Genitale misdannelser og forstyrrelser i kjønnsutviklingen
Kirsten Hald

Mette Moen
Liv Rimstad
Hilde Jørgensen

Anbefalinger
For de fleste tilstander består diagnostikken av billeddiagnostikk (Ultralyd, MR), kromosomanalyser og hormonanalyser
Diagnostisk laparoskopi anbefales ikke i de fleste tilfeller som ledd i utredningen (IV).
De fleste av de omtalte tilstandene bør behandles ved sentra med spesiell kompetanse på området. Unntak fra dette gjelder de enkleste Müllerske
anomaliene (septum, imperforert hymen) som kan behandles lokalt forutsatt god preoperativ utredning (IV)
Vi anbefaler hysteroskopisk septumreseksjon ved habituelle aborter (III)
Vi foreslår septumreseksjon ved infertilitet uten annen årsak (IV)
Vi foreslår ikke septumreseksjon profylaktisk før graviditetsforsøk (IV)
Ved abdominalsmerter omkring forventet menarke bør man tenke på muligheten for avløpshinder av menstruasjonsblod
Ved for kort eller manglende vagina er dilatasjonsbehandling sterkt anbefalt før eventuell kirurgi (III)
Hos kvinner med XY karyotype anbefaler vi å vurdere extirpasjon av gonadene etter puberteten (IV)
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Alle tilstandene er mer eller mindre sjeldne og det er ingen gode randomiserte kontrollerte studier. Anbefalingene bygger på
observasjonsstudier og kasus-kontrollstudier i tillegg til internasjonale retningslinjer og klinisk erfaring.

Definisjon og avgrensning
Medfødte misdannelser: Genitale anomalier som oppstår under fosterutviklingen. Forstyrrelser i kjønnsutviklingen: Atypisk utvikling av
genetisk, gonadal eller anatomisk kjønn. Inkluderer effekt av eksponering for unormale nivåer av kjønnshormoner i svangerskapet.
Kapittelet gir ikke en fullstendig oversikt over alle mulige genitale misdannelser og utviklingsforstyrrelser. Tilstander med en viss
hyppighet er tatt med. I kapittelet legges hovedvekten på å omtale tilstander som gynekologer får ansvaret for, alene eller i samarbeid
med andre spesialiteter. Misdannelser som er åpenbare ved fødsel blir initialt behandlet av barneleger: barnekirurger og
barneendokrinologer. Diagnostikk og behandling av disse tilstandene i barnealder omtales ikke i detalj, kun det som er relevant for
oppfølgning i voksen alder.
Kvinner uten synlige ytre misdannelser blir ofte henvist på grunn av primær amenore eller infertilitet eller på grunn av problemer med å
bruke tampong eller gjennomføre samleie.

Diagnostikk
Anamnese: Opplysninger om menstruasjonsforhold og seksualliv er vesentlig.
Klinisk undersøkelse: Avhengig av alder og modningsgrad. GU med ultralyd i narkose kan være aktuellt. Dette bør imidlertid gjøres av eller sammen
med gynekolog med erfaring på området.
Billeddiagnostikk: Ultralyd: 2D, eventuellt i kombinasjon med saltvannsinnstallasjon (SIS) og/eller 3D, MR av genitalia og urinveier. Rtg skjelett og
ytterligere billeddiagnostikk kan være aktuellt.
Hormonanalyser: (Østrogen, testosteron, FSH) og kromosomanalyser/karyotyping kan være aktuellt for å differensiere rene Müllerske anomalier fra
andre tilstander. Hvis unormale funn bør videre utredning gjøres av endokrinolog med spesialkompetanse.
Hysteroskopi: Aktuelt ved mistanke om uterine/ vaginale misdannelser.
Laparoskopi: Sjelden indisert for diagnostikk

Inndeling
Müllerske anomalier
Andre medfødte misdannelser: blæreextrofi
Gonadeforstyrrelser: dysgenesi, agenesi
Andre hormonelle forstyrrelser:
Reseptordefekter: androgent insensitivitetsyndrom (CAIS): kvinnelig fenotype, mannlig genotype (XY)
CAD: congenitalt adrenogenitalt syndrom

Müllerske anomalier
Definisjon
Forstyrrelser i de Müllerske (Mesonefriske ganger) under fosterutviklingen. Det er enten fusionsdefekter som fører til dobbeltanlegg av

uterus og/eller skjede, eller resorbsjonsdefekter som fører til septum i de samme organer.

Forekomst
Forekomsten av uterusanomalier er angitt ulikt avhengig av hvilket klassifikasjonsystem som er brukt, undersøkelsesmetodikk og
hvilken populasjon som er undersøkt. I den uselekterte normalbefolkningen er forekomsten ca 4-5 %1,2.
Arcuat og septat uterus er den vanligst anomalien, sjeldnere forekommer henholdsvis bicorporal, todelt (didelphus) og hemiuterus (III).

Etiologi Ikke kjent
Risikofaktorer
Urinveismisdannelser sees hos 20-403 (III). Ved komplekse misdannelsessyndromer synes Müllerske anomalier å forekomme oftere.
Klassifikasjon
En felles internasjonal klassifikasjon foreligger ikke. Den mest brukte i senere tid har vært American Fertility Society (AFS) s
klassifikasjon4.
I Europa har European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) og European Society for Gynaecological
Endoscopy (ESGE) blitt enige om et klassifiseringsystem med basis i anatomien. Uterus, cervix og vagina er klassifisert hver for
seg5.

Uterus septum/bicorporal uterus/hemiuterus
Betydning
Ofte ingen symptomer og betydningen for fertilitet og svangerskapsutfall er omdiskutert6. Konsepsjon og implantasjon er sannsynligvis
ikke, eller kun marginalt påvirket hos gruppen som helhet. Det er holdepunkter for at risikoen for spontanabort og for tidlig fødsel er
øket både ved septum, bikorporal uterus og ved hemiuterus (III). Mangel på randomiserte studier og varierende bruk av
klassifikasjonsystemer gjør det vanskelig å trekke noen sikker konklusjon både om risiko og effekten av kirurgi.
Arcuate uterus
Sannsynligvis normalvariant uten klinisk betydning
Septum uteri
Uterus har typisk en konveks ytre kontur og delt kavitet. Lange septa ser ut til å gi noe høyere risiko for spontanabort og for tidlig
fødsel. Det er holdepunkter for at reseksjon av septum forbedrer sjansen for fullgått svangerskap hos kvinner med habituelle aborter7,
men mer usikkert om inngrepet øker graviditetsjanser ved infertilitet.
Bicorporal uterus og hemiuterus

Noe øket risiko for spontanabort, for tidlig fødsel og feilinstilling

Transversale defekter med lukket avløp
Ved helt eller delvis avløpshinder for menstruasjonsblod kan kvinnen presentere smerter kort etter menarche. Det kan være
opphopning av blod i en lukket kavitet, eller blødning via tube (r) ut i bukhulen som kan forårsake akutte eller kroniske smerter, samt
utvikling av peritoneal endometriose.

Indikasjon for behandling
Uterinseptum
Hysteroskopisk reseksjon ved residiverende aborter eller for tidlig fødsel. Ved infertilitet hvor man ikke har andre forklaringer, selv om
effekten ikke er sikkert vist. Relativt enkelt inngrep.
Bicorporal uterus
Ved gjentatte senaborter/premature fødsler kan man gjøre rekonstruksjonsplastikk i selekterte tilfeller. Relativt stort og komplisert
inngrep som gjør god indikasjon nødvendig.
Rudimentære horn
Ved symptomatiske avløpshinder bør disse fjernes.
Komplikasjoner
Etter kirurgi på uterus kan det være øket risiko for ruptur i forbindelse med senere graviditet8

Cervikale misdannelser
Forekomst
Svært sjeldne misdannelser, 1:70000
Ofte kombinert med andre anomalier: vaginal agenesi/dysgenesi, uterusmisdannelser, urinveismisdannelser.
Differensialdiagnose: transversale vaginale septae.
Betydning:
Hematometra, hematosalpinx, blødning til bukhulen, endometriose.
Behandling:
Kanalisering kan være mulig, men ofte må pasientene hysterektomeres9.

Vaginale misdannelser
Imperforert hymen
Langsgående septum
Tversgående (sjeldent)

Forekomst
Imperforert hymen: 1:2000
Symptomer
Hematometra, hematosalpinx, smerter, endometriose, infertilitet
Indikasjon for behandling
Hymen imperforata og tverrgående septum må alltid korrigeres.
Langsgående septa: Kun ved symptomer.
Enkel prosedyre (bortsett fra ved tverrgående septum), men forsiktighet må utvises. God preoperativ utredning og erfaren kirurg er
viktig.
Komplikasjoner
Risiko for skade av urethra og tarm ved kirurgi. Anatomien kan endres ved blodansamlinger, obs omskårede kvinner. Alltid kateter i
urethra!
Risiko for residiverende obstruksjon etter spalting av tverrgående septum.

Vaginal agenesi
Meyer- Rokitanski- Küstner- Häuser (MRKH) syndrom er hyppigst. Kombinert med dys-/aplasi av uterus.
Som regel normalt fungerende ovarier. Disse ligger ofte mere kranialt enn ellers og kan være vanskelig å se ved vaginal
ultralydundersøkelse.
Normal karyotype XX og normal kvinnelig fenotype.

Differensialdiagnose komplett androgent insensitivitetsyndrom (CAIS).

Forekomst:
1:5000
Betydning/symptomer
Primær amenorrhoe og infertilitet. Ubehandlet har kvinnene oftest problemer med å gjennomføre samleie. MRKH er assosiert med
andre misdannelser, hyppigst urinveis- og columna10, men som regel har disse anomaliene ingen klinisk betydning.
Behandling og oppfølgning
Behandlingsmål er å danne en normalt fungerende vagina(III)11. Hos de fleste kommer man til målet med med kun
dilatasjonsbehandling , enten ved selvdilatasjon12 eller samleie13.
Hos noen få kan det være aktuelt med kirurgi, men alle kirurgiske metoder krever selvdilatasjon postoperativt. Man må derfor være
sikker på at kvinnen mestrer dette før man eventuellt tilbyr kirurgi.
Fordelen med dilatasjon er at det dannes et normalt vaginalepitel og at det ikke blir arrdannelse. Før man starter dilatasjon må kvinnen
være motivert og moden for behandling. Instruksjon og tett oppfølgning i starten er nødvendig. Hvis man ikke kommer til målet med
dilatasjon alene er kirurgi neste skritt.
De mest aktuell metodene er laparoskopisk Vecchietti14 eller Davydov15 .
Komplikasjoner
Vaginal decens kan oppstå etter dilatasjonsbehandling.
Etter kirurgi kan det dannes arr og strikturer som kan være svært vanskelig å behandle.
Uterusanlegget inneholder hos noen en liten endometrierest som etterhvert kan gi smerter.

Andre medfødte anomalier i genitalområdet
Blæreextrofi/Epispadi (IV)
Definisjon
Defekt bukvegg slik at bekkenet er åpent fortil og urinblæren ligger utenpå nedre del av magen. Misdannelsen oppdages alltid ved
fødsel, noen ganger allerede ved ultralyd i svangerskapet
Forekomst
3.3-5/100 000 (ca 2 per år i Norge)
Betydning/symptomer
Inkontinens på grunn av defekt lukkemuskel i urinblæra
Residiverende infeksjoner på grunn av vesicouretral reflux
Seksuelle problemer
Problemer knyttet til graviditet og fødsel

Behandling og oppfølgning
Rekonstruksjon av urinblære og lukning av bekkenet 24-48 timer etter fødsel. Senere rekonstruksjon av ytre kjønnsorganer og urinrør, samt
inkontinensoperasjon
Undersøkes av gynekolog før forventet menarke
Oftest normalt fertile, men tubene kan være påvirket pga tidligere kirurgi.
Nøye oppfølgning ila svangerskapet og godt planlagt forløsning (sentralisert)

Komplikasjoner
Obstruksjon av ureter eller blæreutløp: UVI/sepsis/hydronefrose
Uterusprolaps

Ovarial dysgenesis/agenesi
Den vanligst tilstanden er Turner syndrom (45X0 gonadal dysgenesis). Det forekommer også sjeldne former med gonadal
dysgenesi/agenesi med både 46XX og 46XY med kvinnelig fenotype.

Turner (XO)16
Definisjon
Helt eller delvis mangel på ett x kromosom med eller uten mosaikk. Diagnosen krever også karakteristiske kjennetegn som
kortvoksthet, skjoldbryst, karakteristisk hudfold på hals og lymødem på håndbak, fotrygg og nakke.

Forekomst
1/2500 fødsler
Betydning/symptomer
Gonadal dysgenesi med primær hypogonadal ovariesvikt som setter inn enten før eller etter puberteten. De fleste har ikke menarke, men noen har
menstruasjon en stund (15-30 %), det er beskrevet spontan graviditet hos enkelte
Normal intelligens, men kan ha lærevansker

Behandling/oppfølgning
Behandles av barneleger før puberteten. Relevant for gynekologer er ovariesvikt med behov for østrogenbehandling hos alle pasienter med Turner
syndrom. Det er anbefalt å starte med lav dose østrogen ved 12 års alder og øke gradvis ila 2-3 år. Fertilitetsbehandling/eggdonasjon er oftest
nødvendig ved barneønske
Svangerskap: Kvinnene har øket risiko for maternelle komplikasjoner i svangerskapet. Det anbefales nøye medisinsk undersøkelse før et eventuelt
svangerskap, spesielt med tanke på hypertensjon, nyrefunksjon og kardiovaskulær status. Svangerskapet bør monitoreres av et multidisiplinært team.

Komplikasjoner
Det er øket hyppighet av andre medfødte misdannelser i nyre og urinveier, hjerte/kar. Øket forekomst av hjertesykdom, hypertensjon, metabolske
sykdommer inklusive diabetes, autoimmune sykdommer, hørselstap, hypothyreoidisme, nedsatt leverfunksjon (bedres ved hormonterapi)
Ved mosaikk øket risiko for gonadoblastom. Også øket risiko for andre maligne tumores.

Andre hormonelle forstyrrelser
Komplett androgent insensitivitetsyndrom (CAIS)
"Testikulær feminisering" (IV)
Definisjon/beskrivelse
46 XY karyotype med kvinnelig fenotype. Har testikler som produserer testosteron, men androgenreseptorene er defekte og cellene er
ufølsomme for testosteron. Brystutvikling som regel normal pga aromatisering av steroider.
Forekomst
Komplett (CAIS): 1/20000. Inkomplette former (PAIS) sjeldnere
Betydning/symptomer
Normal vulva, men kort eller manglende vagina. Atrofisk eller ingen uterus. Ingen ovarier. Liten eller ingen hårvekst på pubis eller axiller.
Behandling/oppfølgning17
Konstruksjon av vagina etter samme prinsipper som for andre med vaginal agenesi (se dette avsnittet)
Testikler/gonadetumor i lyske/buk bør vurderes fjernet pga risiko for cancer, men ikke før etter puberteten.
Østrogensubstitusjon.

Komplikasjoner
Risiko for cancer i ikke-descenderte testikler øker med alder etter pubertet18 .

Adrenogenitalt syndrom
(Congenital Adrenal Hyperplasia-CAH)
Definisjon/inndeling
Ensymsvikt i binyrebarken. Den vanligste typen er 21 Hydroxylasemangel (>90 %)
Karakteriseres ved lav produksjon av hormonene kortisol og aldosteron, og for høy produksjon av testosteron.
Autosomalt ressisivt arvelig
To former:
Salt-tapende
Simpel viriliserende

Forekomst
Ca 1:15000 fødsler
Betydning/symptomer hos piker
Varierende grad av virilisering av ytre kjønnsorganer og fusjon av urethra og vagina. Ofte felles urogenitalsinus
Normale kvinnelige indre genitalia
Nedsatt fertilitet, mest uttalt ved salttapende type19(III)

Behandling/oppfølgning
Behandles i tverrfaglig, sentralisert team bestående av barneendokrinologer, barnekirurger, plastikkirurger og gynekologer.
Som regel tidlig kirurgi (barnealder)
Behandlig med glucocorticoider (cortison) og mineralcorticoider (aldosteron). Kan være vanskelig å dosere ideelt og det kan være utfordrene å oppnå
god compliance
Graviditet og forløsning bør håndteres ved spesialavdeling i tverrfaglig team

Komplikasjoner
Adrenal krise
Øket risiko for insulinresistens
Risiko for tidlig pubertet

Ressurser
Senter for sjeldne diagnoser
Rarelink - Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser
MRKH Norge
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