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Hva skal jeg snakke om?

• Kromosomer, gener og mutasjoner

• Genetikk ved aniridi

• Genetisk testing 
• Genetisk veiledning
• Informasjon

• Muligheter for genterapi
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Kromosom - Karyotype

Autosom Kjønnskromosom (X og Y)

Lang arm (q)

Kort arm (p)
Centromer
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Kromosomene = Kokebok
Genene = Oppskrifter
Proteinene = Kaker
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Begrepsforklaringer

• DNA – deoksyribonukleinsyre = 
arvemateriale

• A-T / C-G; byggesteiner, 
nukleotider, basepar

• Gen – arveanlegg, ”oppskrift”

• Genpar – vi har to kopier av 
hvert gen (ett fra mor, ett fra 
far)

• Allel – alternativ form av et gen 
(genvariant), lokalisert i en 
bestemt posisjon (lokus) på et 
kromosom
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• ca. 20 000 gener

• DNA blir kopiert ved hver celledeling
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Transkripsjon

Translasjon

”Oppgaven” til et gen:
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Tre og tre baser 
(A,C,G og T) danner
en kode for en 
aminosyre

Eksempel: 

CAG - glutamin
GCA - alanin
GGC - glycin
GGA - glycin

Aminosyrene settes 
sammen til protein
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Genetikk ved Aniridi - I

• Årsak: tap av funksjon av en kopi 
(haploinsuffisiens) av PAX6 genet (11p13) 
(de aller fleste tilfeller)

• Mutasjon/kromosomfeil 

• WAGR syndrom (Wilms tumor, aniridi, 
genitale anomalier, mental retardasjon) – 
delesjon  i 11p13 som involverer PAX6 og 
WT1 genet



 

Senter for sjeldne diagnoser

Genetikk ved Aniridi - II

• PAX6 genet koder for (dvs. er oppskrift 
for) en transkripsjonsfaktor som har flere 
roller i utviklingen av øyet og andre vev

• Transkripsjonsfaktor = protein som binder 
til spesifikke DNA sekvenser og derved 
kontrollerer transkripsjonsraten 
(”avskrivningshastigheten”) av genetisk 
informasjon fra DNA til mRNA
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Genetikk ved Aniridi - III

• Andre årsaker til aniridi:
– Mutasjon i eller delesjon av ELP4 genet 

(transkripsjons regulator element)
– Aniridi-lignende fenotyper kan være 

resultat av mutasjon i FOXC1, PITX2 og 
PITX3

– Gener vi ikke kjenner til per i dag

• Hva om man har mutasjon/forandring i 
begge kopier av PAX6?
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Arv

• Dominant arv; Feil i gen 
fra enten mor eller far er 
nok til å gi sykdom (feilen 
kan være nedarvet eller 
nyoppstått)

• Recessiv (vikende) arv; 
Feil i gen fra både mor og 
far må være tilstede for å 
bli syk

• X-bundet arv; 
sykdomsgivende 
mutasjon sitter på X-
kromosomet Kan være X-
bundet recessiv eller X-
bundet dominant
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Aniridi: Autosomal dominant 
arv
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Genetisk testing

• Hva er genetisk 
testing?

• Hvorfor gjør man 
genetisk testing?

http://www.lom.kommune.no/getfile.php/1072768.922.ptvetqeybc/1024x768/4631925_1072768.jpg
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Genetisk veiledning

Under en genetisk veiledning skal 
helsepersonell som er spesielt kvalifisert til 
denne typen arbeid, hjelpe personen, og 
familien om nødvendig, til å forstå 

• testresultatet 
• medisinske fakta 
• hvordan sykdommen vil utvikle seg 
• tilgjengelige behandlingsmuligheter 
• risikoen for at andre i familien skal 

rammes
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Informasjon om arvelig sykdom?

• Familien
• Venner
• Kjæreste/partner
• Kollegaer
• Arbeidsgiver
• Forsikring
• Sorg og skyldfølelse
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Genterapi 

• Genetisk materiale tilføres en pasient 
for å helbrede sykdom som skyldes 
genfeil
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Forsøk på mus: genterapi ved aniridi 

(C. Gregory-Evans et.al. 2014)

•Ataluren

•Nonsense stop-kodon 
  mutasjoner

•Hos nyfødte mus: 
bedre   
  øyefunksjon (retina og 
linse)

•Bivirkninger? Forsøk på 
  mennesker? 
Barn/voksen?
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