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Anbefalinger
Vi anbefaler at gynekologiske fistler behandles av personell med god erfaring. Slik erfaring finnes ved Nasjonal Behandlingstjeneste
for Gynekologiske Fistler, Gynekologisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus.
Nyoppstått fistel som komplikasjon til kirurgi eller annet traume kan vurderes operert innen et døgn, ellers bør man vente til
inflammasjon er borte (foreslås). Bruk av avlastende stomi vurderes individuelt.
Ved blærefistel anbefales innleggelse av kateter med hevertprinsipp i påvente av operasjon. Hiprexprofylakse anbefales når man har
kateter.
Antibiotikaprofylakse anbefales ved enterofisteloperasjon.
Fistulerende inflammatorisk tarmsykdom anbefales å primærbehandles medikamentelt.
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Definisjon
En kommunikasjon mellom urinveier og genitalia (urogenitale fistler), mellom tarm og genitalia (intestinogenitale fistler) eller fra vagina
til hud (sjeldent til abdominalhulen).
Urogenitale: fra ureter, blære, uretra til uterus eller vagina
Intestinogenitale: fra tynntarm, tykktarm, rektum eller anus (nedenfor dentatlinjen, ca 3 cm fra analåpningen) til vagina eller perineum
Vaginokutane: fra vagina til perineum (sjeldent til bukvegg).

Perianale fistler (fra analkanalen til hud) som ikke er oppstått etter obstetrisk/gynekologisk inngrep vil vanligvis behandles av
gastrokirurger (blir ikke klassifisert som gynekologisk tilstand).

Forekomst
Obstetriske fistler er sjeldne i Norge, hyppigere i land med utilstrekkelig svangerskaps- og fødselsomsorg, der 2/1000 kvinner lever
med fistel1.
I industrialiserte land er gynekologiske fistler oftest komplikasjoner til kirurgi2, i Skandinavia er insidens av gynekologiske fistler
1.0/1000 og 0,1/1000 etter henholdsvis laparoskopisk og abdominal hysterektomi3.
Forekomst er vesentlig høyere ved cancerkirurgi, opptil 3/1004. Inflammatorisk tarmsykdom er den nest vanligste årsak til
intestinogenitale fistler. Ved divertikulitt har tidligere hysterektomerte kvinner tre ganger så stor risiko for å utvikle fistel som ikkehysterektomerte5.
Etter strålebehandling for cervixcancer oppstår vesikovaginal fistel hos 0,6-2 %, rektovaginal fistel hos 0
0,8-3 % avhengig av sykdomsstadium. Fistler etter preoperativ strålebehandling ved rektumcancer er rapportert hos 5-15 %.

Etiologi
Traumatisk
Obstetrisk: Obstruert fødsel med trykknekrose (utviklingsland), uterusruptur, blære-og ureterskade etter keisersnitt og annen kirurgi i svangerskapet,
intestinogenitale fistler etter skade av bekkenbunnen (traumatisk forløsning)
Kirurgisk: Skader etter bekkenkirurgi (prolaps-, inkontinens- eller cancer-kirurgi), hysterektomi (vaginalt, laparoskopisk eller abdominalt), blære- eller
tarmkirurgiske inngrep, vaginal kirurgi med implantat av bånd eller nett, senskader av implantat med usurering inn i urinveier
Vold og traumer mot genitalia (sjeldent)

Cancer
Tumorgjennombrudd
Stråleskade

Inflammasjon
Inflammatorisk tarmsykdom: Crohns sykdom, ulcerøs kolitt
Infeksjonstilstander: Colondivertikulitt, uretradivertikkulitt, bartholinitt, perineale-fistler og -abscesser, postoperativ- og postpartuminfeksjon

Medfødte misdannelser (sjeldent)
De fleste medfødte uro- og enterogenital fistler oppdages og behandles i tidlig barnealder, men enkelt tilstander blir diagnostisert
senere, også i voksen alder.

Risikofaktorer
Traumatiske fistler blir sjeldent erkjent peroperativt. Dårlig oversikt, blødning og teknisk krevende prosedyrer (omfattende
cancerkirurgi), postoperativ infeksjon og nedsatt ernæring- og almenntilstand øker risiko for utvikling av fistel. Kvinner som tidligere er
hysterektomerte synes å ha større risiko for fistel i forbindelse med divertikulitt5.

Diagnostikk
Symptomer
Lekkasje av urin (oftest kontinuerlig renning) eller luft/avføring fra skjeden eller perineum, spesielt nyoppstått etter fødsel eller operasjon
på bekkenorgan. Etter strålebehandling mot bekkenet kan symptomer komme flere år etter behandling.
Ledsagende smerte kan gi mistanke om inflammasjonsetiologi.

Undersøkelser
Gynekologisk undersøkelse
Se etter fistelåpninger på forvegg/vaginaltopp med renning av urin, bakvegg/perineum hvor brunlig utflod/faeces kan eksprimeres.
Fistelåpninger sonderes med tynn sonde
Blåfarge(Methylenblått) kan injiseres (1 ampulle i 100ml NaCl) via kateter til blæren eller ufortynnet via tynn veneflon i suspekte åpninger i
bakvegg/perineum. Tupfere legges inn først i vagina (ved urofistelmistanke) i analåpning (ved mistanke om tarmfistel). Positiv test
(blåfargegjennomgang fra blære til vagina) bekrefter blærefistel (mens ureterovaginalfistel kan gi urinfuktning på innerste tupfer og ikke blåfarge fra
blære). Blåfarge til rektum/vagina/hud bekrefter tilsvarende fistler. Ved små mengder klar væske kan evt. kreatininbestemmelse utføres for å påvise
urin.

Undersøkelse i narkose
Vil ofte være nødvendig som ledd i operasjonsplanleggingen men noen ganger også for sikkert å påvise eller utelukke små og høye
fistler og forgreninger (ureter- eller tykk- og tynntarmsfistler). Da vil man samtidig kunne gjøre cystoskopi, urethraskopi og sondere
ureteres eller utføre rektoskopi. Biopsi kan være indisert ved cancerdiagnose.
Bildediagnostikk
Ultralyd
CT/MRI urinveier
CT bekken/MRI med kontrast: ved høye tarmfistler og cancer- og strålefistler(6)
Fistulografi

Differensialdiagnoser
Stress- og urgeinkontinens
Vaginitt: sekretstagnasjon ved anatomisk endret vaginalakse etter rektumamputasjon
Tubecancer
Vulvainfeksjoner (bartholinitt, follikulitt)
Kroniske sinus i genitalområdet
Perianale fistler
Analinkontinens

Behandling
Gynekologiske fistler er sjeldne, har relativ høy risiko for residiv og har størst suksessrate ved første behandlingsforsøk. Fra 2011 er
Nasjonal Behandlingstjeneste for Gynekologiske Fistler etablert ved Gynekologisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus,
for å sikre alle pasienter tilbud om kompetent behandling uavhengig av bosted. Ved sterk mistanke om eller bekreftet fistel bør senteret
kontaktes slik at plan for behandling kan legges. Ved behandling utenfor nasjonalt senter bør behandler dokumentere og rapportere
resultat av behandling.

Urogenitale fistler
Traumatiske fistler

Ved fistel påvist innen et døgn etter traume eller kirurgisk skade kan man vurdere umiddelbar operasjon.
Forøvrig er urinkateter primærbehandling ved urogenitale fistler. Ca. 10 % kan tilhele i løpet av 4-12 uker uten kirurgi2,7. Silikonkateter innlegges så fort
diagnosen er bekreftet. Kateterposen må henge lavt (under kneet/nedenfor sengekanten) for å sikre god drenasje (hevertprinsipp).
Kirurgisk behandling er nødvendig hos de 90 % der urinveisfistelen ikke lukker seg med kateter.
Optimalt tidspunkt for operasjon er når all lokal inflammasjon er borte og pasienten er i god almenntilstand.
Ved ureterfistel forsøkes innleggelse av J-J-stent eller ureterkateter. Ved hydronefrose avlastning med pyelostomikateter.
Antibiotikaprofylakse er ikke indisert8 men metenaminhippurat (Hiprex®) så lenge pasienten har kateter9 reduserer risiko for urinveisinfeksjon10.
Østrogen (lokalt eller systemisk) vil sikre best mulige slimhinneforhold hos postmenopausale kvinner.
Vaginal fistelplastikk utført av kyndig operatør gir godt resultat for blære- og uretrafistler11, 12. Vaginal prosedyre foretrekkes da det i noen tilfeller er
eneste mulige tilgang og for de fleste gir mindre kirurgisk traume, mindre blødning og kortere hospitalisering enn abdominal tilgang.
Hvis fistel er forårsaket av bånd eller nett må dette fjernes for å oppnå god tilheling. Dette er teknisk krevende og bør gjøres ved spesialavdeling.
Abdominal eller laparoskopisk prosedyre13 (ureterreinplantasjon) vurderes ved høye urogentiale fistler (ureter- og uterusfistler)2.
Etter vaginal fistelplastikk kan pasienten oftest utskrives 1-2. postoperative dag når vaginaltampong med østrogenkrem er fjernet, kateteret fungerer
godt og pasienten er blitt fortrolig med hevertprinsippet.
Kateterdrenasje (hevertprisnipp, se over) i 7-14 dager postoperativt.

Cancer
Fistel pga. cancerinnvekst eller stråleskade krever tverrfaglig team-arbeid som oftest inkluderer urolog og onkolog. Beste behandlingsalternativ er ofte
permanent urindeviasjon.

Inflammasjon
Fistel til urinveiene pga inflammasjon er sjelden. Kateterbehandling og sanering av inflammasjon /infeksjon er primærbehandling. Kirurgisk lukning
dersom sanering av infeksjon/ inflammasjon og kateterbehandling ikke har ført til spontan lukning.

Medfødte misdannelser
Kirurgisk lukning når diagnosen er stilt og omfanget av misdannelsen tilstrekkelig kartlagt. Ofte er abdominal tilgang nødvendig (eks ektopisk ureter).

Intestinogenitale fistler
Traumatiske/kirurgiske/obstetriske fistler
Ved traumatisk fistel oppdaget innen et døgn kan man lukke i akuttfasen.
Ved postoperativ eller obstetrisk fistel med nekrose eller inflammasjon i vevet bør man vente med fistelplastikk til infeksjon og inflammasjon er sanert,
ofte 4-12 uker.
Avlastende stomi kan vurderes der man forventer komplisert lukning av fistelen pga høy, stor, eller sirkumferensiell fistel, eller residiv med mye arrvev
(sjeldent i norsk setting).
Østrogen preoperativt kan tilbys for å optimalisere slimhinner.
Flytende føde i to døgn og tømning kvelden før operasjon er vanlig forbehandling.
Vaginal fistelplastikk utført av kyndig operatør gir godt resultat for intestinogenitale fistler12,14.
Abdominal prosedyre vurderes ved høye intestinogenitale fistler (kolon/tynntarm).
Antibiotikaprofylakse preoperativt er indisert15,16.
Etter vaginal fistelplastikk kan pasienten oftest utskrives 1-2. postoperative dag når vaginaltampong med østrogenkrem er fjernet
Kontinuere bløtgjørende postoperativt

Cancer
Fistel pga cancerinnvekst eller stråleskade krever tverrfaglig samarbeid (gastrokirurg, onkolog, plastikk-kirurg, gynekolog).

Inflammasjon/inflammatorisk tarmsykdom
Forutsetter tverrfaglig team som inkluderer gastromedisiner, kirurg og gynekolog, og som kan styre behandlingen over lang tid.
Medikamentell behandling gir symptomlindring (redusert smerter/diaré), og kan få fistler til å gro og redusere fistelresidiv17.
Avlastende enterostomi kan bli nødvendig tilleggsbehandling.
Aktiv inflammasjonskontroll og reduksjon av symptomer er vesentlig for å optimalisere en kirurgisk lukning av fistelen.

Medfødte misdannelser
Kirurgisk lukning, ofte i samarbeid med gastrokirurg, når diagnosen er stilt og omfanget av misdannelsen tilstrekkelig kartlagt.

Enterostomi
Kan være nødvendig som ledd i behandling ved høye fistler (kolon/ileum) samt ved fistler som er inflammatorisk betinget eller
forårsaket av strålebehandling. Ved Nasjonal Behandlingstjeneste for Gynekologiske Fistler har vi erfaring for at stomibehandling alene
kan sikre at fistler gror, også uten fistelplastikk. Vurdering for når man skal anbefale stomi eller ikke må i stor grad individualiseres,
både mhp pasient- og behandlers preferanse/erfaring , det er lite vitenskapelig evidens å støtte seg på.

Oppfølgning
Urogenitale fistler
Kontrollcystoskopi (i narkose) 14 dager postoperativt.
Kontroll etter 3 måneder anbefales og kan avklare evt. andre symptomer (overaktiv blære/stressinkontinens).
Intestinogenitale fistler
Kontrollundersøkelse i narkose etter 3 måneder, er fistelen da grodd kan evt. stomi legges tilbake.

Prognose
Traumatiske (obstetriske og kirurgiske) fistler har god prognose ved kyndig behandling18 i dedikerte sentra. 90-98 % lukkes11,12,14,19
og gir pasienten økt livskvalitet7. Ved residivoperasjon er suksessraten lavere, 75 %2,19,20.
Inflammatoriske fistler er del av kroniske sykdommer og lukning oppnås hos 46-78 % men med risiko for sykdomsoppblussing;
permanent enterostomi kan bli nødvendig. Røyking er vist å ytterligere øke risiko for fistelresidiv14,21.
Strålefistler har minst suksess ved kirurgisk behandling og stor residivrisiko22; hyperbar oksygenbehandling kan forsøkes som for- og
etterbehandling ved slik kirurgi.

Grad av anbefaling
Det foreligger ingen randomiserte studier hva gjelder timing eller type av operativ behandling av gynekologiske fistler. Men RCT
underbygger antibiotikaprofylakse ved enterofisteloperasjon og gunstig effekt av langtidsbehandling med TNF-alfa-preparat på
inflammatoriske tarmfistler. Forøvrig er det vesentlig retrospektive kohortstudier og deskriptive pasientserier som beskriver resultater
etter kirurgi. Våre anbefalinger er dog i tråd med UpToDate retningslinjer for urogenitale og enterogenitale fistler og flere tilsvarende
andre publiserte behandlingsanbefalinger.
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