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DiGeorge syndrom, Velocardiofacialt syndrom, 22q11 
delesjonssyndrom



Karakteristiske utseende: 

• Epikantus

• Tubulær nese

• Lav nesebro

• Små nesevinger

• Koppformede ører:

• Glatt filtrum og tynn overleppe

• Flatt midtansikt

• Underutviklet kjeve



1 av 3000  (1/2000 – 1/4000)

90 % de novo

10%:  Nedarvet delesjon fra en av 

foreldrene

Ulike symptomer også innen en og 

samme familie

Autosomal dominant arvegang

K=M

DiGeorge syndrom



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 skoletidenskolen

• 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:

• Grunnleggende nevrobiologi fortsatt ikke fullt 

forklart.

• Mye forskning på området, potensiale for å 

forstå grunnleggende mekanismer for utvikling 

av hjernen og av nevropsykiatriske lidelser.

• Ofte fokus på COMT-genet i forbindelse med 

psykiske lidelser

• Svært aktuelt: mikro RNA- regulerer aktiviteten 

av andre gener.



Både 22q11 mikroduplikasjon og mikrodelesjon er  knyttet til 

autisme, schizofreni, ADHD og andre utviklingsforstyrrelser

Duplikasjon: Cat-eye

syndrom
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Delesjon: 

DiGeorge syndrom



Array CGH

SNP array

MLPA

FISH

Karyotyping

Eksomsekvensering

Sekvensering

Genstrengsanalyse

Homozygositetsmapping

Next generation sequencing

Dypsekvensering

High-throughput sekvensering





Array CGH

• Høyoppløselig kromosomundersøkelse/ molekylær karyotype/ 

kopitallsanalyse

• Screening av alle kromosomer for submikroskopiske delesjoner 

og duplikasjoner 

• Ser IKKE på DNA-sekvensen 

• Vil kunne avdekke alt det som en vanlig kromosomanalyse 

(karyotype oppdager), men ikke bærertilstander (balanserte 

translokasjoner)





DiGeorge syndrom Oppfølging:

Psykisk helse

• Psykoedukasjon

• Kan språkvansker forklare 

lærevansker etc?

• Før psykoterapi: vurder 

egnethet 

• Psykoterapi må tilpasses 

kognitivt nivå 

• Legemidler: Generelt som 

vanlig, men ofte ikke 

frapperende respons på 

antipsykotika.

Annet

• Blodprøver 

– Immunologi, hematologi, 

elektrolytter (kalsium) thyroidea- og 

parathyroidea funksjon 

• Kardiolog 

• Ultralyd av nyrer

• Øyeus. 

• ØNH: Ganespalte?

• Hørselsutredning

• Bildeus.: Rtg. thorax og cervical

columna

• Dysfagi?

• Logoped?



DiGeorge syndrom Oppfølging

• Henvisning til medisinsk genetisk avdeling

• Frambu:  kompetansesenter:  kurs og informasjon

• Rikshospitalet: Referansesenter Helsedirektoratet: veileder for 

oppfølging



3q29 mikrodelesjoner og mikroduplikasjoner 

Delesjon: 40 ganger økt risiko for schizofreni





Målrettet kopitallsanalyse

• MLPA 

– En DNA-basert analyse, prober hybridiserer til ønsket område 

og amplifiserer dette, så måles ”relativ mengde” av produktet    

– enkeltgener eller en samling av gener/ kjente 

mikrodelesjonsyndromer

• MLPA kit : genetikkportalen.no

– Kan finne mindre delesjoner og duplikasjoner enn ved aCGH
(ofte flere/tettere prober, men avhengig av kit) 

– Eget MLPA kit for psykiske lidelser

• Velges primært hvis det ikke er mistanke om 
utviklingshemming (eller DiGeorge syndrom )





Fragilt X
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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



Atferdsfenotype:

"Atferdsfenotyper" er 

atferdsmønstre som er så 

karakteristiske at de indikerer en 

underliggende genetisk tilstand og 

endringer i hjernen

Menneskelig nær – faglig sterk
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Fragilt X syndrom; Atferdsfenotype ved full mutasjon 
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• PU/lærevansker

• ASD

• ADHD

• Sensorisk hypersensitivitet (lyd, lys, lukt, 

taktilt)

• Økt autonom aktivering, lav 

stresstoleranse

• Sky/ sosial angst – stor intimsone

• Dårlig øyekontakt

• Humørsvingninger

• Språkvansker
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Kvinner med fullmutasjon-Fragilt X syndrom

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

Kognitive og psykiatriske 
konsekvenser

 50 to 70% har lærevansker, evt 

lett utviklingshemming.

Angst, skyhet, tåler stress dårlig (økt 

autonom aktivering), problemer med 

eksekutivfunksjoner (planlegging, 

komme i gang, gjennomføring), 

funksjonssvikt i skole/arbeid. 
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FMR1 premutasjon
• Depresjon

• Angst

• ADHD

• ASD

• Fibromyalgi

• Lett kognitive vansker hos en del

• Hypertensjon, restless legs

• Hypothyreose

• Tidlig overgangsalder

• Tremor/ataxi (FXTAS) , demens, psykose

• Søvnapné

Gentesten (analyse av 

enkeltgen (FMR1) 

koster 60 kroner!







Wilsons sykdom (1:30000)

• Levermanifestasjoner

• Nevrologiske manifestasjoner

– 98% har Kayser-Fleischer ringer

– Dysartri, dystoni, parkinsonisme, chorea, demens, autonomy dysfunksjon

med mer

• Psykiatriske symptomer

– Depresjon og psykose kan forekomme



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

• Som gruppe: 

– Kvinner med ekstra X  Dårligere kognitiv funksjon, sårbare for psyk. lidelsek.

– Menn med ekstra Y    Normal intelligens, men atferdsforstyrrelser

– Menn med ekstra X IQ i nedre del av normalområdet, språkvansker



Turner syndrom (XO) – 1/ 3000 jenter

Ofte lett utviklingshemming 

• Kognitiv fenotype:  

Verbale evner = ofte normale, 
non-verbale nedsatt, 

spesielt visuospatiale, 
perseptuelle, eksekutive, 
sosiale

Ofte angst og depresjon



Nevroanatomiske korrelater

• Signifikante forskjeller i regionalet hjernevolum

– Økt grå substans i tempralregionen (insula, superior temporal 

gyrus) asosiert med å ha et X kromosom

• Visuo-spatiale prosesser

• Kognitive prosesser

• Nedstrøms effekter

– Hormoner

• Oppstrømseffekter

– Gener på X-kromosomet regulerer ekspresjonen av andre gener

– Gener knyttet til nevronal utvikling, celle-signalering, gener 

assosiert med depresjon

• «Parent of origin effect»: Både hjernemorfologien og 

den nevropsykiatriske profilen avhenger av om pas. 

har beholdt mor eller fars X-kromosom (gruppenivå)





47 XXX – Trippel-X syndrom

• 0,1% av alle kvinner

• De færreste vet om det (10 % som har det får utført genprøve?)

• Storvoksthet og lærevansker (IQ i snitt 85)

• Flinke praktisk

• Økt sårbarhet for psyk. problemer, ADD

• Autistiske trekk (mellomting mellom normal og Aspergers syndrom)

• Nevropsykologi:

– Eksekutiv dysfunksjon, vansker med inhibisjon, mental 

fleksibilitet, arbeidsminne, vedvarende oppmerksomhet



Kleinfelters syndrom – 47XXY 

• 1/550 gutter

• økt vekst + lærevansker + 

psykisk sårbarhet (angst, 

depresjon)

• Lese- og språkvansker, frontal-

eksekutiv / 

oppmerksomhetsdysfunksjon

• Sosial dysfunksjon

– Introvert, stille, engstelige

• Små testikler, lavt testosteron, 

normal seksualdrift, infertil

• Normal pubertet, feminine 

ansiktstrekk og kroppsbygning



Nevroanatomi

• Ekstra X-kromosom er assosiert med økt grå substans volum i 

presentral, postsentral og bakre parito-oksipitale regioner

• Klinefelter. Redusert hippocampus volum, superior temporal gyrus; 

kognisjon (verbal hukommelse) og auditiv prosessering

T test comparison between TS and KS groups using z-score maps relative to respective sex-matched controls. 

Increased GMV noted for the TS group in frontotemporal regions (blue, TS females > KS males) and for the KS group in 

parietal regions (yellow, KS males > TS females). Clusters are considered significant at p < 0.05 FWE, voxel-height p < 

0.001. Covariates include total GMV, age, and FSIQ.



XYY (1:1000 gutter) 

• Høyere enn sine søsken

• Grov ansiktsbygning

• Akne i puberteten

• Noe lavere IQ enn søsken

• ADHD, atferdsvansker, temperament

• Tremor, hypotoni



Forståelsesmodeller og hypoteser for 

autismespekterlidelser

MZ tvillinger: 36% konkordans 
(82% for mildere fenotype)



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

Vansker med:

Empati                                 
Delt oppmerksomhet 
Forstå og håndtere egne 
andre menneskers 
følelsesuttrykk

Mutisme                             
Bokstavelig språk                     
Redusert verbal 
forestillingsevne   
Redusert indre tale

Tvangshandlinger 
Rigiditet               
Stereotyp atferd          
Mekanistiske ferdigheter 
Hyperaktivitet

Egosentrisitet Ekkolali, Palillali
(repeterende tale)



Andre hyppig forekommende problemer/ 

symptomer
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Epilepsi

Mental retardasjon

Hyperkinetiske lidelser (ADHD)

Tvangslidelse (OCD)

Depresjon

Angst

Katatoni

Tics/Tourettes syndrom

Spiseforstyrrelser

Psykosedebut i ungdommen

Personlighetsforstyrrelser??

Abnorme reaksjoner på sensoriske stimuli

Abnorme søvnmønstre

Aggresjon

(Ghaziuddin, 2005; Ghazuiddin, Weidmer-Mikhail, og Ghaziuddin, 1998; Gillberg & Billstedt, 2000; Tantam, 

2000)



Asperger syndrom

• Autismespekterlidelse, men ikke forsinket («normal») 

språkutvikling

– Likevel vanlig med avvikende språklig kommunikasjon, som 

monton stemme, ekkolali og palililali

– Bokstavelig forståelse, - obs. misforståelser 
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Behandling

”Første gang jeg leste autisme kan behandles så ble jeg litt 
fornærmet. Vil de ikke ha oss autister? Vil de ikke at det skal 
være autister på jorden? 
(men uten autister så hadde det nok ikke vert noe lys, 
Internett eller datamaskiner)
Jeg forsto ikke hvorfor vi skulle bli utryddet”

Vi skal IKKE  ”behandle bort” grunnlidelsen



1.  Intervensjoner i forhold til autistiske vansker
– Psykoedukasjon

– Sosial trening/ veiledning, (situasjons-/relasjonsanalyser, ”tolk”)

– Kognitiv terapi (introspeksjon, interpretasjon av følelser/ tankemønstre)

– Tilrettelegging av miljø

2. i forhold til komorbide neuro-/psykiatriske tilstander
– Tilrettelegging av miljø/ stressreduserende tiltak/ skjerming 

– Atferdsmodifikasjon 

– Kognitiv terapi/støtteterapi

– Psykofarmaka

3. Habilitering

Overlapp av tilnærminger, best med kombinasjoner



Psykoedukasjon ved ASD

• Forståelse for grunnlidelsen

– Tilpasninger i tråd med disse

• Unngåelse av ”nevrotypiske 

projeksjoner”

• Samme behov for å lære om 

diagnosen

• Særegent behov for å lære 

eksplisitt hva andre lærer 

implisitt (= lære om vanlig)

– Den avvikende 

hjernefungeringen

– Oftere oppbrukt: Mindre tid i 

situasjoner der vanlig lærdom 

plukkes opp

http://www.autismeenheten.no/forside/publikasjoner-fra-autismeenheten/rapporter/psykoedukative-grupper-for-personer-med-asperger-syndrom-2012/download


Medikamentell behandling av kjernesymptomer

• Sosial interaksjon/emosjonalitet/nonverbal kommunikasjon 

– Oxytocin 
– (MDMA (3,4-metylendioksymetamfetamin))

• Sosial interaksjon/kognisjon 

– Memantin (NMDA-antagonist)

• Tvang, sosial interaksjon 

– D-cycloserin (tuberkulosemiddel, - partiell NMDA reseptor agonist 



Medikamentell behandling av uspesifikke 

symptomer

• Aggresjon

– Affektiv: stemningsstabiliserende, anxiolytika (benzodiazepiner, 

gabapentin, pregabalin

– Kompulsiv: SSRI

– Hyperaktiv/disorganisert: Amantadin (Symmetrel) eller SGA

• Katatoni: antiparkinson-midler

• Hyperaktivitet/disorganisert atferd

– Psykostimulant, atomoksetin, amantadin

– SGA

• Hyperreaktivitet på stimuli, agitasjon

– β-blokker,  α2-agonist  (klonidin, guanfacin) 

• Selvskading (SIB)

– Naltrexon, karbamazepin, valproat, lamotrigin











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
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En person – mange ulike funksjonsnivåer








