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Kobiety
bez macicy.
Syndrom MRKH
w pigułce

Macica ma wiele znaczeń. To symbol kobiecości,
płodności, macierzyństwa i odrodzenia. Używając słów
dr Preeti Agrawal: „Macica to przejście z jednego świata
do drugiego, miejsce, z którego wszyscy pochodzimy.
Jedynie kobieta jest obdarzona tym wielkim darem”.
Co, jeśli jest go jednak pozbawiona?
foto: depositphotos

Magdalena Modlibowska

T

Tak samo jak o każdy organ, będący składową organizmu człowieka,
tak również o macicę należy dbać,
aby zapewnić profilaktykę wystąpienia chorób macicy prowadzących do
jej usunięcia (histerektomii), najczęściej onkologicznych. Zdarza się też,
że macica musi być usunięta na skutek
powikłań i krwotoku poporodowego
(i nie tylko), na co kobieta nie ma wpływu. Jednak zdarza się i to wcale nie tak
rzadko, że przyczyną braku macicy jest
wada wrodzona.

Co to jest MRKH?
 Zespół Mayera-Rokitansky’ego-Küstera-Hausera, w skrócie nazywany zespołem (syndromem) MRKH, to
zespół wad rozwojowych obejmujący
wrodzony brak (aplazja, agenezja) lub
znacznego stopnia niedorozwój (hipoplazja) macicy i pochwy. Nazwa upamiętnia badaczy, którzy opisali ten
układ wad. Byli nimi:
 August Franz Joseph Karl MAYER
(1787–1865) – niemiecki anatom i fizjolog,
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 Carl Freiherr von ROKITANSKY
(1804–1878) – austriacki patolog,
 Hermann KÜSTER (1879–1964) –
niemiecki ginekolog,
 Georges André HAUSER (1921) –
szwajcarski ginekolog.
Zespół MRKH, poza wrodzonym
brakiem (lub niedorozwojem) pochwy
i macicy, charakteryzuje się pierwotnym brakiem miesiączki, szczątkowo
rozwiniętymi rogami macicy. Kobiety
z zespołem Mayera-Rokitansky’ego-Küstera-Hausera mają prawidłowy
kariotyp żeński (46,XX) i prawidłowo
rozwinięte jajniki i jajowody, które działają prawidłowo, produkują hormony
i komórki płciowe, dlatego też dojrzewanie u dziewcząt z tym zespołem zwykle
przebiega prawidłowo: rozwijają się piersi oraz owłosienie łonowe i pachowe,
gruczoły sutkowe rozwijają się prawidłowo, kształtuje się kobieca sylwetka
ciała, ale nie pojawia się miesiączka.
U ponad jednej trzeciej kobiet dotkniętych zespołem MRKH występują inne
wady rozwojowe. Dotyczą one głównie układu moczowego, poza tym są
to zaburzenia rozwojowe układu kostnego, wrodzone wady serca, przepuklina pachwinowa, charakterystyczny

jest również niedosłuch. Częstotliwość
występowania zespołu ocenia się na
1:4000–1:5000 żywych urodzeń. Polskie źródła podają, że jest to 1:4000–
1:10 000 rodzących się dziewczynek. To
najczęstsza wada układu rozrodczego
diagnozowana u dziewczynek.
U dziewcząt z występującą szczątkową macicą mogą pojawiać się bóle
w okolicach podbrzusza i miednicy.
Poza tym zespół MRKH nie wpływa na
długość życia, kobieta jest w zasadzie
zdrowa, a jednostką chorobową jest
niepłodność/bezpłodność. Jednakże ten
zespół wad znacząco może oddziaływać
na równowagę psychiczną, tożsamość
płciową, ekspresję seksualną pacjentek.
Szczególnie jest to trudne dla pacjentek,
ponieważ wykrywa się je w wieku nastoletnim, gdy dziewczynka nie dostaje
miesiączki. Okres dojrzewania wiąże
się z określonym postrzeganiem i rozwojem w sferze psychicznej, fizycznej
i społecznej – co kształtuje tożsamość
człowieka. W tym czasie młoda dziewczyna staje się kobietą. Jednym z elementów dojrzewania jest pojawienie się
pierwszej miesiączki. Nagle dowiaduje
się, że jest chora, a jej odmienność to
wada – brak wykształconej pochwy
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i macicy. Konsekwencją jest brak
możliwości współżycia i zajścia w ciążę. Wiadomość o chorobie najczęściej
powoduje stres i zmienia wyobrażenia
o dalszym życiu, założeniu rodziny, posiadaniu potomstwa. To najtrudniejszy
moment w życiu wskazywany przez
każdą kobietę dotkniętą syndromem
MRKH. W tym czasie potrzebuje ona
ogromnego wsparcia psychologicznego
i najczęściej zwraca się po to wsparcie do
matki, jednak nie zawsze je uzyskuje,
ponieważ i dla niej jest to bardzo trudna wiadomość. Bywa, że dziewczyny
i młode kobiety dostają duże wsparcie od
swojej babci, szczególnie w czasie, gdy
matka potrzebuje uporządkować swoje
emocje związane z diagnozą. Ogromnie
ważne jest, aby pokierować dziewczynę z taką diagnozą do psychologa. Nawet jeśli nie przyjmie tego wsparcia od
razu, powinna wiedzieć, w jaki sposób
po nie sięgać w momencie, który uzna
za stosowny. Wszystkie kobiety, które
żyją z zespołem MRKH podkreślają, że
najcenniejsze wsparcie w tym okresie
otrzymały od innej kobiety. Doskonale wpisuje się tutaj rola położnej, która
towarzysząc dojrzewającej dziewczynie
i wprowadzając ją w tajniki funkcjonowania układu rozrodczego, ma szansę
łatwiej nawiązać pozytywny kontakt
niż diagnozujący lekarz.

Przyczyny i diagnoza
Wady układu rozrodczego w przypadku zespołu MRKH są spowodowane niedorozwojem przewodów
okołośródnerczowych Müllera w życiu
płodowym. W okresie embrionalnym
z przewodów Müllera powstają: macica, szyjka macicy, jajowody i górna
część pochwy. Nie wiadomo jeszcze,
dlaczego dochodzi do niedorozwoju
przewodów Müllera. Nie stwierdzono
związku pomiędzy wystąpieniem zespołu a chorobami matki i stosowaniem
przez nią leków podczas ciąży. Nie jest
także jasne, dlaczego jedne kobiety
mają wady skorelowane narządów wewnętrznych, a drugie tylko układu rozrodczego. Większość kobiet z zespołem
MRKH ma ujemny wywiad chorobowy
w rodzinie, czyli wcześniej żadna kobieta w rodzinie nie miała tego zespołu.
Rzadko zdarza się, że jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Obraz
kliniczny zespołu nie jest wtedy taki
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sam u każdej kobiety, przez co niejasny
jest sposób dziedziczenia. Dotychczas
nie zidentyfikowano żadnych genów
związanych z zespołem MRKH.
Syndrom MRKH może być zdiagnozowany już w okresie prenatalnym lub
niemowlęcym za pomocą badania ultrasonograficznego. Jednak tego typu
badania przesiewowe nie są wykonywane, dlatego rozpoznanie zwykle jest
ustalane przy wyjaśnianiu braku pierwszej miesiączki (menarche).
Podstawą diagnozy jest rzetelne badanie przedmiotowe, podczas którego
położna lub lekarz może stwierdzić brak
pochwy i/lub macicy. W celach diagnostycznych wykonywane są dalsze
szczegółowe badania: laparoskopie oraz
badania obrazowe, w tym USG narządów rodnych (wstępnie głowicą przezbrzuszną, następnie transrektalną)
i jamy brzusznej, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, zdjęcia
rentgenowskie kręgosłupa i ECHO serca. Wady słuchu powinny być określone
za pomocą badania audiometrycznego.
Powinna być też przeprowadzona diagnostyka różnicowa zespołu MRKH
z zespołem Turnera (badanie kariotypu).

Możliwości leczenia
Dziewczyna powinna znaleźć się
pod opieką doświadczonego pediatry,
ginekologa dziecięcego, a później ginekologa, położnej, jak również skonsultowana przez endokrynologa, ortopedę, chirurga, laryngologa, a w razie
potrzeb psychologa i seksuologa. Dwa
najpoważniejsze skutki występowania zespołu MRKH to uniemożliwione
życie seksualne (brak pochwy) oraz
brak możliwości zajścia w ciążę (brak
macicy).
 Kwestie dotyczące pochwy
– w przypadku istnienia tego zespołu
rozwiązuje się je poprzez metody operacyjne polegające na wytworzeniu
pochwy, co pozwala na prowadzenie
życia seksualnego. Istnieją również nieoperacyjne metody leczenia stosowane
u kobiet, które posiadają w pewnym
stopniu ukształtowaną pochwę. Są
również stosowane po operacyjnym
wytworzeniu sztucznej pochwy. Przykładową jest metoda Francka polegająca
na stosowaniu specjalnych rozszerzaczy pochwy (wielomiesięcznie, każdego
dnia przez minimum 20 minut).

Wypowiedzi pacjentek z zespołem
MRKH na temat momentu zderzenia
z diagnozą
Karolina: Niektóre z dziewczyn są załamane tym faktem,
że mają syndrom MRKH. To, co mnie zabolało najbardziej,
w momencie gdy się dowiedziałam o tym syndromie, to fakt,
że nie będę mogła mieć dzieci.
Ania: Mam 20 lat, 2 lata temu dowiedziałam się, że mam
MRKH. Nie wiem do tej pory, co mam robić. Czy powinnam się
zoperować? Chciałabym normalnie współżyć i prowadzić życie seksualne, jak każda inna dziewczyna. Jestem kompletnie załamana.
Każdy tylko mówi, że są gorsze przypadki, że ludzie nie mają rąk
i nóg i żyją. Zgadzam się, ale co ja mam zrobić? Lekarz lekceważy
mnie i mówi tylko „Co nie urosło, to ja nie stworzę”, na tym się
kończy. Boję się. Nie mam w nim oparcia. Rodzice się pogodzili
z tym, a ja zostałam sama z problemem. Szukam wsparcia wśród
innych kobiet z MRKH.
Ela: Dowiedziałam się jakieś dwa lata temu, teraz mam 18 lat.
Było mi dziwnie, że nie mam miesiączki, ale nie miałam z kim o tym
porozmawiać, poza tym wiadomo, że każdy dojrzewa w swoim tempie. Dopiero, gdy odważyłam się porozmawiać z mamą, poszłyśmy
do ginekologa. W trakcie wizyty, gdy mi mówił o tym MRKH, życie
przeleciało mi przed oczami. Nie wiedziałam, co mam o tym myśleć,
czy to prawda, czy jakiś koszmarny sen. Z każdym dniem muszę się
z tym godzić, z tym, że nie będę mieć dzieci, nie umiem sobie tego
wyobrazić, wciąż zadaję pytanie „Czemu ja?”. Przyjechałam na
konferencję z babcią, ona zapłaciła za nasz udział, chcę zrozumieć,
jakie mam szanse na normalne życie.
Lucyna: Dowiedziałam się 4 lata temu i nadal ciężko to
wszystko rozumieć. Wolałabym o tym wszystkim zapomnieć i żyć
tak, jak to wygląda na co dzień. Jestem normalną kobietą, mam
swoje uczucia, pasje, które pomagają mi nie myśleć o tym, co mi
się przydarzyło. Boję się przyszłości, tego, że będę sama, bo kto
pokocha mnie taką, jaka jestem?
Tamara: Dokładnie 7 lat temu przeszłam operację wytworzenia
pochwy. I od tego czasu zaczęła się moja trauma. Problem leży
w tym, że chociaż operacja się udała, to ja w ogóle nie byłam do niej
przygotowana. Zdarzyło się to wszystko zaraz po maturze, chwilkę
przed rozpoczęciem pierwszego roku studiów. Mama poinformowała mnie o operacji trzy dni przed jej terminem. To był szok, ale wtedy
sądziłam, że tak trzeba i nie sprzeciwiałam się. Po operacji, kiedy
już zaczęło do mnie docierać, co się stało, przeżyłam największy
wstrząs w moim życiu. Przez ostatnie 7 lat nie było dnia, w którym
nie pojawiałoby mi się przed oczami to wszystko, co się stało. Ten
ból fizyczny i psychiczny. Problem polega na tym, że wszystko
odbyło się jakby za moimi plecami. Pomiędzy lekarzem a rodzicami.
Rodzice wychodzili z założenia, że nie należy mnie martwić, a lekarz
wychodził z założenia, że i tak jestem młoda i głupia, więc będzie
gadał z dorosłymi. Po takim rodzaju rekonstrukcji pochwy należy
ją regularnie masować i rozciągać, aby się nie zasklepiła. Ja dałam
radę tylko przez kilka tygodni. Depresja, w którą wpadłam, prawie
zrujnowała mi życie. Do tej pory nie wiem, co z tym zrobić.
Kasia: Byłam załamana, gdy dowiedziałam się o MRKH, miałam wtedy 15 lat. Dalej jest mi ciężko, ale wiedza o tym, że na całym
świecie dziewczyny przeżywają podobny problem, jakoś pomaga
z tym żyć. Szkoda, że to takie wstydliwe i kłopotliwe. Czasami mam
gorsze i lepsze dni, ostatnio coraz więcej tych gorszych... Lekarz
powiedział, że powinnam poczekać z operacją do czasu, aż będę
miała stałego chłopaka, który będzie „przepychał” codziennie to, co
trzeba. Dokładnie tak powiedział! To było okropne. Ale jak ja mam
znaleźć jakiegokolwiek faceta i wyznać mu prawdę?
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Chirurgiczna rekonstrukcja pochwy
jest opcją dla tych pacjentek, u których
postępowanie nieoperacyjne się nie
powiodło lub nie może być brane pod
uwagę. Metody chirurgicznego wytworzenia narządów rodnych (wytworzenie sztucznej pochwy) powinny zostać
zaproponowane dziewczynom po osiągnięciu dojrzałości emocjonalnej i zakomunikowaniu przez nie gotowości do
rozpoczęcia aktywności seksualnej. Co
z punktu widzenia pacjentek nie jest tak
oczywiste, jak z punktu widzenia medycznego. Dziewczyny mają prawidłowy
poziom libido, ale trudno im jest znaleźć
partnera, z którym byłyby na tyle blisko, żeby wtajemniczyć go w schorzenie
i wyjaśnić złożoność operacji, jakiej muszą się poddać, zanim rozpoczną inicjację seksualną. Z drugiej strony świadomość partnera jest potrzebna, ponieważ
wytworzona pochwa ma tendencję do
skracania się i zalecane jest prowadzenie regularnego życia seksualnego już od
momentu zakończenia rekonwalescencji
pooperacyjnej.
Źródła podają, że najlepszy moment
na przeprowadzenie operacji wytwórczej pochwy przypada na 17.–21. rż.
Materiały, jakie stosuje się do wytworzenia sztucznej pochwy, to najczęściej
płaty skórne, jelito czcze lub kręte oraz
otrzewna, błony owodniowe, a także
ściana pęcherza moczowego. Najprostsze, bezpieczne i dające najmniej powikłań metody leczenia chirurgicznego to
metoda Vecchiettiego oraz zmodyfikowana przez Zbigniewa Friebe metoda
Whartona.
 W kwestii braku macicy można
powiedzieć, że aktualnie na świecie
możliwe są trzy rozwiązania. Biologiczne macierzyństwo kobiety z zespołem Rokitansky’ego jest możliwe.
Aktualnie szansę taką daje zapłodnienie
pozaustrojowe (zapłodnienie in vitro)
i donoszenie ciąży przez matkę zastępczą
(surogatkę). W Polsce zagadnienie to nie
jest jednak uregulowane prawnie. Przeszczep macicy, nad którym na świecie
prowadzone są intensywne badania i są
już pierwsze udane urodzenia, stanowi
kolejną opcję, jednak bardzo ograniczoną, bo dostępną tylko w kilku ośrodkach
na świecie. Najbliższy jest w Szwecji,
gdzie mogą się udać pacjentki z Polski,
jednak muszą one same sfinansować
całkowity koszt badań, przygotowań

oraz samego zabiegu. Ogólne szacunki
pokazują, że jest to kwota od 1500 do
350 tys. dolarów. Dziś w Polsce kobiety
z zespołem MRKH, chcąc zostać mamą,
najczęściej decydują się na adopcję.

Przeszczep macicy
W trakcie 2. Międzynarodowej
Konferencji MRKH, jaka odbyła się
w Warszawie w dn. 26–28 maja br.,
spotkało się grono kilkudziesięciu wybitnych ekspertów z całego świata,
którzy przedstawili najnowsze osiągnięcia z zakresu leczenia kobiet z tym
syndromem. Główny organizator tego
wydarzenia, magazyn „Chcemy Być
Rodzicami”, jedyny w Polsce skierowany do osób starających się o dziecko bez
względu na wybraną metodę (adopcja,
starania naturalne, starania wspomagane medycznie), opublikował relację
filmową z wypowiedziami niektórych
specjalistów – do obejrzenia tutaj:
www.youtube.com/International Meeting on MRKH Syndrome. Tuż po konferencji publikował również najnowsze
doniesienia dotyczące postępów nad badaniem klinicznym przeszczepu macicy
na Sahlgrenska Academy w Goteborgu
(Szwecja). Prof. Mats Brannstrom i dr
Randa Akouri z zespołu, który dokonał pierwszego przeszczepu macicy od
spokrewnionej dawczyni, podają, że do
dziś przeprowadzono 11 przeszczepów
macicy u ludzi, 10 z nich z wykorzystaniem żywych dawczyń, a 1 od zmarłej
dawczyni. Dwie pierwsze próby, obie
nieudane, przeprowadzono w 2000 r.
w Arabii Saudyjskiej oraz w Turcji 2011 r.
Na początku roku 2013 nasz zespół wykonał łącznie 9 przeszczepów macicy
od żywych dawczyń – podaje dr Randa
Akouri. Po 2 miesiącach od przeszczepu 7 z 9 pacjentek rozpoczęło regularne
miesiączkowanie, transfery zarodka
rozpoczęto po 12–16 miesiącach od
operacji. U pozostałych 2 pacjentek
w okresie pierwszych 3 miesięcy zaszła
konieczność usunięcia przeszczepionych macic z powodu infekcji/ropnia
i zakrzepicy. Do chwili obecnej 5 z 7
pacjentek urodziło zdrowe dzieci. Jak
podaje magazyn „Chcemy Być Rodzicami”, dzieci rodziły się z masą ciała
odpowiednią do wieku ciążowego, ich
rozwój psychofizyczny jest prawidłowy, a jeden z chłopców skończy już
wkrótce 2 lata (ur. 4 września 2014 r.).
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Szósta biorczyni była w ciąży, ale poroniła w 14. tygodniu ciąży, a do chwili
Ze względu
obecnej tylko 1 pacjentka nie zaszła
na możliwość
w ciążę pomimo 4 transferów mrożowspółwystęnych zarodków. Daje to odsetek ciąż
powania wad
innych układów klinicznych wynoszący 86% w grupie
7 udanych przeszczepów macicy. Dwie
poza rozrodpacjentki i ich partnerzy są usatysfakczym, opieka
medyczna nad
cjonowani posiadaniem jednego dziecdziewczynami
ka, dlatego zostały one poddane histei kobietami
rektomii.
z zespołem
Operacja przeszczepu jest długa
Mayerai, jak opisuje dr Liza Johannesson z tego
-Rokitansky’egosamego zespołu, odbywa się dwutoro-Küsterawo. Operacja dawczyni trwa ok. 10–12
-Hausera
godzin. Dokonujemy nacięcia pośrodku
powinna być
powłok brzusznych i wyjmujemy maciwielospecjalicę wraz ze wszystkimi długimi naczystyczna.
niami krwionośnymi po obu stronach.
Trzeba to zrobić bardzo ostrożnie, bo
wszystkie struktury, wszystkie tkanki
muszą pozostać nienaruszone. Wyjmujemy macicę, przygotowujemy naczynia krwionośne i w rękach lub w małej
miseczce przenosimy do drugiej sali
operacyjnej, gdzie dokonujemy wszczepienia. Musimy połączyć wszystkie
naczynia krwionośne z naczyniami
u pacjentki przyjmującej organ – trochę
jak hydraulicy. Po pomyślnie przeprowadzonym zabiegu podczas badania
ginekologicznego nie widać, że macica
jest przeszczepiona. Zanim zostanie
podjęta decyzja o przeszczepie macicy,
kobieta powinna mieć świadomość istnienia alternatywnych rozwiązań macierzyństwa: adopcji lub surogacji, czyli
urodzenia dziecka przez matkę zastępczą, co jest dopuszczalne w niektórych
krajach – mówi dr Liza Johannesson.
Polscy naukowcy prof. Roman Danielewicz oraz prof. Krzysztof Łukaszuk
są przekonani, że mamy odpowiednie
zaplecze, jeśli chodzi o specjalistów
transplantologów, jak również pod
kątem technologicznym, aby z powodzeniem przeprowadzać procedury
przeszczepu macic. Jednak w Polsce nie są one prowadzone. Głównie
z uwagi na przepisy, które mówią, że
nie przeszczepia się narządów rodnych,
ale również z uwagi na brak akceptacji
w środowiskach konserwatywnych dla
zapłodnienia pozaustrojowego, które
jest niezbędną procedurą. Nie jest
to przeszczep ratujący życie. Można
jednak powiedzieć, że daje życie. 
Piśmiennictwo u autorki.
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