
Genetiske årsaker til 
utviklingshemming.

Johan Aske Lund
Overlege, MFR HABU



Agenda

• Litt om HABU
• Hvorfor genetikk
• Genetikk for Dummies

• Utredning
• Atferd og genetikk. 
• (Siste nye innen dysmorfologi)



HABU





Tverrfaglig
Ca 40 ansatte

Ergoterapeut

Fysioterapeut

Klinisk ernæringsfysiolog

Pasientkoordinator

Nevropsykolog

Testtekniker

Sosionom

Spesialpedagog

Logoped

IKT-pedagog

Vernepleier

Lege



Habilitering

• Tidsavgrensede, planlagte prosess 

• Klare mål og virkemidler

• Flere aktører samarbeider 

• Best mulig funksjons- og mestringsevne

• Selvstendighet og deltakelse sosialt og i 

samfunnet

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og 

koordinator. (Helse- og omsorgsdepartementet, 2011).



Pasientene

• Barn og unge fra 0-18 år

• Medfødte/ervervede tilstander

• Utviklingsavvik, omfattende.

• De får diagnoser som:

• Cerebral parese

• Syndromer 

• Progredierende nevromuskulære tilstander

• Sjeldne sykdommer i 

muskel/skjellet/nervesystemet



Avansert medisinsk utredning/oppfølging.
• Bilde diagnostikk

• Genetiske us.

• Metabolske prøver

• Ganganalyser

• Botox beh

• Ortoser/hjelpemidler



Spesialiserte funksjons-utredninger

• Alternativ supplerende kommunikasjon. (ASK)

• Nevropsykologsik utredning

• Spiseteam

• Atferdsteam





Hvorfor genetikk* 
• En forklaring
• Pasienten
• Pårørende (tar bort andre forklaringer)
• Behandlere 

• Oppfølging (?)
• Behandling (??)
• Prognose (???)

• Bruker-organisasjon
• Fremtidige barn/slekt?

*Ved utreding av utviklingsavvik



Når er det vanskelig 
med genetikk?

- Lette vansker
- Familiære trekk
- Uklare familieforhold?





Cellen



•DNA
•Deoksyribonukleinsyre
•Molekylet som utgjør 
arvestoffet

•GEN
•En bit av en DNA-tråd 
som inneholder 
oppskriften på ett enkelt 
protein, eller en 
bestanddel av et protein

KROMOSOM
Et DNA-nøste

Hos mennesket er DNA 
delt opp i 23 slike hardt 
oppkveilede nøster





Basic
Genom - er betegnelsen for en arts fullstendige arvemateriale - den totale genetiske informasjon.
Eksom – De delene av genomet som koder for proteinene.
Genene er oppskriften på proteiner, vårt genom koder for ca 20 000 gener

Informasjonen lagres i DNA-trådene, kodet i basepar.

Vi har 4 forskjellige basepar, og det menneskelige genom inneholder
3 milliarder basepar.

5 % av baseparene koder for gener.

DNA-trådene er pakket sammen til kromosomer. 
Vi har 46 stk fordelt på 23 par.
Et par angir kjønn og kalles kjønnskromosomparet, de
andre kalles autosomale kromosompar.



Når bruke genetikk?? (Ved HABU)



Definisjon

• Et dysmorft trekk er et uvanlig fysisk trekk uten funksjonell 
betydning. Mange dysmorfe trekk, slik som firefingerfure 
og epikantus, ses hyppig hos individer med Downs 
syndrom, men forekommer også ellers i befolkningen. 



Hypertelorisme



Hypotelorisme



Klinodaktyli og syndaktyli

http://en.wikipedia.org/wiki/File:New_born_boy_showing_complete_complex_syndactyly_with_two_fingers_right_hand.JPG


Trisomi 21, Downs syndrom, Kopitallsvariasjon (CNV)





Hvilke undersøkelser

• Kromosom analyser
• Karyotyping, kopitallsanalyse (SNP-basert eller CGH). MLPA

• Gen analyser
• Sangersekvensering
• Dypsekvensering (NGS/HTS)
• Paneltest
• Eksomsekvenesring WES
• Genomsekvensering WGS (forskning)
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Hvilke undersøkelser forts.

• Metyleringsavvik
• RNA
• X-aktiveringstest
• Vevsprøve (Mosaikktilstander)
• Nukleotidtripletter



Kopitallsanalysen (CNV)

• Oppdager kryptiske kromosomavvik.

• -Delesjoner (Tap av DNA-materiale)
• Duplikasjoner (Ekstra DNA-materiale)
• (Homozygote områder)



Internasjonalt system for cytogenetisk nomenklatur hos 
mennesker (ISCN-kode).



Teller antall basepar fra enden av p-armen.

Chr19: del (12 952 209)_(13 384 745)

Påvist en 0,43 Mb stor delesjon på krom 19,



Kopitalls-analyser
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Duplikasjon.







Database  over genene: www.ensembl.org





DNA-sekvensering
Lese av koden.

NGS- Next generation sequencing

Avlese alle eksomene (de protein
kodende delene av genomet)



Hvordan

Filtrere etter ny oppståtte forandringer igjennom foreldrene, samt 
ser etter forandringer i kjente recessive gener.

I første omgang genpanel (nå 2400 gener)

Kan utvides til heleksom sekvensering (WES)

Utvides nå ikke til helgenom sekvensering (WGS)



Stor økning i funn!

Mental retardasjon (IQ<70) finnes hos 0,6-0,7% i 
befolkningen.

Kromosomfeil er den vanligste kjente årsaken.
Hos ca 50% finner man ikke noen årsak.

Funn:
Karyotyping: 7-12%
Matrise-CGH: 20-25%
Eksom sekvensering: 20 % 



Utredning av utviklingsavvik

0,5 % av alle barn har et alvorlig utviklingsavvik, og den vanligste 
årsaken er genetiske forandringer.

Studie 2014:
50 voksne uten sikker diagnose.
Genomsekvenesering gav ytterligere
42 % funn (21 pas)



Fenotype/genotype

Fenotype er innen genetikken de egenskapene hos et individ man kan 
observere direkte, altså de egenskapene som kommer til uttrykk i en 
organisme. Fenotype kan stå i kontrast til genotype, som er den informasjonen 
som ligger i genene (DNA) til et individ eller en celle.

Fenotypen beskrives oftest først for de «alvorligste» eller «tydligste» casene.

Når det screens kan fenotypen bli «koorigert» oftest bredere.



Finnes det egne «atferds»syndrom?

• Noen genetiske tilstander er assosiert med store atferdsvansker.

• ADHD
• Autisme
• Psykisk utviklingshemming

• Kombinasjonen av disse er ofte vanskligst.



Smith-Magenis’ syndrom

• Forekomst : 1:15 000 – 25 000 levendefødte barn. 
• Årsak: Ca 90 % mangler en del (delesjon) av kromosom 17 

(17p11.2). Rundt 10 % har en forandring (mutasjon) i RAI1-
genet på kromosom 17p11.2.

• Symptomer: Autisme, PUH, hjertefeil, nedsatt immunforsvar, 
vansker med det perifere nervesystem (nedsatt sensitivtet)

• Store søvnvansker, negativ atferd.



Phelan-McDermids syndrom
Også kjent som 22q13 syndrom

• Forekomst: Usikker, 600 i verden. Pr 2021 30 i Norge.
• Årsaker: De fleste tilfellene av diagnosen skyldes en delesjon, 

det vil si bortfall av arvemateriale på enden av den lange armen 
på kromosom 22. evnt mutasjon i selve SHANK3-genet.

• Symptomer: Moderat til dyp PUH.
• Store kommunikasjonsvansker kan føre til atferd i form av 

selvskading og utfordrende atferd rettet mot andre (slag og 
biting).

• Atferden blir ofte beskrevet som autistisk med handvifting, aktiv 
unngåelse av øyekontakt og avvising av sosial kontakt. Noen 
reagerer negativt på berøring.



Nyere «syndromer»

• 16p11.2 delesjonssyndrom
• Autisme/ADHD, overvekt, veldig varierende, ikke dysmorfe.

• 15q13.3 mikrodelesjon
• Forekomst: 1 pr 30 000-40 000.
• Stor variasjon fra person til person, fra normal psykomotorisk 

funksjon uten symptomer til betydelige sammensatte vansker og 
hjelpebehov.


