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Celler & DNA 
 Vår kropp är uppbyggd av ~100 

000 miljarder celler 
 

 I cellen finns mest vatten (80%), 
men också proteiner, fetter, 
kolhydrater och vår arvsmassa 
(DNA) 
 

 DNAt finns i cellens kärna och 
har formen av tunna trådar 
 

 DNAt i en enda cell är ~2m långt 

 2,5 miljoner varv runt jorden 
 

 För att få plats, packas DNAt till 
46st kromosomer i cellkärnan Källa: www.1177.se 



DNA 

 Arvsmassan har ett alfabet som består av 
4st bokstäver 

  A, C, T och G 

 

 Arvsmassan är ~3 miljarder bokstäver 
lång 

 

 När celler ska dela på sig, måste DNAt i 
cellen kopiera sig själv  

 Oftast då som fel/mutationer uppstår 

 En bokstav eller flera bokstäver byts ut, tas 
bort eller läggs till 

 

mamma pappa 



Gener 
 I arvsmassan finns 20-25000 

arvsanlag/gener 
 Som ett recept för de proteiner 

som tillverkas i cellen 

 

 Om fel uppstår i generna, 
kan det leda till att proteinet: 
 förändras och gör en helt annan 

uppgift 

 saknas helt i cellen 

 utför rätt uppgift, men i för 
liten eller för stor grad  

mamma pappa 

Protein 

Arvsanlag/gen 



Ärftlighet 
 RASopatierna är dominanta syndrom 

 Räcker att en av kromosomerna i ett kromosompar har en viss 
förändring för att man ska få ett visst syndrom 

 
 Om en individ har t.ex. Noonan: 

 50% risk att dennes barn också kommer att ha Noonan 

 
 Förändringar kan också uppstå sporadiskt, dvs individer som 

inte har Noonan får ett barn med Noonan 
 Antingen uppstått förändring vid bildandet av könscellerna hos 

någon av föräldrarna eller vid celldelning av embryot 
 50% risk att barnets framtida barn kommer att ha Noonan 

 
 Noonan: ~50% sporadiska och ~50% ärftliga fall 



Celler ”pratar” med varandra genom att skicka signaler 

Frisk cell RASopati-cell 



Gener idag vid RASopatier 

Källa: Ekvall S et al,  Am J Med Genet A. 2011 Jun;155A(6):1217-24.  



Ger fel i olika gener upphov till olika symptom? 
 Hjärtfel 

 PTPN11 & SOS1: förträngning av lungpulsådern 
 RAF1: förtjockning av hjärtmuskeln 
 SHOC2: mer varierade fel 

 

 Kortväxthet och typiska ansiktsdrag 
 Vanligare bland PTPN11 och SHOC2 

 

  Lätt att få blåmärken och bröstkorgsdefekt 
 Vanligare bland PTPN11 

 

 Språkförsening och inlärningssvårigheter 
 Ovanligare bland PTPN11 och SOS1 
 

 Hud- och hårproblem 
 Vanligare bland SOS1 och SHOC2 

 

 JMML – en typ av leukemi 
 Vanligare bland CBL 
 

 KRAS, NRAS, BRAF och MEK1 - för få individer för att kunna dra några 
slutsatser 



Hos hur många individer hittar man den 
genetiska orsaken? 

 Noonan: 65-85% 
 

 CFC: 76-90% 
 Costello: >95% 
 LEOPARD: >90% 
 NF1: ~100% 

 
 

 Avd. för klinisk genetik, Akademiska sjukhuset, Uppsala: 
 Får prover från hela Sverige för analys vid misstanke om Noonan 
 Upptäcker mutationer hos ~30% av proverna 

 



Varför hittar vi inte den genetiska orsaken 
hos fler med misstanke om Noonan? 

 Felaktig diagnos? Snarare utesluta, än bekräfta.. 
 Kan finnas vissa symptom som överrensstämmer, t.ex. hjärtfel 

 
 Syndrom som liknar varandra.. 

 ..kan orsakas av skador i många olika gener som inte är gemensamma 

 
 Inte tillräcklig genetisk testning? 

 På kliniken: Alla RASopati-gener undersöks inte, inte heller alla delar i 
de gener som väl testas. Kostnadsfråga.. 

 
 Nya gener? 

 Kan finnas förändringar i gener som hittills inte kopplats ihop med 
RASopatier 



Nya tekniker – bättre diagnostik 

 Nu vid misstanke om Noonan: 
 Fem av nio Noonan-gener undersöks 
 Bara utvalda delar av de fem generna testas 

 
 På gång.. 

 Alla 13 RASopati-gener undersöks på en gång 
 Alla delar som är recept för proteinerna testas 

 
 För att hitta nya gener.. 

 Exomsekvensering: Alla delar som är recept för alla proteiner i en 
hel individ undersöks på en och samma gång (1-2% av hela 
arvsmassan) 

 Helgenomsekvensering: Varenda bokstav i en individs arvsmassa 
studeras 



Modellsystem för utveckling av läkemedel 

 Möss 
 

 Bananflugor 
 

 Inducerade pluripotenta stamceller 
 Stamceller är de allra första cellerna 

 Stamceller kan utvecklas till olika celltyper 



Inducerade pluripotenta stamceller (iPSC) 

Hudcell 

Patient 

Pluripotent 
stamcell 

Proteiner för 
omvandling  

Hjärtcell 

Blodcell Nervcell 



Musmodeller med Noonan 

 Ptpn11 

 Sos1 

 Raf1       

 Shoc2 

 Kras 

 

 

 Små i växten, specifika ansiktsdrag, hjärtfel, 
inlärningssvårigheter, motoriska problem, 
blodcellsproblem  

 

 Finns fler med övriga RASopatier 

 

 

 

Källa: Wu X et al,  J Clin Invest. 2011 Mar;121(3):1009-25.  



RASopatier- snart möjliga att behandla? 
 Testat på möss: 

 Befintliga läkemedel mot epilepsi, högt kolesterol och avstötning vid 
organtransplantation 

 Läkemedel under utveckling mot cancer, som minskar RAS-signaleringen 

 
  Ingen förtjockning av hjärtmuskeln 
  Normalstora 
  Inga särskilda ansiktsdrag 
  Inga inlärningssvårigheter 
  Normal motorik 
  Normala blodceller 

 
MEN.. 
 Förändringar i olika gener ger olika resultat!  

 Motverkar inlärningssvårigheter hos Hras-möss, men inte Nf1-möss 
 Motverkar särskilda ansiktsdrag hos Kras-möss, men inte Raf1-möss 
 Botar förtjockning av hjärtmuskeln hos Ptpn11-möss, men inte Raf1-möss 

 

 Genetisk diagnos är viktigt!! 



Bananfluga som modell 

 RAF1 och PTPN11 

 

 Särskilda ögondrag och hjärtproblem 

 

 

 Behandling med njur- och levercancermedicin 

    hjärtproblem försvann 

 

 Ska testa 640 godkända läkemedel i USA 



Kliniska prövningar för RASopati-individer? 

 Noonan och NF1 
 Lovastatin/Simvastatin och Lamotrigine 

 Inlärningssvårigheter? Motoriska problem? 

 

 Costello 
 Melatoninbehandling vid sömnstörningar? 

 

 LEOPARD 
 Klinisk prövning föreslagen 

 Pojke (yngre än 1 år) med mycket allvarligt hjärtproblem 
 Väntade på hjärttransplantation 

 Behandlade med Rapamycin  Hjärtproblemet stabiliserades 

 Genomgick hjärttransplanation senare 



Andra saker på gång.. 
 Internationellt RASopati-möte 

 Vartannat år i Europa, vartannat år i USA 

 Sprida information 

 Uppmuntra till internationella samarbeten 

 

 Internationellt konsortium för samarbeten 
 Modellsystem – mus, bananfluga,.. 

 Kliniskt samarbete – gemensamma riktlinjer för läkare 

 Identifiering av nya RASopati-gener (Italien, Tyskland, Sverige, 
Holland, mfl) 

 Kliniska prövningar? 



Slutligen.. 
 Uppmuntra Er att bidra till forskningen om ni vill! 

 

 Uppskattar interaktionen med föreningen! 

 

Ta gärna kontakt med oss om ni vill veta mer om 
något eller bidra till forskningen!! 

 
marielouise.bondeson@igp.uu.se 

goran.anneren@igp.uu.se 

sara.ekvall@igp.uu.se 

 



TACK för att ni lyssnade!!!  
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