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Innledning

Alt for 40 år siden foreslo Nobel-prisvinneren Earl
Sutherland en modell som forklarer hvordan et
mangfold av reseptorer på cellenes overflate over-
fører signal fra hormoner (first messengers) til å
generere cyclisk AMP i cellene (second messen-
ger). Senere da Nobel-prisvinnerne Alfred G.
Gillman og Martin Rodbell oppdaget G-protein
(guanin nukleotid-bindende protein) ble modellen
utvidet slik vi kjenner den i dag der en superfami-
lie av G-proteinkoblede reseptorer (GPCR) over-
fører signaler fra alt fra hormoner, neurotransmit-
tere, intracellulære Ca-ioner til odoranter og lys
ved en interaksjon med en rekke forskjellige G-
proteiner.

I løpet av det siste tiår er det gjort store frem-
skritt i kartleggingen av den molekylærbiologiske
basis for denne signaloverføringen og virkn-
ingsmekanismen for en rekke hormoner. Samtidig
er det påvist en rekke mutasjoner i gener som
koder for både GPCR og G-proteiner som kan
fremkalle endokrine forstyrrelser både som økt og
minsket hormonell aktivitet. I de seneste år er det
også vist at den varierende- og vevsspesifikke 

resistens som forekommer ved pseudohy-
poparathyreoidisme kan skyldes forskjell i feno-
type alt etter om det muterte gen er arvet gjennom
moren eller faren, eller paternell imprinting av et
gen som koder for et G-protein. De fleste
mutasjoner er sjeldne, og noen av de endokrine
forstyrrelser rammer bare voksne. I denne over-
sikten vil vi presentere en forenklet modell av de
molekylærbiologiske virkningsmekanismer som
kan gi en bedre forståelse av en felles patogenese
og potensielt nye muligheter for diagnostikk og
behandling av en rekke relativt sjeldne endokrine
forstyrrelser hos barn. Når det gjelder en mer
detaljert fremstilling av molekylærbiologi- og
genetikk, vil vi vise til noen nyere oversiktsartikler
(1-3). De kliniske manifestasjoner blir bare kort
skissert. De fleste av de aktuelle endokrine
forstyrrelser er fyldig beskrevet i tidligere artikler i
Pediatrisk Endokrinologi.

G-proteinkoblet signalover-
føring - struktur og funksjon

G-proteinkoblede reseptorer (GPCR)
GPCR utgjør en superfamilie av reseptorer med
felles strukturelle og funksjonelle motiv i et enkelt
polypeptid med en ekstracellulær NH2- og en
intracellulær COOH-ende og syv domener som
spenner over cellemembranen og blir bundet
sammen med tre ekstracellulære og tre intracel-
lulære sløyfer (Figur 1).
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Innenfor GPCR-superfamilien fører forskjeller i
sekvens og struktur til spesifisitet i binding av
agonist (f. eks. peptid/proteinhormon) og kobling
til G-protein. Alle GPCR-signaloverføringer virker
ved å frigjøre guanosindifosfat (GDP) fra en tett
binding til α-subenheten av G-proteinet. Dermed
aktiveres α-subenheten av guanosin trifosfat
(GTP) som gjennom aktivering av adenylcyclase
genererer cyclisk AMP (cAMP) tilvidere nedstrøms
effekter (Figur 1). De forskjellige klasser av GPCR
kobler seg eksklusivt eller med preferanse til spe-
sifikt G-protein. Visse antagonister kan konkurrere
med de naturlige agonister om binding til GPCR,
og dermed inaktivere reseptoren og blokkere
aktivering av G-proteinet. 

Mutasjoner som fører til tap av funksjon («loss
of function»), blokkerer syntesen av mRNA
og/eller protein og kan føre til tap av funksjon ved
å hemme binding av hormon til GPCR, eller
aktivering av reseptoren, eller blokkere aktiverin-
gen av G-proteinet. Slike mutasjoner er i regelen
resessivt arvelige, og foreldrene er ofte beslektet.
Heterozygote arvebærere har i regelen ingen tegn 

til sykdom fordi en 50 % reduksjon i reseptor 
antall eller funksjon ikke er nok til å gi kliniske
manifestasjoner. Mutasjoner som fører til økt
funksjon («gain of function») fremkommer ved at
reseptoren er vedvarende aktivert uten binding til
et hormon eller at den aktiveres av en fremmed
ligand. Denne typen mutasjoner er autosomalt
dominant arvelige.

G-proteiner
G-proteinene tilhører også en superfamilie av
guaninnukleotid bindingsproteiner som består av
tre forskjellige protein subenheter: α,β, og γ. Den
funksjonelle spesifisiteten av det enkelte G-pro-
tein er knyttet til α−subenheten som er forskjellig
for alle de 20 som er klonet hittil. Etter sekvens og
funksjon er de delt inn i 4 subfamiler: Gsα, Giα,
Gqα og Gi2α. Til nå er det bare påvist spontane
sykdomsfremkallende mutasjoner i Gsα som
aktiverer adenylcyclase og Giα som hemmer
adenylcyclase aktiviteten, åpner kanaler for Ca-
ioner og lukker for K-ioner (Figur 1).
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Figur 1
Skjematisk presentasjon av struktur
og funksjon av G-proteinkoblede
reseptorer. Reseptoren består av et
enkelt polypeptid med et NH2 ter-
minalt ekstracellulært domene, syv
domener som spenner over celle-
membranen og blir bundet sammen
med tre ekstracellulære og tre intra-
cellulære sløyfer, og et COOH ter-
minalt intracellulært domene.
Binding av ligand til reseptoren
aktiverer G-proteinet som resulterer i
frigjøring av guanosindifosfat (GDP)
fra en tett binding til α-subenheten
av G-proteinet. Dermed aktiveres α-
subenheten ved at GDP byttes ut mot
guanosintrifosfat (GTP) som gjen-
nom aktivering av adenylcyclase
genererer cyclisk AMP (cAMP), eller
åpner kanaler for kalsiumioner.
Videre nedstrøms signaloverføring
aktiverer tilslutt cAMP-responsiv
gentranskripsjon Modifisert fra ref.
3.
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Figur 2
Skjematisk presentasjon av aktivering og inaktivering av G-proteiner som består av de tre forskjellige suben-
hetene α, β og γ.  I prinsipp virker et G-protein som en «Av - På bryter». I «Av posisjonen» er guanosindifos-
fat (GDP) tett bundet til α-subenheten (øverst til venstre i panelet). Når den G-protein koblede reseptor blir
aktivert ved binding av et hormon (first messenger), fører en interaksjon mellom den aktiverte reseptor og G-
proteinet til at GDP dissosierer fra α-subenheten (øverst til høyre). GDP blir da byttet ut mot guanosintrifosfat
(GTP) som aktiverer G-proteinet. Dette fører til at α-subenheten dissosierer fra βγ-komplekset, og bundet til
GTP kan α-subenheten aktivere effektoren. «Bryteren er nå i På posisjon» (nederst til høyre). I løpet av få
sekunder vil imidlertid α-subenheten som er en guanosintrifosfatase, hydrolysere GTP til GDP, og hormonet
frigjøres fra reseptoren (nederst til venstre). Dette inaktiverer α-subenheten som igjen assosierer med βγ-
komplekset og «bryteren blir slått tilbake til Av posisjonen» (øverst til venstre). Modifisert fra ref. 18.

G-proteiner fungerer essensielt som «På-Av bry-
ter» for signaloverføring (Figur 2). I «Av-posisjo-
nen» er GDP tett bundet til α-subenheten som vist
på figuren øverst til venstre. Ved binding av et hor-
mon (first messenger) til reseptoren oppstår en
interaksjon med G-proteinet som fører til at GDP
dissosierer fra α-subenheten og blir hurtig erstat-
tet av GTP og aktivering av G-proteinet (Figur 2 -
øverst til høyre). Ved aktiveringen dissosierer α-
subenheten fra βγ-subkomplekset. «Bryteren er
nå slått På» som vist nederst til høyre på figur 2. I
løpet av få sekunder vil imidlertid α-subenheten,
som er en guanosintrifosfatase, hydrolysere GTP
til GDP. Dermed blir α-subenheten inaktivert og
first messenger frigjøres fra reseptor (Figur 2 -

nederst til venstre). Nå kan βγ-subkomplekset
assosiere på nytt med α-subenheten og bryteren
blir satt tilbake til «Av posisjonen» som vist øverst
til venstre på Figur 2.

Defekter i G-proteinet kan fremkalle sykdom
på forskjellige måter. Produksjon av et G-protein
som ikke kan hydrolysere GTP og dermed «slå av
bryteren», vil resultere i en persisterende aktiver-
ing av nedstrømseffekter («gain of function») uten
at et hormon er bundet til reseptoren (Figur 1).
Nedsatt produksjon av normalt G-protein eller
produksjon av et ustabilt G-protein kan føre til
redusert respons på et hormonelt stimulus («loss
of function»). Abnormiteter som påvirker G-pro-
teinets evne til «å  sette bryteren På»,  kan føre til
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både økt og nedsatt nedstrøms signaloverføring.
Et øket signal kan oppstå dersom et defekt G-pro-
tein frigjør GDP og binder GTP hurtigere og mer
effektivt enn normalt, mens nedsatt signal kan
skyldes sen frigjøring av GDP eller mindre effektiv
binding av GTP (Figur 2). Mutasjoner i nedstrøms
effektormolekyler (Figur 1) er bare påvist i et par
enkeltstående tilfeller, og er antagelig svært
sjelden sykdomsfremkallende.

Generelle kliniske 
manifestasjoner

Endokrine sykdommer kan grovt klassifiseres i to
kategorier, de som skyldes overproduksjon av et
hormon eller hormoner, og de som skyldes under-
produksjon. Mutasjoner i GPCR og G-protein kan
gi kliniske manifestasjoner av begge typer.
Mutasjoner som fører til tap av funksjon av enten
GPCR eller G-protein vil manifestere seg som hor-
monresistens med et klinisk bilde som ligner på
det som er forbundet med mangel på hormonet
som normalt aktiverer den aktuelle reseptor. I
stedet for mangel på hormon er denne type
resistens karakterisert ved økt serumkonsen-
trasjon av det aktuelle hormonet.

Mutasjoner av GPCR som fører til økt funksjon
gir et klinisk bilde som ligner det som fremkalles
av hypersekresjon av hormonet som normalt
bindes til aktuelle GPCR. Nå er imidlertid
serumkonsentrasjonen av det involverte hormon
supprimert. En komplett og detaljert gjennom-
gang av alle endokrine forstyrrelser som er for-
bundet med mutasjoner i GPCR og G-proteinen
(Tabell 1 og 2) ligger utenfor rammen av denne
oversikten. Vi vil derfor bare trekke frem utvalgte
eksempler med spesiell interesse for pediatrisk
endokrinologi. Vi viser ellers til flere nyere oversik-
tsartikler (1-3).

Endokrine sykdommer fremkalt
av mutasjoner i gener for GPCR

Mutasjoner med tap av funksjon («loss
of function»)
Sykdommer som er fremkalt ved mutasjoner som
fører til ved tap av funksjon av ACTH, TSH,
GHRH, LH og FSH-reseptorene kan være spon-
tant oppstått eller overført med autosomal reses-

siv arv. Funksjonstap av V2-vasopressinresep-
toren er X-bundet resessiv. Tabell 1 viser en over-
sikt over endokrine forstyrrelser fremkalt av
mutasjoner i GPCR inndelt etter tap av funksjon
eller økt funksjon.

Homozygote eller kombinert heterozygot
punktmutasjoner av reseptorgenet for ACTH man-
ifesterer seg med en ACTH-reseptor med nedsatt
funksjon, og presenterer seg klinisk som en famil-
iær tilstand med ACTH-resistens med svikt av
glukokortikoid sekresjonen, men normal sekresjon
av mineralkortikoider. Tegn på binyresvikt gir seg
gjerne til kjenne som hypoglykemi i tidlig
småbarnsalder. Hyperpigmentering kan
forekomme alt i nyfødthetsperioden, men som
regel ikke før enn etter 4 måneder. Hyppige og
tildels alvorlige infeksjoner kan også være et tidlig
tegn (4).

I sjeldne tilfeller kan familiær isolert veksthor-
monmangel være forårsaket av homozygot
mutasjon i GHRH-reseptoren. Tilstanden, som er
analog med den som er beskrevet hos little
mouse, har vært rapportert hos barn av beslekt-
ede foreldre med tidlig og uttalt vekstretardasjon,
veksthormonmangel, manglende respons på
GHRH og god respons på behandling med vek-
sthormon. I motsetning til nyfødte med komplett
veksthormonmangel presenterer de seg ikke med
frembukende panne, mikropenis eller hypoglyke-
mi (5,6).

Homozygote eller kombinert heterozygot
punktmutasjoner med funksjonstap av TSH-
reseptoren fører til THS-resistenssyndromet. Den
kliniske manifestasjon viser et variert bilde fra
euthyreoidisme med økt serumkonsentrasjon av
TSH, til kliniske manifestasjoner som spenner fra
mild hypothyreoidisme med struma til svær kon-
genitt hypothyreose med thyreoideahypoplasi (7).

Homozygote mutasjoner som svekker
funksjon av LH-reseptoren inaktiverer også hCG
som stimulerer Leydigcellene og testosteronpro-
duksjonen i fosterlivet, og kan føre til mikropenis
og kryptorkisme (8). Komplett inaktivering kan
resultere i mannlig pseudohermafroditisme med
manglende differensiering av Leydigceller.
Tilstanden er kjent som type I Leydigcelle
hypoplasi og presenterer seg klinisk ved kvin-
nelige ytre genitalia med en blind vagina uten
Müllerske strukturer og inguinale testikler med
Leydigcelleaplasi eller -hypoplasi. Serumkonsen-
trasjonen   av  LH   er  forhøyet  med normal FSH, 
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Tabell 1 Endokrine forstyrrelser fremkalt av mutasjoner i G-protein koblede reseptorer.   

Reseptor            Mutasjon                                          Endokrin forstyrrelse

ACTH              Inaktiverende recessiv                Familiær glukokortikoidsvikt type 1 

GHRH           Inaktiverende recessiv               Isolert veksthormonmangel

TSH                  Inaktiverende recessiv               TSH-resistens
Aktiverende dominant                Hereditær non-autoimmun hyperthyreoidisme

LH                     Inaktiverende recessiv                Type I og type II Leydigcellehypoplasi
Aktiverende dominant                 Pubertas precox hos gutter (Testotoksikose)

Ca-sensor         Inaktiverende dominant               Familiær hypokalsiurisk hypokalsemi
Inaktiverende recessiv                 Alvorlig neonatal hyperparathyreoidisme 

V2-vasopressin Inaktiverende X-recessiv            X-bundet nefrogen diabetes insipidus

Tabell 2 Endokrine forstyrrelser fremkalt av mutasjoner i Gsα-proteinet.  

Mutasjon                                          Endokrin forstyrrelse

Aktiverende nymutant                    Veksthormon-produserende hypofysetumor
ACTH-produserende hypofysetumor
Thyroidea-adenom/carcinom
Leydigcelletumor
Feokromocytom
Parathyreoideaadenom
McCune-Albright syndrom

Inaktiverende heterozygot             Albrights hereditære osteodystrofi (AHO)

Maternell transmisjon          Pseudohypoparathyreoidisme type Ia (PHPIa)
PHPIa + AHO + multihormonell resistens

Paternell transmisjon         Pseudopseudohypoparathyreoidisme (PPHP)
AHO som eneste manifestasjon

Maternell A366S mutasjon  PHPIa + testotoksikose

Maternell ∆366S mutasjon  Pseudohypoparathyreoidisme type Ib (PHPIb)
Renal PTH resistens uten AHO

Paternell imprinting defekt    Pseudohypoparathyreoidisme type Ib (PHPIb)
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nedsatt testosteron og manglende respons på
hCG stimulering (9). Mutasjoner som gir inkom-
plett inaktivering av LH-reseptoren fører postna-
talt til type II Leydigcellehypoplasi som presenter-
er seg hos menn ved liten penis, hypospadi, ned-
satt virilisering, lav serum konsentrasjon av
testosteron og høyt LH (10).

X-bundet nefrogen diabetes insipidus skyldes
en inaktiverende mutasjon i genet for V2-vaso-
pressin-reseptoren. Til nå er det funnet mer enn
100 forskjellige slike mutasjoner. Klinikken er
karakterisert ved polydipsi, polyuri, manglende
evne til å konsentrere urinen og manglende
respons på vasopressin og vasopressinanaloger.
Heterozygote kvinnelige arvebærere har i regelen
ingen symptomer (11).

Autosomal dominant familiær hypokalsiurisk
hypokalsemi skyldes heterozygot mutasjon av
genet som koder for den kalsiumsensitive resep-
toren som er uttrykt i glandula parathyreoidea og
nyrene. Ved nedsatt funksjon av reseptoren
svekkes kalsiumsuppresjonen av PTH-sekresjo-
nen, og  reabsorpsjonen av kalsium i nyrene øker.
Dette fører til lett hyperkalsemi, samtidig som
serumkonsentrasjonen av PTH er normal eller lett
forhøyet og utskillelsen av kalsium i urinen er rel-
ativt lav. Tilstanden er også blitt benevnt som
familiær benign hyperkalsemi, og det er viktig at
den ikke gir indikasjon for kirurgisk inngrep på
parathyreoidea-kjertlene (12). 

Homozygot eller kombinert heterozygot
mutasjon av begge alleler for den kalsiumsensitive
reseptoren fører til alvorlig neonatal primær hyper-
parathyreodisme som i noen tilfeller kan være letal
dersom det ikke blir foretatt tidlig total
parathyreoidektomi. Foreldrene er ofte i slekt, og
det kan forekomme tilfeller av familiær hypokalsi-
urisk hypokalsemi i familien. Den nyfødte har
svært høy serumkonsentrasjon av kalsium, van-
ligvis i området 3,75-7,5 mmol/L, hypofosfatemi
og økt serumnivå av PTH og alkalisk fosfatase
(13).

Mutasjoner av genet for LH-reseptoren som fører
til vedvarende aktivering er årsak til en sjelden
form av autosomal dominant familiær pubertas
precox hos gutter, eller såkalt testotoksikose.
Affiserte gutter kan vise tegn til pubertas precox

helt fra 4-års alder. Puberteten  inntrer uavhengig 
av GnRH-sekresjonen, og det finnes derfor lave
serumkonsentrasjoner av både LH og FSH, mens
konsentrasjonen av testosteron er på et normalt
pubertetsnivå (14).

Heterozygot mutasjon i genet for TSH-resep-
toren kan føre til vedvarende aktivering og spo-
radisk eller autosomalt dominant arvelig non-
autoimmun hyperthyreoidisme som kan være
kongenitt eller debutere i småbarnsalder (15).

Endokrine sykdommer fremkalt
av mutasjoner i gener for 
G-proteiner 

Tabell 2 gir en oversikt over endokrine sykdommer
fremkalt av mutasjoner i genene som koder for
Gsα.

Pseudohypoparathyreoidisme  og
Albright hereditær osteodystrofi
I sitt klassiske arbeid fra 1942 beskrev Albright og
medarbeidere pseudohypoparathyreoidisme
(PHP) som det første hormonresistens-syndrom.
Pasienter med PHP er karakterisert ved
hypokalsemi, hyperfosfatemi, forhøyet serum
konsentrasjon av PTH og redusert kalsemisk og
fosfaturisk respons på injeksjon av PTH. I tillegg
har pasientene et kliniske syndrom med kort-
voksthet, kort nakke, sentral adipositas, rundt
ansikt, brakydaktyli, sukutan bendannelse og
mental retardasjon som blir sammenfattet under
begrepet Albright heriditære osteodystrofi (AHO).
Ti år senere beskrev Albright og medarbeidere et
syndrom med AHO uten tegn til PTH-resistens.
Dette syndromet ble betegnet som pseudo-
pseudohypoparathyreoidisme (PPHP). Familiær
PHP viser i de fleste tilfeller autosomal dominant
arvegang.

Siden aktivering av Gsα stimulerer dannelsen
av cAMP (Figur 1) etter injeksjon av PTH, kan
måling av cAMP konsentrasjonene i serum og urin
brukes i diagnostikk av PHP. Som vist i tabell 2,
har man etterhvert fått et ganske heterogent og
sammensatt spektrum av PHP med eller uten de
kliniske manifestasjoner av AHO (1-3).
Pseudohypoparathyreoidisme type Ia  (PHPIa) er
maternelt  transmittert  og  foruten  PTH-resistens 
kan det være resistens mot andre hormoner knyt-

Mutasjoner med økt funksjon 
(«gain of function»)
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tet til   Gsα-aktivitet  som TSH og gonadotropiner
sammen med symptomer på AHO (Tabell 2).
PHPIb som bare viser resistens mot PTH, er
paternelt transmittert. Ved paternell transmisjon
kan AHO også opptre som eneste manifestasjon.
Pasienter med PHPIa har omtrent 50 % reduksjon
i Gsα-aktiviteten i cellemembranene i erytrocytter,
fibroblaster og trombocytter. PHPIa og PPHP
finnes ofte i en og samme familie og har samme
50 % reduksjon i Gsα-aktiviteten i cellemembran-
er. I motsetning til slektninger med PHPIa, viser
pasienter med PPHP normal cAMP ekskresjon i
urinen etter en PTH-injeksjon.

Studier av familier med både PHPIa og PPHP
reiser spørsmålet om hvorfor svikt i Gsα-
aktiviteten med samme genmutasjon kan vise
forskjellig fenotype, og da særlig i forhold til den
generelle hormonresistens ved PHPIa (1-3). Det
har vist seg at fenotypen er avhengig av om det
muterte gen er nedarvet gjennom moren eller
faren. Med ett unntak har familiestudier således
vist at maternell transmisjon av et mutert Gsα-gen
fører til komplett ekspresjon av PHPIa, mens
paternell transmisjon av den samme mutasjon
medfører PPHP og i noen tilfeller bare AHO.
Genomisk imprinting kan gi en forklaring på den
paternelle transmisjon av PHPIb (2,3). Til nå er det
påvist omtrent 70 gener som viser parental spesi-
fikk ekspresjon på grunnlag av genomisk imprint-
ing defekt. En del av disse gener er viktig for vekst
og utvikling slik som genene for Prader Willi syn-
drom, Angelman syndrom og Beckwith
Wiedeman syndrom.

McCune-Albright syndrom
Syndromet som ble beskrevet av McCune i 1936
og Albright og medarbeidere i 1937, er karakteris-
ert ved polyostotisk fibrøs dysplasi, café-au-lait
pigmentering av huden og autonom endokrin
hyperfunksjon. Den klassiske endokrine
forstyrrelsen var gonadotropin-uavhengig puber-
tas precox, men akromegali, hyperthyreoidisme
og overaktivitet av binyrebarken er også
beskrevet. Syndromet opptrer sporadisk. 

De affiserte endokrine organer, dvs gonader,
hypofyse, thyreoidea og binyrebarken blir alle
overstimulert ved økt cAMP produksjon som
dermed forsterker den cAMP avhengige sig-
naloverføringen. Alle til nå undersøkte tilfeller har
vist den samme aktiverende mutasjon i genet som
koder for Gsα med mosaikkdistribusjon av gen-

defekten i de forskjellige vev (16). Dette passer
med hypotesen om at mutasjonen i Gsα er tidlig
postzygotisk som vil føre til manifestasjoner med
vid spredning og opptreden av mosaikkek-
spresjon i de affiserte vev. Økt cAMP produksjon
kan også forklare hyperpigmenteringen som er
mediert gjennom det melanocyttstimulerende
hormon som har sin virkningsmekanisme knyttet
til GPCR og aktivering av Gsαtil økt cAMP pro-
duksjon (Figur 1). Mangfoldet av kliniske manifes-
tasjoner vil avhenge av tidspunktet for den
postzygotiske mutasjon slik at tidlig mutasjon vil
gi de alvorligste og i noen tilfeller potensielt letale
manifestasjoner (17).

Sluttkommentar
De seneste års funn av et stadige økende antall av
spontane og hereditære mutasjoner av gener som
koder for GPCR og G-protein som årsak til et
ekspanderende antall endokrine forstyrrelser, har
allerede fått betydelige implikasjoner for vår
forståelse av struktur og funksjon av disse signal-
proteiner. Familiestudier av f. eks. pasienter med
PHP, PPHP og AHO kan tidligere ha virket forvir-
rende både når det gjelder klassifisering og arve-
gang. Nyere forståelse av patogenese har gitt
mulighet for differensiering av subtyper for PHP,
mer presis diagnostikk og bedret innsikt i den
genetiske transmisjon av de varierende fenotyper.
Det siste har også åpnet mulighet for mer presis
genetisk rådgivning.

Foreløpig er de kliniske implikasjoner for
utvidede diagnostiske metoder og behandling-
sprinsipper mer begrensede. For de fleste
endokrine sykdommer som er involvert vil den
funksjonelle diagnose fortsatt ha sin basis i måling
av de relevante hormoner, og behandlingen vil
fortsatt primært være basert på substitusjon av
hormoner ved hormonell svikt, eller korreksjon av
hypersekresjon på medikamentell eller kirurgisk
basis.

Direkte mutasjonsdiagnostikk på rutinebasis
er foreløpig ikke aktuell, men nye genteknologiske
fremskritt kan endre på dette. Det er også mulig at
det kan bli utviklet inverse agonister for reseptor-
er som er vedvarende aktivert, eller spesielle ago-
nister for inaktive reseptorer eller G-protein. Man
kan også tenke seg utvikling av genterapi for
enkelte tilstander, men det ligger i så fall et stykke
inn i fremtiden.
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