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Basal genetikk

 Evolusjon

 Homo sapiens ca. 200.000 år

 Moderne homo sapiens ca. 20.000 år

 38.000 år gammel fløyte funnet

 Nåler/ pinner for klærlaging, 40.000 år

 Agrikultur/ dyr 12.000 år

https://www.quora.com/Why-is-mitochondrial-DNA-different-

from-cellular-DNA

https://www.nature.com/articles/d41586-018-06868-2

https://www.researchgate.net/figure/The-human-

mitochondrial-genome-consists-of-16-569-bp-encoding-13-

respiratory-complex_fig1_328845634



Basal genetikk

 Mikroskop

 Antonie van Leeuwenhoek ca. 1650

 400X

 Første mikroskop

 Nesten 300 år deretter klarte man ikke å 

lage en lignende mikroskop

 1000X

 400X
https://en.wikipedia.org/wiki/Antonie_van_Leeu
wenhoek#/media/File:Leeuwenhoek_Eschenhol
z.jpg
https://marcperkins.photoshelter.com/image/I00
00DSfe_GP650I

https://en.wikipedia.org/wiki/Antonie_van_Leeuwenhoek


Basal genetikk

 Genetikk- kort oversikt over viktige begrep

 Arvegang

 Genom

 Kromosom

 Nukleotid

 DNA

 Gen

https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/genetics-dictionary/def/nucleotide



Basal genetikk

 Karyotype

https://www.news-medical.net/health/Turner-
Syndrome-Signs-and-Symptoms.aspx
https://ghr.nlm.nih.gov/primer/basics/gene



DNA sekvens

 ttps://www.sciencephoto.com/media/266745/view/karyotype-of-
turner-s-syndrome

 https://ghr.nlm.nih.gov/gene/OCA2



Turner syndrom historikk

 1938… Henry Turner



Livet er et mirakel

 Hvor ofte finner man Turner syndrom hos fostre

 En ikke så sjelden genetisk tilstand

 Damer med Turner syndrom- seiere av en genetisk seleksjons-kamp

 Prosent fostre som klarer seg – ikke stor



Patogenese

 Turner syndrom: oppstår etter tap av en del av X eller tap av hele X 

kromosomet

 “Uten mosaisisme”

 Med mosaisisme

 Oftest de-novo og sjelden nedarvret



45, X0- uten mosaisisme

 45 %

 X som er tilstede kommer oftest fra mor

 Typiske funn

 Er mosaisisme bedre enn ikke mosaisisme?

 Avhengig om det er XX eller snakk om Y…

 https://www.iconfinder.com/icons/2210036/
balance_scale_court_justice_scale_law_legal
_icon

 http://millcitychurch.com/training/reflections
-on-sacred-pathways/



Turner variant?

 Mange varianter av Turner syndrom

 Cellelinjer, mosaikk, karyotype?

 Hvordan oppstår dette i utgangspunktet

 Arvelig eller de-novo hendelse

https://ghr.nlm.nih.gov/condition/turner-syndrome#statistics
www.lymphedemapeople.com/thesite/trisomy_disorders.htm



X Kromosomet

https://www.elsevier.es/en-revista-medicina-
universitaria-304-articulo-clinical-genetic-
aspects-turner39s-syndrome-
S1665579616300503 



Varianter av X-kromosomet

 X kromosom avvik: Flere typer X avvik kan føre til Turner syndnromet

 Noen av karyotyper ved Turner er:

 Isokromosom Xq (46,X,i(X)q) (autoimmune tilstander?)

 Ring kromosom X (rX) (Viktig om XIST er borte)

 Xp or Xq delesjon (isolert terminal Xq delesjon er ikke Turner syndrom)

 Y-kromosom mosaikk (risiko for gonadoblastom)

https://www.semanticscholar.org/paper/Single-nucleotide-polymorphism-array-genotyping-is-Prakash-
Guo/c07ef3ceff850d68b85b1044edec201a759b9caa/figure/1
https://ghr.nlm.nih.gov/condition/ring-chromosome-20-syndrome



Hvorfor er Y vanskelig…

 Farlig for å ha litt Y kromosom?

 8% gonadoblastoma risiko opp til 25 års alder

 Hva om jeg har Y?

 Viktig om jeg har mye av Y?

 Annen kreftrisiko to toppen av alt eller?

 Har jeg risiko for brystkreft pga estrogenpreparater?



Gener- «smallest region of interest» for Turner

 Disse genene…

vet vi hvilken er det mest 

viktige for Turner?

 Tja- ikke alle:

 SHOX (Imprinting gjelder 

ikke SHOX?) derfor er det viktig 

med 2 doser SHOX

 BMP15

 FMR1/2

 TIMP1/3



Imprinting vs X inactivation?
 Bør ikke forveksles men er veldig like

 Og dette har kanskje «reddet» deg… men hvorfor

 Hvorfor er identiske tvillinger noe annerleddes?

 Hva er dette

 Ring X og XIST som mangler?

https://time.com/45301/see-the-dramatic-
changes-of-these-identical-twins-over-time/

epigenie.com/epigenie-learning-
center/epigenetics/epigenetic-regulation/https://prezi.com/rzcnphx9lrnw/x-inactivation/



Turner fenotype- oversikt

 200 Turner syndrom kvinner

 1985-2000, Drs. Barbara Lippe; Paul Saenger



Om kortvoksthet/ skjelett

 Lavere lengde debuterer 

in utero

 -0,5SDS ved fødsel

 -2SDS <1,5 år

 -2SDS < 5 år

 20cm under snitt voksen

 Skoliose

 Madelung

 50% cubitus valgus

 Kort 4 metakarp

Davenport 2007

https://www.medscape.org/viewarticle/701317_transcript



Om fertilitetsvansker

 Ovariesvikt:

 Primær hypogonadisme, Prematur ovarialsvikt

 Redusert brystutvikling (15-30 % begynner med brystutvikling eller normal 
pubertet)

 Primær amenorea (eller pubertet men sekundær amenorea)

 Og noen få med normal siklus (hos mosaikker…)

 Likevel får ca. 16 % menst. siklus (til tross for mosaikk 90% celler med 45, X0)

 Husk, forskjellige vev = forskjellig grad av mosaisisme

 Ovarier er normale i tidlig fosterliv (men veldig tidlig, uke 6. og ofte hurtig 
apoptose deretter intrauterin)

 FSH måling… nyttig?

https://unitedwayofbruceg

rey.com/woman-with-

headache/



Hjertesykdom 1

 Nakkefold finnes som tegn på økt sannsynlighet for hjerte/karsykdom

 Mosaisisme hjelper her

 Hyppigste funn:

 50% kvinner med Turner syndrom har noe hjerteavvik

 Aortaklaffe patologi 15-30% av alle funn

 Lang arcus transversus aortae 50% av alle med funn

 Koarktasjon av aorta 7-18%



Hjertesykdom 2

 Aortasykdom- disseksjon eller ruptur

 Økt risiko ved utvidelse av aorta (30%)

 Koarktasjon av aorta

 Bikuspid aortaklaff

 Hypertensjon

 Disseksjon hyppigst 30-40 års alder

 100x høyere risiko for diseksjon enn kvinner uten Turner syndrom

 Oppfølging



Hjertesykdom 3
 Graviditet og aortasykdom: Høy risiko for disseksjon/ ruptur. Mortalitet ca. 

2%. Risiko varer kort etter fødsel. Omfattende utredning før graviditet nyttig

 Hypertensjon: 30-50% forhøyet blodtrykk. Ikke som konsekvens av 

veksthormon eller østrogen

 Progressiv vaskulopati og hjertekar sykdom. Østrogen har en positiv effekt 

på dette.



Hjertesykdom 4

 Avvikende mønster av elektrisk aktivitet (20-40%)

 Lang QT intervall hos 20-40%

 Tachykardi ila hvile

 Forhøyet BT ila sovn



Nyresykdom

 Medfødt avvik i urinveier/nyre (30-40%)

 Hestesko nyre (10%)- oftest ved 45,X0

 UL urinveier/nyre

https://www.britannica.co

m/science/kidney

https://en.wikipedia.org/w
iki/Horseshoe_kidney

https://www.urologyhealth.o
rg/urologic-
conditions/ectopic-kidney



Osteoporose

 Risiko for osteoporose og frakturer er økt under noen omstendigheter

 10% av kvinner (studie på 70 kvinner) hadde osteoporose (6 kvinner over 45 år) 

uten østrogen behandling

 Kroppshøyde må tas i betraktning ved måling av benskjørhet. DXA protokol kan 

føre til falskt positiv resultat om dette ikke passes på. Spesielt ved høyde under 

150 cm

 Endrig i mikroarkitekturen av bein, balansevansker, riktig behandling…

 Beinskjørhet kan minimaliseres ved optimal østrogen behandling samt nok 

kalsium og vit. D. Veksthormon bidrar



Kreft?

 Tidligere mente man reduksjon av risiko for brystkreft

 Det foreligger ikke nok tydelig forskning for å bekrefte dette

 Samlet sett har man ingen grunn å mistenke økt risiko for brystkreft hos de 

med Turner syndrom som behandles med østrogen

https://investorintel.com/sectors/biotech-
healthcare/biotech-intel/izotropic-corp-s-3-d-
imaging-ct-scan-can-detect-breast-cancers-earlier-
by-looking-in-all-directions/



Øyesykdom

 40% nærsynt

 13 % langsynt

 15- 30 % strabisme

 Epikantus 10-45 %

 Ptose 10-30 %

 Hypertelorisme 10 %

 Rød-grønn fargeblindhet 10%

 Grønn stær, grå stær sjeldnere rapportert

http://braintenance.blogspot.com/2010/09/qui

ck-vision-test-1-are-you-

colorblind.html#.Xbi2eJNKh24



Hørsel

 Flere mekanismer star bak hørselsnedsettelse

 Hyppig mellomørebetennelse (trang tuba auditiva)

 Progressiv sensorisk hørseltap I 1000-2000 Hz område

 Hos 50%

 Mest hos de med 45,X og 45,X/46,i(Xq)

 Progredierer med alder

 Noen økt risiko for kolesteatom- mellomøre- mekanisk

https://fissuraeaudicao.wordpress.com/fissura-

labiopalatina-e-deficiencia-

auditiva/funcionamento-da-tuba-auditiva/

https://www.healthyhearing.

com/report/52516-The-abc-s-

of-audiograms

https://www.sciencedirect.com/s

cience/article/pii/S0378595596001

657



Autoimmune sykdommer
 Noe økt risiko for autoimmune sykdommer/ tilstander

 Hypotyroidisme- risiko øker med alder.

 16 % Turner jenter 11 år

 37 % voksne Turner. 

 15 % kvinner med POI

 5% kvinner i befolkning  

 Cøliaki/ Gluten enteropati:

 3-6 % av kvinner med Turner. 

 Ca. 1% kvinner i befolkning

 Ofte etter 40 år

 IBD 4 % (befolkning 0,5 %), omfatter:

 Crohn sykdom (CD)

 Ulcerøs kolitt (UC)

https://thyroidpharmacist.com/articl

es/the-many-faces-of-hashimotos/

https://www.aboutkidshealth.ca/Articl

e?contentid=2527&language=English

https://www.crohnscolitisfoundation.org/w

hat-is-crohns-disease/overview



Diabetes, lipider

 Diabetes type 2: 5-25%

 Resistens mot insulin

 Abdominal adipositet

 Dyslipidemi (hjerte/kar 

sykdom risiko): 

 Høye trigliserider

holesterol, LDL

 HDL lav

https://pediaa.com/difference-between-ldl-and-hdl/

https://aarogyahaa

r.com/blog/?p=206



Lever

 Økt nivå av leverenzymer som ALT, AST, GGT

 Ukjent årsak

 Sjelden av betydning

 Østrogenbehandling reduserer verdier

https://www.health.harvard.edu/blog/fatty-

liver-disease-what-it-is-and-what-to-do-about-it-

2019011015746



Kognitiv utvikling

 Oftest normal intelligens

 Unntak ring X… eller X inaktivering mot «feil» retning hos 

dem med partiell delesjon X

 Vansker med matematikk, «visuo-spasial» orientering

Bender test

 Sterke verbale evner

 Noen med sosiale vansker

 Vansker med bilkjøring



Graviditet og Turner syndrom, mulig?

 Oftest ved noe hjelp

 Ca. 2% naturlig… ofte mosaikker

 Noe negativt statistikk:

 30% sv. Avbrudd

 Nyfødte med utviklingsavvik 20%

 Dødfødsel 7%

 10x økt risiko for T21

 30x økt risiko for Turner



Alvorlig sykdom…?

 Hjertekar sykdom og hjerneinfarkt er sårbarhet hos elder. Hos 

eldre med Turner syndrome ca. 40%

 Aorta aneurisme

 Risiko mest hos ikke- mosaikk 45,X0.

 Et av årsakene kan være redusert antall som er under 

estrogenbehandling. Statistisk ca. 68% tar østrogenbehandling

ved 40 års alder.

https://www.uabmedicine.org/patie

nt-care/conditions/aneurysm



Diagnostikk

NIPT?



Funn i fosterlivet

 Studie 24 år lang

 20000  kromosomanalyser

 70 tilfeller Turner syndrom

 70 % funn ved  ultralydundersøkelse

 Cystisk hygrom (økt nakkefold)

 Hydrops

 Hjertefunn (oftest koarktatio aortae) 

https://fetalmedicine.org/fmf-certification/certificates-

of-competence/nuchal-translucency-scan

http://flipper.diff.org/app/items/7088

https://obgynkey.com/coarctation-of-the-aorta-and-

interrupted-aortic-arch/



Når kan diagnosen stilles 2

 Hos barn: 

 jenter med kortvoksthet, lymfødem, “webbing” i nakken, hjerte(kar)funn,

 Hyppig mellomørebetennelse

 Kombinasjon av kortvoksthet, redusert hørsel, manglende pubertet, manglende

brystutvikling

 Hos voksne:

 Manglende/ redusert brystutvikling

 Kortvoksthet

 Amenorea



Hvordan stilles genetisk diagnose

 Om blodprøven

 Om analysemetoder: 

 Kromosomanalyse

 DNATR

 KTHD

 NIPT

https://www.researchgate.net/figure/Illumina-SNP-

array-result-showing-the-presence-of-mosaicism-of-

placental-tissue-A-A_fig3_269186243
https://journals.plos.org/plosone/article/figures?i

d=10.1371/journal.pone.0106307



Oppfølging/ Uptodate/ Gravholt /ver. 

2019

 Opplysningene basert på Uptodate oversikt av Gravholts

kontrollopplegg (versjon Feb 11, 2019.)

 I 30 % tilfeller har familien eller behandler ikke informert pasienten om 

diagnosen

 I mange tilfeller har man ikke infomert pasietnen om fertilitetsvansker som

kan forekomme



Oppfølging- hjerte/kar systemet

Screening: Når diagnosen stilles

Vurdering hos hjertelege- finnes det medfødt hjerteavvik?

Blodtrykk måling u-eks + ø-eks

Billeddundersøkelse av hjerte og store blodkar som aorta og lungekar

•UL hjerte tilfredsstillende hos jenter og små barn
•MR hjerte hos større barn/ elder kvinner

EKG

Monitoring: Oppfølging er avhengig av funn ved primær undersøkse

Ved normal BT og normale funn ved billeddiagnostikk

•Ny vurdering periodisk, dvs før overgang fra pediater til neste lege, før

graviditet, eller ved mistanke om høy BT. De som er voksne nok burde få MR 

hjerte/ blodkar. 
•Oppfølging med UL eller MR hjerte hver 5 år hos barn og hver 10 år hos voksne

Hjertelege avgjører oppfølgingsregime for de med funn ved undersøkelse



At diagnosis After diagnosis (childhood) After diagnosis (adults)

Weight/BMI Yes Every visit Every visit

Blood pressure Yes Every visit Every visit

Thyroid function tests (TSH and T4 or 
free T4)

Yes
Annually, beginning around 4 years of 
age

Annually

Lipids

Annually if at least one 
cardiovascular risk factor* or 
regional recommendation

Liver enzymes (ALT, AST, GGTP and 
alkaline phosphatase)

Annually after 10 years of age Annually

HbA1c with or without fasting plasma 
glucose

Annually after 10 years of age Annually

25-hydroxyvitamin D
Every 2 to 3 years after 9 to 11 years of 
age

Every 3 to 5 years

Celiac screen
Starting at 2 years; thereafter every two 
years

With suggestive symptoms

Renal ultrasound Yes

Audiometric evaluation Yes
¶

Every 3 years Every 5 years

Ophthalmological examination Yes
Δ

Every 3 years

Dental evaluation

Yes, if no previous 
care has been 
established

Clinical investigation for congenital 
hip dysplasia

Yes, in newborns

Skin examination Yes Annually Annually

Bone mineral density
Every 5 years and when 
discontinuing estrogen

Skeletal assessment
Spine radiographs at 5 to 6 years, and 12 
to 14 years of age.

Oppfølging for andre organsystemer 

(ekskludert hjerte/ psykolog)



Hjerte/ kar, blodtrykk

 Etter diagnose burde man utredes med:

 BT måling

 EKG

 UL hjerte og MR tidligst mulig dvs når pasienten er voksen nok

 Regelmessig oppfølging hvis funn

 Pasienter med lang QT tid registrert på EKG skal unngå bruk av noen
medikamenter (Crediblemeds.org) 

 Hypertensjon:

 30% barn og 60% voksne med Turner syndrom har høyt BT

 Hypertensjon >140/90mmHg



Oppfølging av aorta

 Periodisk hjerte ekko og/eller MR til alle med Turner syndrom

 Dilatert aorta ascendens er en risikofaktor for aortaruptur/ disseksjon

 Regulering av hypertensjon

 Alle tilfeller med smerter i brystet skal vurderes av lege



Om kognitiv funksjon og lærevansker

 Kognitive funksjoner:

 Årlig oppfølging hos barnelege mtp oppfølging av kognitiv utvikling

 Oppfølging ifm overgang fra barneskole til ungdomskole, VGS osv.

 Behov for ekstra ressurer i skolen?

 Periodisk vurdering av skolegang

 OBS ved ring kromosom



Hørsel, ryggen, nyrer

oppfølging

 Hørsel:

 Oppfølging av hørsel med periodiske audiologiske vurderinger hvert 3 år hos 
barn og 5 år hos voksne

 Barn har ofte redusert hørsel med mekanisk årsak- hyppige
mellomørebetelnnelser. Årsak: trang tuba auditive. 

 Ryggen, oppfølging: 

 Oppfølging av ryggen (ryggsøylen) årlig ila barndomm. Hver 6 mnd ved bruk av 
veksthormon. Detaljert undersøkelse ved 5-6 års alder og 12-14 års alder. Skoliose
og kifose finner hos noen.

 Nyrer:

 UL nyrer ved diagnosetidspunkt. 30-40% med funn. Hyppigere kontroller ved funn
og vurdering hos nyrelege.



Øye, Lymfødem, pubertet

 Øyelege:

 undersøkelse: anbefalt ved 2 års alder (evt. Diagnosetidspunkt) og deretter hvert

3 år.  

 Lymfødem: 

 Forårsaket av endring i vaskulære strukturer av lymfesystem. 

 Hender, føtter.

 Ofte regulerbar med kompresjonsstrømper, masasje og fysioterapi.

 Sjeldnere – behov for kirrurgisk inngrep

 Pubertet?

 Nesten 90% mtp primær amenorea eller stans av pubertetet

 Variabel



Andre relevante tilstander:

 Cøeliaki:

 Undersøkes med immunologiske analyser ved 2 års alder med kontroll hver 2. år. 

Risiko er 4-6% med Turner sydnrom.

 Autoimmun betennelse av thyroidea: 

 T4 måles årlig fra 4 års alder. 

 Hypothyroidisme- hos 30 % voksne med Turner syndrom

 Lever:

 Leverstatus følges opp årlig etter 10 års alder.

 Hos noen reduseres avvik i leverensymer etter oppstart med østrogen behandling.



Andre relevante tilstander:

 Metabolsk syndrom:

 BT, glukose, abdominal overvekt, kolsesterol og trigliseridnivå

 Vit D nivå:

 Undersøke mellom 9-11 års alder, og hver 2.3 år deretter.

 Risiko for gonadoblastoma:

 Screening for Y kromosom ved mistanke om Y kromosom ved genetisk utredning

 Ved påvist Y, anbefalt profylaktisk fjerning av gonader og eggleddere

 Histerektomi ikke anbefalt pga senere evt. barneønske



Veksthormonbehandling
 Indikasjon og tidspunkt: 

 Oftest oppstart mellom 2-5 års alder

 Oftest indikasjon for oppstart når vekst krysser 5 persentil på vekstkurven

 Tilpasset vekstkurve brukes til kvinner med Turner syndrom

 Nytteeffekt av veksthormon: 

 83% oppnår normal høyde (Turner kurve) (ca. 150 cm)

 Veksthormon og estradiol:

 Estradiol + veksthormon oppnådde 2.1 cm ekstra

 Mulighet for noe bedring av benkvalitet, hukommelse og kognitive funksjoner

 Veksthormon reduserte fettprosent

 Veksthormon: ikke dårlig effekt på blodtrykk, hjerte eller aorta.



Østrogen behandling

 Østrogen:  11-12 år ved manglende brystutvikling

 Nesten alle kvinner med Turner syndrom har behov

 Ca. 20 % med spontant pubertet som varer i en periode

 Mål til behandling:

 Imitere normal pubertetsprogresjon

 Supplere til høydevekst

 Som neste trinn vurderer man å starte med progesteroner pga normal 

menstruasjonssiklus og forebygging av livmor- hyperplasi



Utbytte av hormonerstatning

 Progresjon av seksuell utvikling

 Livmors lengde/ størrelse

 God effekt på høydevekst når østrogen brukes med veksthormon

 Skjelett- økning av kvalitet

 Positiv innvirkning på hjerte-kar system

 Bedre lipid profil

 Reduksjon i aorta stivhet

 Reduksjon av leverenzymnivå

 Positiv effekt på non-verbal tankeprosess samt motoriske ferdigheter hos 
jenter



Nedfrysning av eggceller

 Begrenset til kvinner med ovarial funksjon

 Flest eggceller hos 45,X0/46,XX

 Lavest med 45,X0

 Ovarial funksjon bør strekkes ut til pubertet

 Innhentes ca. 12-16 års alder

 Noen forsøk mtp uthenting av korteks av ovarium før 12 års alder

https://www.rbgsyd.nsw.gov.au/Science/Australian-

plantbank/Conservation-in-action/Tissue-culture-and-

cryopreservation/Cryopreservation



Overgang fra barne-/ til lege for voksne

 Viktig periode

 Mange mister oversikt over oppfølgingsplaner

 Verktøyet for å bistå i overgangsfasen er utviklet og finnes

 Viktige punkter for diskusjon:

 Langvarige komplikasjoner ved Turner syndrom som hjerte, hørsel,

 Familieplanlegging

 Lærevansker og tiltak vdr dette

 Psykososial støtte/ pasientgrupper

https://www.theburwellsurgery.co.uk/ppg.aspx



Overgang fra barne-/ til lege for voksne

 Verktøyet bistår barneleger som avslutter kontakt

 Hjelper pasienter som en sjekkliste for å minne om viktige 

 Momenter ved oppfølging

 Typer oppfølging

 Hovedtrekk og komplikasjoner av Turner syndrom

 Hjelper leger for voksne for å

 Informere om hovedtrekk ved Turner syndrom

 Viktige oppfølgingsmomenter

 Definerer hvem som skal følge opp og hva



Overgang til oppfølging for voksne
 Toolkit

 Provider Assessment of Patient Skill Set

 Transition Readiness Assessment

 Clinical Summary and Transfer Record

 Dosing Standards for Estrogren

 Recommended Approach for Transitioning into Adult Practice

 Recommended Approach for Planning for Pediatric Practices

 Adult Care Recommendations for Screening and Assessment

https://www.endocrine.org/guidelines-and-clinical-practice/transitions/turner-

syndrome

https://www.endocrine.org/guidelines-and-clinical-practice/transitions/turner-syndrome/provider-assessment-of-skill-set
https://www.endocrine.org/-/media/endosociety/files/transitions/ts_transition_readiness_assessment.pdf?la=en
https://www.endocrine.org/-/media/endosociety/files/transitions/ts_clinical_summary_transfer_record.pdf?la=en
https://www.endocrine.org/guidelines-and-clinical-practice/transitions/turner-syndrome/dosing-standards-for-estrogen
https://www.endocrine.org/guidelines-and-clinical-practice/transitions/turner-syndrome/planning-for-adult-practices
https://www.endocrine.org/guidelines-and-clinical-practice/transitions/turner-syndrome/planning-for-pediatric-practices
https://www.endocrine.org/-/media/endosociety/files/transitions/ts_adult_care_recommendations.pdf?la=en
https://www.endocrine.org/guidelines-and-clinical-practice/transitions/turner-syndrome




Helsebiblioteket- pediatrisk veileder om Turner 

syndrom



Pasientbrosjyre

Gravholt 2017 oppsummert

 https://docs.wixstatic.

com/ugd/8fb9de_96c

65fef38194ab59df4841

d7d744ed6.pdf

Pasientbrosjyre

Seksologisk rådgivning ved 

Kvinneklinikken

https://docs.wixstatic.com/ugd/8fb9de_96c65fef38194ab59df4841d7d744ed6.pdf

