
Sammendrag

Vi presenterer langtidsobservasjoner hos to ment-
alt tilbakestående søstre med cerebrale, faciale,
kutane og kardiale symptomer og mutasjoner i
RAS/MAPK-signalveien. Hos den eldste, en nå 48
år gammel kvinne med Costello syndrom, ble det
funnet en mutasjon i genet HRAS. Den yngste, nå
33 år gammel, frembød et cardio-facio-cutant
(CFC) syndrom med hypertrofisk kardiomyopati
som svant med årene, mens hun utviklet en alvor-
lig epilepsi. Hun hadde en mutasjon i KRAS-
genet. Begge mutasjoner var oppstått de novo.
Muligheten for at mutasjonene kunne ha oppstått
uavhengig av hverandre diskuteres.

En eksakt, molekylær-genetisk diagnose av
kroniske sykdommer er viktig selv etter mange års
sykdom. Om ikke diagnosen får terapeutiske kon-
sekvenser, vil den kunne sette punktum for en
langvarig prosess med diagnostiske frustrasjoner
og uklarhet med hensyn til arvegang.

Innledning

Et syndrom defineres ofte som et gjenkjennbart
bilde av spesielle symptomer og tegn hvor en
formell sykdom ikke er definert. Det problemom-
rådet som er kalt ”syndromologi” har tradisjonelt
vært en ren klinisk disiplin. Mye verdifull kunnskap
er etablert ved nitide og nøyaktige observasjoner,
men det har som regel manglet data som kunne
belyse etiologi og patogenese. De siste tiårene
har det her skjedd en dramatisk endring, takket
være utviklingen i molekylær genetikk. Som en
følge av dette har det oppstått et nytt fagfelt,
betegnet som Inborn errors of development (1),
analogt med Inborn errors of metabolism. Noe
skarpt skille mellom disse fagfeltene er det for
øvrig ikke. 

I denne artikkelen (basert på en tidligere
publisert engelsk-språklig versjon, ref. 3) present-
erer vi sykehistoriene til to søstre, som er fulgt av
en av oss (OS) i mer enn en mannsalder. Vi følger
utviklingen fra et antatt ”nytt” syndrom (2) fram til
klarleggingen på det molekylære nivå (3).
Overraskende nok hadde de to søstrene separate,
men nært beslektede genfeil i RAS-genene i
MAPK-signalsystemet (Figur 1). Denne signalvei-
en står sentralt i cellevekst og differensiering. Den
er også et predileksjonssted for somatiske muta-
sjoner ved en rekke kreftformer. 

Vi diskuterer spørsmålet om det usannsynlige
har skjedd, at mutasjonene hos våre pasienter har
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Figur 1
MAPK-signalveien

Figur 2
Familietreet for to pasienter med hhv Costello og CFC-syndrom.

Fødselsår   1958   1959   1961   1963   1968   1970   1976 

                   Prem   Spont   Pas.1  Frisk   Frisk   Spont   Pas.2 

                              abort               gutt     gutt    abort 
FV (g)         1320              3950    4200   4400             4800 

Mutasjon                          HRAS                                   KRAS 



oppstått uavhengig av hverandre, eller om det her
foreligger en hittil ukjent genetisk fellesnevner.   

Familiehistorien

Pasientene kommer fra en familie uten inngifte og
uten kjente arvelige sykdommer. Slektstreet for
familien er vist i figur 2. Våre pasienter har to friske
brødre med fødselsvekt (FV) henholdsvis 4,2 og
4,4 kg. Foruten sine fire nålevende barn, hadde
moren to spontane aborter og et barn som ble
født etter 29 ukers svangerskap og som døde
som nyfødt (FV 1320 g). Fars og mors høyde er
henholdsvis 186 cm og 176 cm. Far døde 68 år
gammel av multiple myelomer.

Pasient 1
Hun ble født i 1961 mens familien bodde i Sverige.
Hun var seks uker prematur (FV 3.950 gram, L 50
cm, HO 35,5 cm) og lå som nyfødt på Vesterås
sjukhus med lett asfyksi. Hun hadde følgende
dysmorfe trekk: Hyperteleorisme, epikantus, dys-
plastiske ytre ører, lett pterygium colli, korte eks-
tremiteter og brede fingrer. Hun kastet opp og tok
maten dårlig og ble holdt i sykehuset i tre uker.
Hun viste forsinket utvikling og ved fire måneders
alder kunne hun knapt reise hodet fra liggende
stilling. Fem måneder gammel ble hun igjen
hospitalisert med vedvarende brekninger. Man
bemerket da en økt pigmentering i huden. Dette
reiste mistanke om binyrebark-insuffisiens, noe
som ble avkreftet ved hormonanalyser. Hun
hadde en kardial bilyd, og EKG viste høyre
ventrikkelhypertrofi. Det var normal oftalmoskopi
og det var normalt skjelett ved røntgenundersøk-
else. Kromosomanalyse viste normal kvinnelig
karyotype 46, XX. Ett år gammel viste hun mark-
ert mental og motorisk forsinkelse. Hun hadde
hatt hyppige øvre luftveisinfeksjoner. Ved under-
søkelsen hadde hun lett økt behåring og kyfose i
thoracalcolumna. Det ble bemerket lett hypertrofi
av labia majora. Hun hadde nystagmus og noe
hest skrik. Der var ingen korneafordunklinger. EEG
viste langsom bakgrunnsaktivitet. Aminosyre-
screening av urinen var normal. Serum kolesterol
var 7,3 mmol/liter. Samlet ga funnene en viss mis-
tanke om Hurlers sykdom, noe som ble avkreftet
ved enzymanalyser (se pasient 2). Ved to års alder
kunne hun stå med støtte, og hun kunne si noen
få ord. Hun hadde bilateral plattfot. Det ble

bemerket hypertrofi av clitoris. Hun hadde en
kardial bilyd, men der var ingen holdepunkter for
hjerteforstørrelse. Serumkolesterol var 10,8
mmol/liter. Ved fem års alder hadde hun en mark-
ert myopi og hudforandringer som kunne minne
om acanthosis nigricans. Hun var operert for en
ovarial cyste og hun hadde også hatt urinkonkre-
menter inneholdende calciumoxalat, calciumfos-
fat og urinsyre. Seksten år gammel brakk hun lår-
halsen etter et fall. Hun hadde menarche 19 år
gammel. Tretti år gammel var hun i en institusjon
for mentalt tilbakestående. Tretti-ni år gammel var
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Figur 3
Pasient 1, 31 år gammel. Merk kruset hår, økt pigmentering
(acanthosis nigricans), og faciale papillomer

Figur 4
Bemerk den løse huden i håndflaten hos pasient 1. 



hennes høyde 153 cm, med vekt 58 kg. Fire
asymptomatiske og lavgradige, papillære blære-
karsinomer ble fjernet da hun var 44 år gammel.
Førti-åtte år gammel har hun tynt hodehår og intet
kroppshår. Hun har tallrike papillomatøse vorter i
ansiktet (Figur 3). Histologisk undersøkelse av en
av disse har vist hyperkeratose, men ikke maligni-
tet. Det er løs hud på hender og føtter (Figur 4).
Hun bor sammen med sin søster i egen leilighet.
Hun angis å ha god hukommelse. Hun har en
varm og sosial personlighet, om ikke så utpreget
som sin søster.

Pasient 2
Hun var født i 1976, til termin etter et normalt svang-
erskap (FV 4.800 gram, L 55 cm, HO 36 cm). Hun
hadde dysmorfe ansiktstrekk med innsunken
neserot, lavtsittende ører, prominent antihelix og
antimongoloid øyestilling. Det ble også bemerket en
høy gane og hender med firefingerfure. Under de
første leveukene hadde barnet hyppige brekninger
og tok maten dårlig. Hun var hypoton med forsink-
et motorisk utvikling. Ved fire måneders alder ble
det konstatert en forstørret lever og en bilyd over
hjertet. Det ble utført hjertekateterisering som viste
obstruktiv kardiomyopati. På dette tidspunkt var
følgende prøver normale: Hemoglobin, hvite blod-
legemer, urinundersøkelse, T3, T4, TSH og
cortisoløkning etter stimulering med ACTH, amino-
syrescreening av urin, turbiditetstest for mucopo-
lysakkarider i urinen, og prøve på reduserende sub-
stans i urinen. Det var også normalt røntgen kran-
ium og normalt røntgen av hender og bekken.
Likeledes var det et normalt EEG og kromosomana-
lyse viste normal kvinnelig karyotype. Ettersom
barnet vokste opp, bemerket moren en spesiell
kroppslukt og noe økt pigmentering i huden. Da hun
var sju år gammel ble det tatt fibroblaster til under-
søkelse og disse viste negativt funn med henblikk
på følgende tilstander: Mucopolysakkaridose 1, 2,
3, 6 og 7, multippel sulfatidose, metakromatisk
leukodystrofi, fucosidose, mannosidose, GM1 og
GM2 gangliosidose, mucolipidose 2 og 3. Disse
analysene (utført i Lund, Sverige) ga negative funn
også hos hennes søster. Det ble bemerket en lett
økt urinutskillelse av glycin og tyrosin.
Elektronmikroskopi av leverbiopsi viste økt fettinn-
hold. Serumkolesterol og triglyserider var normale.
Hun hadde epileptiske anfall behandlet med kar-
bamazepin. Da hun var ni år gammel viste CT lett
cerebral atrofi. Hun hadde på dette tidspunkt norm-

alt fasteinsulin i serum og likeledes normal
serumammoniakk. Hun hadde en lett metabolsk
acidose fra tid til annen, men der var ingen tegn til
organisk aciduri (dr Sweetman, La Jolla). Gjennom
årene har hennes hjertesykdom vist tilbakegang
med normalisering av venstre ventrikkelhypertrofi.
Hennes hudpigmentering har økt og har tatt preg av
acanthosis nigricans. Hun er mentalt tilbakestående,
men bor sammen med sin søster i egen leilighet.
Hun har en vanskelig epilepsi og et abnormt EEG.
Cerebralt MR har vist forkalkninger i hippocampus.
Hun angis å ha god hukommelse. Hun har en
utpreget varm og hjertelig væremåte. Hennes slutt-
høyde er 157 cm (Figur 5).

Molekylærgenetiske 
undersøkelser

Etter påvisningen av HRAS-mutasjoner hos pasi-
enter med Costello syndrom (4, 5), var det natur-
lig å undersøke dette genet hos de to søstrene. I
DNA fra pasient 1 ble det i HRAS ekson 2 påvist
en heterozygot nukleotidsubstitusjon, 35G>C.
Denne substitusjonen forandrer aminosyren i
posisjon 12 fra glycin til alanin (G12A). G12A-sub-
stitusjonen endrer proteinets fosfatbinding og pre-
dikerer en nedsettelse av RAS GTPase-aktivitet-

33

Figur 5
Bildet illustrerer den betydelige vekstretardasjon hos 
pasient 2 sammenliknet med sin mor.



en. Mutasjonen ble funnet i det paternelle HRAS-
allelet. Den var ikke tilstede verken hos foreldrene
eller brødrene, og måtte derfor være en de novo
mutasjon. Mutasjonen er tidligere beskrevet hos
CS-pasienter (6) og har også vært sett som en
somatisk mutasjon ved kreft (7), men har etter det
vi vet ikke vært rapportert ved blærecarcinom.

Overraskende nok ble denne HRAS-mutasjon-
en ikke funnet hos pasient 2. Istedet ble det hos
denne pasienten påvist en 466T>C nukleotidsub-
stitusjon i ekson 4B av KRAS-genet. Mutasjoner i
dette genet er bl.a. funnet ved CFC-syndrom (8, 9).
Den nevnte nukleotidsubstitusjonen fører til endring
av fenylalanin til leucin i aminosyreposisjon 156
(F156L). Heller ikke denne mutasjonen ble påvist
hos foreldrene, og antas derfor også å være opp-
stått de novo. Kimcelle-opprinnelsen kunne derimot
ikke fastslås. Funksjonelle analyser (Kevin Shannon,
UCSF) viste at F156L KRAS resulterte i økt mengde
av fosforylert MEK i COS-7 celler.

Diskusjon

Arvegang og molekylærgenetiske undersøkelser
Det likeartede, men ikke identiske kliniske

bilde hos våre pasienter ble først oppfattet som
uttrykk for samme tilgrunnliggende sykdom.
Forskjellen mellom de to pasientene kunne i
utgangspunktet tilskrives en variabel eks-
pressivitet av samme genetiske defekt. Med friske
foreldre, et barn med tidlig død, og to aborter var
det mest nærliggende å anta recessiv arv.
Dessuten var det normal kromosomanalyse og
normal komparativ genomisk hybridisering. På
denne bakgrunn var påvisningen av to forskjellige
de novo RAS-mutasjoner høyst uventet. Det er to
mulige forklaringer på et slikt genetisk sammen-
treff: 1) Vi står overfor et tilfeldig og høyst usann-
synlig sammentreff, 2) det foreligger i denne fam-
ilien en spesielt høy mutagenisitet i MAPK-sys-
temet. De to abortene samt et barn med tidlig død
kunne støtte alternativ 2), under antakelse av
letale mutasjoner. Pasientenes far døde av mul-
tiple myelomer, men det var ingen opphoping av
kreft eller annen kronisk sykdom i familien. Heller
ikke var det holdepunkter for spesiell strålebelast-
ning eller påvirking av kjemiske stoffer hos for-
eldrene. Ved dominante tilstander med de novo
mutasjoner er det som oftest det paternelle allelet
som er affisert, og det er kjent at hyppigheten av

kimcellemutasjoner øker med fars alder (10). Men
fars alder ved de sju konsepsjonene hadde en helt
ordinær variasjon, fra 21 til 39 år. Hos pasient 1
kunne vi fastslå den paternelle opprinnelse av
HRAS-mutasjonen, mens KRAS-mutasjonens
opprinnelse ikke kunne fastslås. Man kan tenke
seg at RAS-mutasjoner er relativt vanlige i
spermatogenesen, men at de blir fjernet ved kon-
trollmekanismer i cellesyklus. Svikt i et kritisk kon-
trollpunkt kan da gi økt prevalens av slike muta-
sjoner. En annen mulighet er at muterte kimceller
har en selektiv fordel i utviklingen. Eksempel på
dette har man ved defekter i genet for fibroblast
vekstfaktor receptor 2 (FGFR2) (11, 12).

Konklusjonen blir at det ikke har vært mulig å
påvise noen sammenheng mellom de to muta-
sjonene. Det er mulig at framtidig forskning kan
belyse det eiendommelige sammentreff av to
RAS-mutasjonene som her er observert. 

Kliniske observasjoner
Det kliniske bilde hos våre pasienter var forenlig
med Costello syndrom (CS), først beskrevet i et
sammendrag i New Zealand Medical Journal i
1971 (13) og deretter i en artikkel i 1977 (14). Men
det er ikke noe skarpt klinisk skille mellom CS og
”cerebro-facial-cutaneous syndrome” (CFC), som
beskrevet av Reynolds og medarbeidere (15).
CFC er på sin side uskarpt avgrenset overfor
Noonan syndrom. Den kliniske forskjellen mellom
våre to pasienter har tiltatt med årene, og pasient
2 har utmerket seg med kardiomyopati og en
alvorlig epilepsi. Selv om forskjellen mellom de to
kunne ha passert som varierende intra-familiær
fenotype, ble vi etter at den molekylære dia-
gnostikken forelå, stående med at pasient 1 har
CS, mens pasient 2 har CFC.         

Epilepsien hos pasient 2 har gjennom mange
år representert et terapeutisk problem som vi ikke
skal drøfte nærmere her. Som ledd i epilepsi-
utredningen ble hun undersøkt med cerebral MR,
med påvisning av hippocampus-sklerose. Dette
er et interessant funn fordi MAPK-aktivering er vist
å inngå i den synaptiske transmisjon i hippo-
campus (16). Dysfunksjon av RAS/MAPK-signal-
veien kan være relevant for både epilepsi og
mental retardasjon ved CFC-syndromet.     

RAS-mutasjoner fører til permanent aktivering
RAS/MAPK-signalveien. Dette kan forklare at
somatiske RAS-mutasjoner kan gi uhemmet
cellevekst og kreftutvikling. Funnene hos våre
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pasienter, med høy fødselsvekt og kardiomyopati,
særlig markert hos pasient 2, kan henge sammen
med aktivering av RAS/MAPK-systemet.
Vekststimuleringen må ha særlig gjort seg gjeld-
ende prenatalt. Hos pasient 1 normaliserte hjerte-
funnene seg i første leveår. Hos pasient 2 normali-
serte kardiomyopatien seg gradvis under opp-
veksten, og hun hadde normal tykkelse av
myokard 15 år gammel. Begge pasienter endte
opp med lav slutthøyde. Disse observasjonene
tyder på at RAS-aktiveringen hos denne type
pasienter avtar eller blir borte med årene.
Uviklingsforstyrrelsene må også antas å henge
sammen med RAS-mutasjonene, antakelig med
påvirkning særlig i svangerskapets første trimest-
er som er den kritiske periode med hensyn til
utvikling av misdannelser. Men det er i dag ikke
mulig å danne seg noe klart bilde av hvordan
RAS-mutasjoner leder til komplekse sykdomsbild-
er med multiorgan- affeksjon. 

Multiorgan-affeksjonen understrekes av at
begge pasientene i tillegg til kliniske funn som
antas å være spesifikke for henholdsvis CS og
CFC-syndrom, hadde funn som tydet på
metabolsk-endokrine funksjonsforstyrrelser.
Pasient 1 hadde som spedbarn hypertrofi av clitoris
og labia majora, hun hadde urinkonkrementer,
ovarialcyste, forsinket menarche og forbigående
hyperinsulinisme og hyperkolesterolemi. Pasient 2
hadde økt fettinnhold i leveren og varierende, lett
metabolsk acidose. Det foreligger en oversikt over
endokrine funn ved utviklingsforstyrrelser (17). Ved
CS er det beskrevet partiell veksthormonmangel,
kortisolmangel og hypoglykemi (18), og spesielt
hyperinsulinisme (19). Hyperinsulinismen skyldes
antakelig hyperplasi av de Langerhanske øyer som
et ledd i en prenatal organomegali.

Kreftutvikling. Terapeutiske aspekter
Somatiske, aktiverende mutasjoner i RAS-protein-
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Tabell 1
Kliniske funn og laboratoriedata hos to søstre med Costello og CFC-syndrom

Funn Pasient 1 Pasient 2
Costello syndrom CFC-syndrom

Vekst og utvikling
Fødselsvekt > 90 perc + +
Ernæringsproblemer + +
Psykomotorisk retardasjon + +
Lav slutthøyde +      +

Dysmorfe trekk/utseende
Grove ansiktstrekk ++ +
Hypertelorisme + +
Lavtsittende ører + +
Løs hud ++ +
Dysmorfe negler + +
Hyperkeratose + +
Kruset hår ++ -
Kutane papillomer ++ -
Acanthosis nigricans ++ +

Organdysfunksjon
Kardiomyopati (+) +
Epilepsi - +
Hippokampussklerose iu +
Nystagmus + -
Myopi, høygradig + -

+, til stede; ++, markert; -, ikke tilstede; iu, ikke undersøkt



ene er angitt å forekomme ved 30-50 % av all kreft
hos menneske (20). KRAS mutasjoner finnes
hyppig ved kreft i pankreas, galleveier, colon og
rectum. HRAS-mutasjoner finnes ved blærekreft og
melanomer. Det er beskrevet flere kreftformer ved
CS, med rhabdomyosarkom som det mest vanlige
(21). Men blærecarcinom, som hos pasient 1, er
også rapportert. Videre er kreft også beskrevet ved
CFC-syndrom, men sjeldnere enn ved CS.

På bakgrunn av den hyppige forekomst av
somatiske RAS-mutasjoner ved kreft, har man tatt
i bruk kjemisk hemning av det aktiverte
RAS/MAPK-signalsystem (22). Det provokative
spørsmål reiser seg om slike kreftmedikamenter
kan brukes til behandling av fødselsdefekter. Det
er utviklet en musemodell for Apert syndrom (23),
hvor avkommet dør i de første leveuker med
kraniofaciale symptomer. Det er rapportert at
injeksjon av en spesifikk signalhemmer på den
gravide moren gjør at avkommet overlever, vokser
opp og har kunnet reprodusere seg. Mulighetene
for slik behandling i humanmedisinen er ikke sær-
lig gode. Hos mennesker dreier det seg ofte om
de novo mutasjoner som er vanskelig å oppdage
prenatalt. Intrauterin medikamentell behandling er
teknisk komplisert, og medikamentelle bivirkning-
er vil alltid være et problem.

Vår historie understreker betydningen av lang-
tidsobservasjon ved kroniske sykdommer. Den
medisinske utvikling bringer med seg nye diagnost-
iske muligheter. Om ikke dette får terapeutiske kon-
sekvenser, vil en eksakt diagnose kunne sette
punktum for en langvarig prosess med diagnostiske
frustrasjoner og uklarhet med hensyn til arvegang.

Epilog: Om Nosologi og bruk av eponymer
Utviklingen av molekylær diagnostikk reiser vikt-
ige spørsmål vedrørende sykdomsklassifikasjon
(nosologi) og bruk av eponymer (personers navn
knyttet til en sykdomstilstand). Costello syndrom
er et eponym, mens CFC-syndrom er en deskrip-
tiv betegnelse (forkortet). I tillegg til eponymer og
deskriptive betegnelser har man nå fått mole-
kylære diagnoser. Så hva skal man velge? Ta som
eksempel et tilfelle som klinisk har cerebrale,
kutane og kardiale manifestasjoner. Man velger å
kalle det et CFC-syndrom. Men så viser den mole-
kylære diagnostikken en HRAS-mutasjon. Man vil
da antakelig skifte til betegnelsen CS. Men da
legger man de molekylære funn til grunn, og ser
bort fra sin egen kliniske vurdering. Det man

egentlig sier, er at CS er en nosologisk enhet, noe
som er vanskelig å hevde uten en klarlagt etiologi
og patogenese. Situasjonen er særlig komplisert
når det gjelder Noonan syndrom (se artikkel i
dette nummer av Ped Endokrinologi), som er satt
i forbindelse med mutasjoner i fem forskjellige
gener. Noonan syndrom er verken klinisk eller
molekylær-genetisk entydig avgrenset overfor
CFC-syndromet. I den molekylære tid kan epo-
nymene bli forvirrende heller enn avklarende. En
framtidig løsning kunne være å basere dia-
gnostikken på molekylær-genetiske funn kombin-
ert med en kortfattet og konsis klinisk beskrivelse,
men eponymene er vel innarbeidet og lar seg ikke
lett fjerne. 
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