = koarktasjon av aorta, BAV = bicuspid aortaklaff, HT = hypertensjon, TTE = transthorakal ekkokardiografi
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årlig høydetilvekst faller av i forhold til 
friske jenter. Hos jenter som diagnostiseres 
senere, startes behandlingen så raskt 
som mulig. Veksthormon gis som daglige 
injeksjoner. Dosen justeres etter vekt og 
IGF1-nivå. Veksthormon er ikke kjent å 
øke risikoen for aortadilatasjon. Man kan 
også vurder tilskudd av anabole steroider 
(oxandrolon).
        Når barnet nærmer seg alder for 
pubertet (11-12 år), startes pubertets-
induksjon. Målet er utvikling av normal 
brystutvikling og normal vekst av uterus. 
Det anbefales at pubertetsinduksjonen 
strekker seg over 2-3 år. Østrogen i 
form av plaster anbefales. Etter 2 år 
med opptrappende doser, eller når det 

opptrer gjennombruddsblødning, startes 
gestagentilførsel i form av Provera® 10 mg, 
10 - 12 dager per måned. Etterhvert kan 
man gå over til perorale medikamenter 
som sekvenspreparater eller Progynova 
kombinert med Provera.
        Pasienter med Turner syndrom 
bør oppmuntres til fysisk aktivitet og 
et sunt kosthold for å redusere risikoen 
for hypertensjon og eventuelt bidra til 
å senke blodtrykket og unngå utvikling 
av kardiovaskulær sykdom og overvekt. 
Pasienten bør undersøkes for dyslipidemier, 
spesielt måle triglyserider, ved overgangen 
til voksen alder. Eventuelle dyslipidemier 
skal behandles etter retningslinjer for resten 
av befolkningen (15) avhengig av andre 
risikofaktorer som diabetes, hypertensjon, 
fedme og familiehistorie. 
        Både på grunn av risikoen for 
aterosklerotisk karsykdom og for aorta-
disseksjon og -ruptur er det viktig med 
relativt aggressiv blodtrykksbehandling. 
Ved middel dagblodtrykk mellom 
130/80 mm Hg og 140/90 mm Hg uten 
andre risikofaktorer anbefales å forsøke 
livsstilsintervensjon, og ved blodtrykk over 
140/90 mm Hg anbefales medikamentell 
behandling. Ved koarktasjon, dilatert 
aortarot (definert som > 2,0 cm/m2) eller 
bicuspid aortaklaff anbefales oppstart 
av medikamentell behandling ved 
dagblodtrykk over 130/80 mm Hg. Det 
er anbefalt behandling med betablokker 
og/eller angiotensinreseptor-blokker 
eller ACE-hemmer. Anbefalingene bygger 
på erfaringer fra pasienter med Marfan 
syndrom (24). Blodtrykksbehandling hos 
barn vurderes i ut fra normalverdier for barn 
ut fra alder, kjønn og høyde (24).
        Pasientene bør frarådes medikamenter 
som kan forlenge QT-tiden.

Fysisk aktivitet og trening
Pasienter under 15 år og aorta z-score < 
2,5 kan delta i alle typer idrett. Det samme 
gjelder pasienter på 15 år eller eldre som har 
en aortadiameter under < 2,0 cm/m2. 
       Pasienter under 15 år med aorta-
diameter med z-score 2,0-2,5 cm/m2 og 
kvinner på 15 år eller eldre med aorta-
diameter 2,0-2,3 cm/m2 kan delta i lav 
eller moderat statisk eller dynamisk 
konkurranseidrett. Ved større aortadiameter 
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Tabell 5. Aktuelle målinger på ekkokardiografi og MR/ CT. 

Ekko/doppler   

  Projeksjon 

Vurdering av aortaklaff Uni-/ bi-/ tricuspid Parasternal kortakse 

Trykkfall over aortaklaff Doppler. 

Ev. blind-doppler 

Fra apicalt 4-kammer, 

blind-doppler fra jugulum 

eller subclaviculært i høyre 

sideleie 

Vurdering av insuffisiens i 

aortaklaff 

  

Aortadiameter Klaffenivå  Parasternal langakse (32) 

Sinus Valsalva 

Sinotubulær-overgangen 

Aorta ascendens  

Proksimal del av 

transversale del av 

aortabuen 

Jugulum (32) 

 

Diastale del av aortabuen 

Isthmus 

Aorta descendens 

MR/CT/hjertekateterisering   

Ratio vertikal avstand fra a. 

truncus brachiocepahlicus til 

toppen av aortabuen / dimeter 

av a. carotis communis 

  

Aortadiameter Klaffenivå  (33) 

Sinus Valsalva 

Sinotubulær-overgangen 

Aorta ascendens i nivå med 

høyre gren av a. pulmonalis 

Aorta ascendens før 

avgangen av truncus 

brachiocephalicus 

Proksimal del av 

transversale del av 

aortabuen 

Distale del av aortabuen  

Isthmus 

Aorta descendens rett etter 

avgangen av a. subclavia 

sin. 

Aorta i nivå med diafragma 

CT = computertomografi, MR = magnettomografi  

 

Behandling 

Primær ikke-kardial behandling vil i første omgang rette seg mot økt vekst med tilskudd av 

veksthormon som startes når årlig høydetilvekst faller av i forhold til friske jenter. Hos jenter 

som diagnostiseres senere, startes behandlingen så raskt som mulig. Veksthormon gis som 

daglige injeksjoner. Dosen justeres etter vekt og IGF1-nivå. Veksthormon er ikke kjent å øke 

risikoen for aortadilatasjon. Man kan også vurder tilskudd av anabole steroider (oxandrolon). 

Når barnet nærmer seg alder for pubertet (11-12 år), startes pubertetsinduksjon. Målet er 

utvikling av normal brystutvikling og normal vekst av uterus. Det anbefales at 

pubertetsinduksjonen strekker seg over 2-3 år. Østrogen i form av plaster anbefales. Etter 2 

år med opptrappende doser, eller når det opptrer gjennombruddsblødning, startes 

gestagentilførsel i form av Provera® 10 mg, 10 - 12 dager per måned. Etterhvert kan man gå 

over til perorale medikamenter som sekvenspreparater eller Progynova kombinert med 

Provera. 

 

Pasienter med Turner syndrom bør oppmuntres til fysisk aktivitet og et sunt kosthold for å 

redusere risikoen for hypertensjon og eventuelt bidra til å senke blodtrykket og unngå 

utvikling av kardiovaskulær sykdom og overvekt. Pasienten bør undersøkes for 

dyslipidemier, spesielt måle triglyserider, ved overgangen til voksen alder. Eventuelle 

dyslipidemier skal behandles etter retningslinjer for resten av befolkningen (15) avhengig av 

andre risikofaktorer som diabetes, hypertensjon, fedme og familiehistorie.  

Både på grunn av risikoen for aterosklerotisk karsykdom og for aortadisseksjon og -ruptur er 

det viktig med relativt aggressiv blodtrykksbehandling. Ved middel dagblodtrykk mellom 

130/80 mm Hg og 140/90 mm Hg uten andre risikofaktorer anbefales å forsøke 

livsstilsintervensjon, og ved blodtrykk over 140/90 mm Hg anbefales medikamentell 

behandling. Ved koarktasjon, dilatert aortarot (definert som > 2,0 cm/m2) eller bicuspid 

Tabell 5. Aktuelle målinger på ekkokardiografi og 
MR/ CT.

CT = computertomografi, MR = magnettomografi 
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bør konkurranseidrett frarådes (15).  Ved 
forlenget QT-tid bør pasientene også ta 
særskilte forholdsregler som anbefalt ved 
LQTS.

Svangerskap
Etter lovendring i bioteknologiloven i 2021 
er det tillatt med eggdonasjon i Norge. 
Dette åpner opp for svangerskap hos langt 
flere pasienter med Turner syndrom. Noen 
(14 %) kan bli spontant gravide, og noen 
har allerede mottatt befruktet egg i utlandet 
og gått gjennom graviditet her i Norge. 
Men fortsatt har man liten erfaring med 
risiko knyttet til svangerskap hos pasienter 
med Turner syndrom (34). Før graviditet 
påbegynnes anbefales undersøkelse av 
aorta med ekkokardiografi og MR, og 
ved klaffepatologi eller annen medfødt 
hjertesykdom også en belastningstest. Ved 
aortadiameter > 2,5 cm/m2 eller 2,0-2,5 
cm/m2 med samtidig bicuspid aortaklaff 
eller koarktasjon skal kirurgisk behandling 
vurderes før graviditeten starter. Hvor ofte 
pasienten skal følges under svangerskapet, 
avhenger av funnene, men bør gjøres i 
alle fall ved 12. svangerskapsuke og i siste 
trimester. Det er viktig at disse kvinnene 
også følges nøye med hensyn til utvikling av 
hypertensjon, diabetes og preeklampsi (15). 
For mange av kvinnene vil det være aktuelt 
med keisersnitt på grunn av smalt bekken. 
Ved utvidet aortarot eller aorta ascendens 
kan dette i tillegg gi indikasjon for keiser-
snitt. Det er viktig å huske på at ACE-
hemmere og angiotensinreseptor-blokkere 
er kontraindisert under svangerskapet. 
Betablokkere er et bedre alternativ selv om 
de også har effekt på fosterutviklingen.

Kirurgi
Til sist er det spørsmålet om når man skal 
anbefale operasjon for en utvidelse av 
aortaroten eller aorta ascendens. Dagens 
anbefalinger er at kirurgi skal overveies 
hos pasienter over 15 år med en aortarot 
eller aorta ascendens på 2,5 cm/m2 eller 
mer, og kirurgi anbefales ved diameter på 
2,5 cm/m2 eller mer dersom pasienten har 
andre risikofaktorer som bicuspid aortaklaff, 
koarktasjon av aorta, hypertensjon eller lang 
transversal del av aortabuen. Ved mindre 
diameter anbefales det også at kirurgi 
overveies dersom aorta dilaterer mer enn 
0,5 cm/år. 

Konklusjon
Turner syndrom er en kompleks tilstand 
med stor variasjon i fenotype. Det er 
viktig å avklare morfologi av hjerte og 
aortastørrelse med ekkokardiografi, måle 
blodtrykk inkludert 24-timers blodtrykk 
og ta et EKG på diagnosetidspunktet. MR 
av aorta er aktuelt fra ca. 12 års alder. 
Aortastørrelse må vurderes i forhold til 
kroppsstørrelse. Turner syndrom krever 
livslang oppfølgning der frekvensen på 
kontrollene avhenger av funn som gjøres, 
men minimum hvert 5 år. Parallelt med den 
kardiologiske oppfølgningen må pasienten 
følges med tanke på hypertensjon, 
dyslipidemi og diabetes. Det er viktig med 
en grundig undersøkelse før man eventuelt 
planlegger graviditet og god oppfølgning 
under graviditeten. Pasientene trenger også 
livsstilsveiledning. 
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