
Genetiske syndromer, utviklingsforstyrrelser, 

intrauterine skader og fødselsskader 

Spesialistkurs i nevropsykiatri Stavanger 15.3.19 



En hjerne blir til 

https://www.youtube.com/watch?v=XdN9i_

ZWGho 

https://www.youtube.com/watch?v=XdN9i_ZWGho
https://www.youtube.com/watch?v=XdN9i_ZWGho


Skader:                Prenatal           Perinatal         Postnatal 

                                                                                     

HJERNE I UTVIKLING 

Funksjoner Nevrologiske Kognitive Psykiske 

Lidelser  Epilepsi Psykisk 

utviklingshemming 

Psykose 

CP Autisme Angst 

Sansedefekter 

 

ADHD Depresjon 

Tics Personlighetsforstyrrelser 
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4 Wilsons sykdom 



Kjønnskromosom avvik  

• Antall kjønnskromosomer ulikt XX eller XY 

• Prevalens 0,4 % av befolkningen – vanligste form for kromosomfeil (samlet 

sett) 

• Ofte ukjent for den enkelte  

• Hvis Y-kromosom: mannlig kjønn – ellers kvinnelig 

• Mange klarer seg greit i samfunnet, stor innbyrdes variasjon 

• Overhyppighet av kognitive og psykiske lidelser 

 

 

 



Kjønnskromosomavvik på gruppenivå:  

 • Kvinner som mangler et X (Turner syndrom): 

Språkvansker, sosial skyhet, angst, depresjon 

 

• Kvinner med ekstra X  (Trippel X syndrom)  Noe 

dårligere kognitiv funksjon, ekstra sårbarhet for 

utviklingsforstyrrelser (ASD, ADD) og psykiske 

lidelser 

 

• Menn med ekstra Y  («Supermale syndrome)  

Normal intelligens, sårbarhet for 

atferdsforstyrrelser, ADHD 

 

• Menn med ekstra X (Klinfelter zyndrom) IQ i 

nedre del av normalområdet, språkvansker, 

depresjon 

 

 

 



Genomiske strukturelle avvik 

• Mange varianter, men delesjoner og 

duplikasjoner har størst betydning for 

psykiske lidelser  

• Delesjoner har oftest større 

konsekvenser enn duplikasjoner 

• Kan være små eller store 

• Ses i lysmikroskop hvis mer enn 5-15 

Mb, ellers bare ved molkylærteknikker 

• Helt små delesjoner/duplikasjoner kalles 

CNV (kopitallsvarianter) 

 

 



En rekke CNVer forbundet med 

utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser  

• CNVene inneholder (vanligvis) flere gener 

 

• CNVene inneholder gener som er viktige for normal 

utvikling og funksjon av nervesystemet f. eks.  

–Synaptiske komponenter 

–Kromatinregulering 

–metabolisme 

• Begrenset kunnskap om hvilke gener som er viktige 

for utvikling av fenotypen 
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DiGeorge syndrom, Velocardiofacialt syndrom, 22q11 delesjonssyndrom 
 
 
 

1 av 3000  (1/2000 – 1/4000) 

90 % de novo, 10% nedarvet delesjon fra en av foreldrene, autosomal dominant 

arvegang. 

Ulike symptomer også innen en og samme familie 



180 symptomer registrert, de fleste har kun noen av disse 

• Immunsvikt (spes. T-celle svikt)  77% 

• Medfødt hjertefeil:  74% (?) 

• Ganeseglsinsuffisiens:  69% 

• Hypoparathyroidisme:  50% 

• Nyre / urinveis anomalier:  31 % 

• Thyroidea symptomer 

• Tarmmisdannelser 

• Nedsatt hørsel 

• Laryngotracheale misdannelser 

• Kortvokst:  20% 

• Trachea misdannelser 

• Karakteristiske ansiktstrekk 

 

• Autoimmune sykdommer 

• Allergier 

• Skjelettanomalier : 17-45% 

– Skoliose, klump fot, polydaktyli, 
kraniosynostose 

• Øyepatologi:  7-70%  

• Tenner – emaljehypoplasi 

• Neurologiske symptomer:  8% 

– Kramper,  CNS anomalier, 
inkludert MMC 

• Malignitet  (COMT-genet) , 
nyrecelle carcinom,  nevroblastom) 

• m.m..  

 



Nevropsykiatri  

• 80%: Lærevansker (evt. lett psykisk utviklingshemming) 

• Redusert evne til å (forstå og) bruke språket 

• Forsinket språkutvikling- betydning for sosial tilpasning 

• Redusert evne til abstrakt tenkning og problemløsning 

• Behov for tilrettelegging i skoletiden  

 

• 40%:  ADD/ ADHD 

• Høy forekomst av autismespekter forstyrrelse 

• 50%: Psykotiske symptomer 

• 25%: Schizofrenidiagnose i voksen alder 

– 1% av pas med schizofreni 

• 50%: Angstlidelse 

• 10-15%: Utvikler alvorlig depresjon 

 

 



DiGeorge syndrom Oppfølging 

• Henvisning til medisinsk genetisk avdeling 

• Frambu:  kompetansesenter:  kurs og informasjon 

• Rikshospitalet: Referansesenter Helsedirektoratet: veileder for 

oppfølging 

 

 

 

 



Enkeltgensykdommer 



Enkeltgensykdommer 

• Inborn errors of metabolism (IEM) 

–OMIM: 29 tilstander assosiert med psykose  

• flere kan behandles 

– Involverer små organeller  

• Lysosymer, peroxiomer, mitokondrier 

–Akkumulering av jern og kobber 

–Defekter i metabolsk prosesser (hyperammonemi, 

homocysteinemia) 

 

–Metabolsk screeningundersøkelse i blod og urin 
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FMR1 relaterte tilstander 
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FMR1 proteinet 
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• I dendritter, binder RNA og modulerer lokal translasjon av mRNA 

i synapsen og postsynaptiske boutoner.  

 

• Dendritisk translasjon påvirker synapsens morfologi og funksjon; 

endret synaptisk plastisitet 

 

 



FMR1 relaterte tilstander 

 

 
• Normalt: 5-55 CGG repetisjoner på FMR1 genets ikke-translaterte 5’ 

region 

 

• >200  repetisjoner: metylering av cytosin-baser hemmer transkripsjon 

– Gir redusert nivå eller fravær av FMR1 mRNA og FMR1 protein 

– Gir fragilt X syndrom 

– Hyppigste enkeltgen knyttet til autismespekterlidelse (2-5% av ASD) 

– 1:5-8000 kvinner, 1:5000 menn 

 

• 55-200 repetisjoner: premutasjon 

– Assosiert med økt nivå av FMR1 mRNA (2-8x) 

– Fragil-X assosierte tilstander (RNA toksisitet, akkumulering av 

inklusjonslegemer i CNS, PNS, perifere organer ) 

– 1:200 kvinner, 1:500 menn 

 

 

 



FMR1 fullmutasjon: Fragilt X syndrom  
1:5-8000 kvinner, 1:5000 menn 

 

 

 

 

 

• Økt autonom aktivering, 

lav stresstoleranse 

• Sky/ sosial angst – stor 

intimsone 

• Dårlig øyekontakt 

• Humørsvingninger 

• Språkvansker 

• Fysiske karakteristika 
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• Utviklingshemming/ 

lærevansker 

• Autismespekterlidelse 

• ADHD 

• Sensorisk hypersensitivitet 

(lyd, lys, lukt, taktilt) 

 



Kvinner med fullmutasjon-Fragilt X syndrom 

• Er mindre affisert enn menn (har et « friskt » X 

kromosom) 

Kognitive og psykiatriske 
konsekvenser 

 De fleste har lærevansker eller lett PU 

Sosial angst, depresjon, skyhet, selektiv 
mutisme, tåler stress dårlig (økt autonom 
aktivering), problemer med 
eksekutivfunksjoner (planlegging, komme i 
gang, gjennomføring), funksjonssvikt i 
skole/arbeid.  
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FMR1 premutasjon: FMR1 RNA toksisitet 

• Depresjon 

• Angst 

• ADHD 

• ASD 

• Fibromyalgi 

• Lett kognitive vansker hos en del 

 

• Hypertensjon, restless legs 

• Hypothyreose 

• Tidlig overgangsalder 

• Tremor/ataxi (FXTAS) , demens, psykose 

• Søvnapné 

 

 



Array CGH 
(CNVer)  

SNP array 

MLPA 

FISH 

Karyotyping 

Enkeltgenanalyser 

Sekvensering 

Genstrengsanalyse 

Homozygositetsmapping 

Next generation sequencing 
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Fragilt X relatert sykdom 







The famine in the Netherlands Oct 1944- march 1945:  
After the Dutch national railways complied with the exiled Dutch  

government's appeal for a railway strike to further the Allied  

liberation efforts, the German administration retaliated by putting  

an embargo on all food transports to the western Netherlands: 

 

Causes: 
•The winter 1944-45 itself was unusually harsh 

• Widespread dislocation and destruction of the war,  

• The retreating German army destroyed locks and bridges to flood  

   the country and impede the Allied advance, i.e. much  

   agricultural land was ruined  and  transport of existing food stocks  

   became difficult. 

 

Implications:  

From September 1944 until early 1945 approximately  
20,000 Dutch people starved to death. Increased prevalence of  
schizophrenia in offsprings of  mothers exposed to the  
famine in 1st and 2nd trimester 
 









Føtale alkoholspektrum forstyrrelser 

 Noen har fødselsdefekter 

Noen har fysiske karakteristika 

Alle har hjerneskade og utviklingsforstyrrelser/nevropsykiatriske lidelser 

Føtalt alkoholsyndrom (FAS) (60 fødsler/ år) ? 

 

Føtale alkohol effekter (FAE) (120-180 fødsler/ år) ? 



Føtalt alkoholsyndrom (FAS):  

1.    Vekstforstyrrelse 

2.    Ansiktsdysmorfologi 

3. Strukturell eller 

funksjonell skade av 

hjernen 

4. Prenatal 

alkoholeksponering 

(obs adoptivbarn) 

 

 

Lignende fysiognomi/ atferdsavvik ved  

Fenytoin-/ valproat - føtopati 



Cerebral dysfunksjon ved FAS:  

 
• Kognisjon:  

– Gjennomsnitts IQ 65, langsom prosessering,  

– nedsatt korttidshukommelse 

– vansker med å skille fantasi/ virkelighet 

 

 Forstyrrete eksekutivfunksjoner:  
– bl a nedsatt vurderingsevne/ konsekvenstenkning/ regulering av 

aktivitetsnivå/ problemløsning/ tilpasning/ impuskontroll/ kritisk 
sans/  ADL funksjoner 

 

• Nedsatte kommunikative / sosiale evner 
– konkret språkforståelse, nedsatt forståelse av konsept/ 

sammenhenger,  

– vansker med sosiale signaler, småprater uten innhold 

• ADHD  
– gutter 68%, jenter 29% (ofte god effekt av sentralstimulerende) 

 

• Epilepsi, motorisk forsinket, klosset 

 



©2013 Teresa Kellerman 33 

En person – mange ulike funksjonsnivåer 



Prematuritet 



«Neurodevelopmental burden» ved prematuritet 

Amerikansk multisenterstudie av pas. født  <28 uker gestasjonsalder, 

oppfølging ved 10 års alder 
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Cerebral parese og psykiske lidelser 
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 Autismespekterforstyrrelser: “A final common pathway” 

Sosial interaksjon 

Begrensete interesser, repetitivt atferd 

Språk, 
kommunikasjon 

Redusert ”theory of 
mind” ferdigheter 

Redusert mentalisering av kognisjon, affekt og atferd 

Mutisme 

Lite modulering av 
stemmen                             
Bokstavelig språk                     
Redusert verbal 
forestillingsevne   
Redusert indre tale 

Tvangshandlinger 
Rigiditet               
Stereotyp atferd          
Mekanistiske 
ferdigheter 
Hyperaktivitet 

Egosentrisitet Ekkolali, Palillali 
(repeterende tale) 

Vansker med: 

Empati                                 
Delt oppmerksomhet 
Forstå og håndtere 
egne andre 
menneskers 
følelsesuttrykk 

Hypersensitivitet for 

sensoriske stimuli 

(lyd, lys, lukt, smak 

berøring med mer) 

  



Asperger syndrom 

 

• Autismespekterlidelse, men ikke forsinket («normal») språkutvikling 

– Likevel vanlig med avvikende språklig kommunikasjon, som 

monton stemme, ekkolali og palilali 

– Bokstavelig forståelse, - obs. misforståelser  
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The American Psychiatric Publishing 
Textbook of Neuropsychiatry and 
Behavioral Neurosciences, Fifth 
Edition 
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Primary symptoms 
and dysfunctions of 
central nervous 
system disturbances 

“The behavioral symptoms 
associated with insults to or 
diseases of the central nervous 
system are actually very few, and 
a wide variety of etiologies can 
cause the same symptoms” 


