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Atferdsfenotyper i teori og praksis 



Atferdsfenotype: 

"Atferdsfenotyper" er 

atferdsmønstre som er så 

karakteristiske at de indikerer en 

underliggende genetisk tilstand og 

endringer i hjernen 

 

 

 

 

Menneskelig nær – faglig sterk 



Autismespekterforstyrrelser – en “meta”- atferdsfenotype 

Sosial 
interaksjon 

Begrensete interesser  

repetitivt atferd 

Språk, 
kommunikasjon 

Vansker med 

• Empati  

• Delt oppmerksomhet 

• Forstå og håndtere 
egne og andre 
menneskers 
følelsesuttrykk 

• Mutisme  

• Bokstavelig språk  

• Redusert verbal 
forestillingsevne  

• Redusert indre 
tale 

• Tvangshandlinger 

•  Rigiditet        

• Stereotyp atferd      

• Mekanistiske ferdigheter 

• Hyperaktivitet 



ICD – 10: F84  

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser 

 
F84.0 Barneautisme (debut før 3 år) 

F84.1 Atypisk autisme (senere debut eller fyller ikke alle 3 sett kriterier) 

F84.2 Retts syndrom  

F84.3 Annen disintegrativ forstyrrelse i barndommen (rask progresjon 

fra normal til autisme) 

F84.4 Forstyrrelse med overaktivitet forbundet med psykisk 

utviklingshemming og bevegelsesstereotypier (dårlig definert) 

F84.5 Asperger syndrom (ikke hemmet språk- eller kognitiv utvikling) 

F84.8 Andre gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (overaktivitet, PU) 

F84.9 Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse (???) 
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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 

– Hyppigst 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 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 
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Atferdsfenotype - full mutasjon  
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• PU/lærevansker 

• ASD 

• ADHD 

• Sensorisk hypersensitivitet  

• Økt autonom aktivering 

• Sky/ sosial angst – stor intimsone 

• Dårlig øyekontakt 

• Humørsvingninger 

• Språkvansker 

• Fysiske karakteristika 

 



Prader-Willi fenotype 
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• <10% 

• Lav ekspresjon CYFIP1 gen 

• (15q11-q13)  

• Koder for protein som samvirker 

med FMR1 

• Mer uttalt ASD 
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FMR1 premutasjon 
• Depresjon 

• Angst 

• ADHD 

• ASD 

• Kognitive vansker/ reduksjon 

 

• Hypertensjon, restless legs 

• Fibromyalgi 

• Hypothyreose 

• Ovariesvikt 

• Tremor/ataxi (FXTAS) 

• Søvnapné 
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Overlappende fenotyper FXS og premutasjonstilstander 

13 



 

Tap av FMRP fører til dysregulert translasjon og unormal 

nevrotransmisjon i spesifikke signalveier  
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Dysregulation and 
restoration of translational 
homeostasis in fragile X 
syndrome. Joel D. Richter, 
et al. Nature Reviews 
Neuroscience 16, 595–605 
(2015) 
doi:10.1038/nrn4001 



Utvikling av medikamentell behandling 
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Normalizing neurons: Treating 
mouse models of fragile X 
syndrome (middle) with the 
drug arbaclofen (right) pares 
down the number of neuronal 
projections to normal levels 
(left). 



17 



18 



19 



Rett syndrom 



Rett syndrom – synaptisk plastisitet 



MeCP2 (metyl CpG binding protein 2): Xq28 

• 90% av tilfeller med Rett syndrom knyttet til mutasjoner i MeCP2 

• Tolker epigenetisk informasjon kodet i ulike DNA-metylerings 

mønstre 

• Påvirker gentranskripsjon, neuronal morfologi, synapsedannelse, 

synaptisk plastisitet 

• Synaptisk «nedskalering» via mGluR5 reseptorer  
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Cianfaglione, R., Meek, A., Clarke, A., Kerr, M., Hastings, R. P., & Felce, D. (2016). Direct 
Observation of the Behaviour of Females with Rett Syndrome. J Dev Phys Disabil, 28, 425-
441. doi:10.1007/s10882-016-9478-0 
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Gilenya 

Øke BDNF 
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PCDH19 Xq22.1 



Atferd (pas. 1) 

 

• Uprovoserte utageringer: fysiske angrep på personer, lugging, dytting, 

slag, biting 

• «Gikk inn i seg selv», manglende blikkontakt, ikke respons på tiltale, tar 

på egne øyne og ører, virket plaget 

• Beskrives som i «transetilstand», spørsmål om synshallusinasjoner 

• Akutt angstpreget, kryper inn i et hjørne i fosterstilling 

• Motorisk uro 

• Høy grad av stressbarhet 

• Autistiske trekk med ritualistisk atferd, tvang, ekkolali, tics 

• Søvnvansker 



X-bundet epileptisk encefalopati med mental 

retardasjon begrenset til kvinner (EFMR); 

 

• Mutasjon/kopitallsvariasjon i protocadherin 19 (PCDH19)  

• Reversert X-bundet arvegang 

– heterozygote kvinner affiseres  

– hemizygote menn er friske   

• mosaikker kan manifestere syndromet 

• PCDH19 assosiert med rigide personlighetstrekk, autisme 

og schizofreni hos menn 

– De novo eller nedarvet fra ikke-affiserte fedre eller fra affiserte 

mødre 

– Arvemønsters antas å være knyttet til cellulær interferens pga 

X-inaktiveringsmønster (tilfeldig/skjevt)  

 

 

 



PCDH19 epileptisk encefalopati 

• Kan ligne Dravet syndrom 

• Ofte debut i forbindelse med feberepisoder/feberkramper, vaksinasjon 

(14%) 

– Ulike epileptiske manifestasjoner 

– Atferds- og psykiatriske manifestasjoner: 

• Hyperaktivitet, aggresjon, autistiske trekk, hallusinasjoner, 

psykose, utviklingshemming  
 

 

 

 

 

 

 



Protocadherin 19 (PCDH19) 

• δ PCDH:  type I transmembran protein 

 

• Tilhører cadherin-familien av kalsium-avhengige celle-celle 

adhesjonsmolekyler 

 

• Høy ekspresjon i spesifikke nevrale nettverk som involverer 

hippocampus, subiculum, entorhinal cortex, fremre cingulum 

cortex, amygdala, anteroventrale thalamus og hypothalamus 

(SCN, venteromedial), superior og inferior colliculus, cerebellum 

 

 Emosjonsregulering, hukommelse, læring, circadiane rytmer, 

sosial atferd, multisensorisk integrasjon  

 

• Involvert i nettverks- og synapsedannelse, modning og 

beskjæring av synapser  

• Stor betydning i peri- og postnatal CNS-utviklingen 
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PCDH19 er involvert i regulering av kjønnshormoner 

Chuan Tan et al. Hum. Mol. Genet. 2015;24:5250-5259 



Chuan Tan et al. Hum. Mol. Genet. 2015;24:5250-5259 

Epilepsibehandling: valproat + 

klobazam (Frisium) 
Lotte, J., Bast, T., et.al. (2016). Effectiveness of 

antiepileptic therapy in patients with PCDH19 

mutations. Seizure, 35, 106-110. 

doi:10.1016/j.seizure.2016.01.006 

 

 

 

 

 

Aldo-keto reduktase: omdanning av  progesteronmetabolitt til 
allopregnanolon; GABAA reseptor modulator  
• Pågående klinisk utprøving av syntetisk analog (ganaxolon) 
 

Behandlingsstrategier 


