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Syndrom = gå tillsammans 

 
 

Alla har inte allt! 



Disposition 

Klinik - Neuro-Cardio-Facio-Cutana Syndrom 
Noonans Syndrom 
Cardio-facio-cutant Syndrom (CFC) 
Costellos Syndrom 
Neurofibromatos typ 1 (NF1) 
Neurofibromatos Noonan syndrom (NFNS) 
LEOPARD syndrom 
Neurofibromatos typ 1 liknande syndrom (NFLS) 

Genetik 
Gener (PTPN11, KRAS, HRAS, BRAF, RAF1, SOS1, NF1, 

MEK1, MEK2, SPRED1) 
Genotyp-fenotyp korrelation 

Sammanfattning 
 



Noonans Syndrom 

Incidens: ca 1/1000-2500 levande födda 
Sporadiska fall (upprepningsrisk <1%) 
Autosomalt dominant nedärvning 30-75% 
(upprepningsrisk 50%) 
Stor klinisk variation 
Åldersvariation 



Noonans syndrom 

Medfött hjärtfel (50-80%) 
pulmonalis stenos (20-50%) 
hypertrofisk kardiomyopati (20-30%) 

Kryptorchidism (60%) 
Uppfödningsproblem i nyföddhetsperioden 
Mild mental retardation (15-33%, oftast svårar med det verbala) 
Blödningsbenägenhet pga. trombocytopeni eller FXI brist (30%)  
Lymfatiska dysplasier 
Pigmentförändringar:  Nevi (25%), Café-au-lait fläckar (10%), 

Lentigines (3%) 
Kortvuxenhet (80-90%) Slutlängd 153 cm för kvinnor, 163 cm för män 
Prenatal hydrops (svullnad) 
Kölbröst/Trattbröst 
Ögon/Öron 
 
 



Utseende – Noonans Syndrom 

Karaktäristiska utseende 
 

Dysmorfa ansiktsdrag 
Hypertelorism 
Ptos 
Nedåtvinklade ögon, mungipor 
Lågt sittande, bakåtroterade öron 
Bred nacke (ev. pterygium) 
Hög panna 
Lågt hårfäste 
Triangulärt ansikte 

 

Adopted from Zenker et al.  
J. Pediatr. 2004; 144(3);368-374 





Vad finns att göra 
Förträngning av lungpulsådern – ballongutvidgning alt op 
Hypertrofisk kardiomyopati - medicin alt operation 
Uppfödningsproblematik – dietist, logoped, sond, PEG 
Kortvuxenhet- tillväxthormon (om minskad egen produktion) 
Brytningsfel ögon – glasögon 
Ptos – operation 
Hörselnedsättning – rör alt hörselapparat 
Tänder – tandläkare (viktigt med god och intensiv tandvård) 
Kryptorchidism – operation 
Sköldkörtelhormon bör kontrolleras med jämna mellanrum 
Habiliteringsinsatser 

 
 
 
 

 
 



Cardio-facio-cutant (CFC) 
syndrom 

Incidens: ca 5-10/1000 000 
Sporadiska fall (dominant mutation) 

Stor klinisk variation 
 

 

 
 
 



Karaktäristiskt utseende 
Dysmorfa ansiktsdrag 

Hög, bred panna som smalnar   
     av vid tinningarna 
Makrocefali 
Nedåtgående ögonspringor 
Hypertelorism 
Epikantusveck 
Ptos 
Kort näsa, låg näsrygg, 

utåtvinklad näsborrar 
Brett, långt, ansikte jmfrt NS 
Lågt sittande, bakåtroterade 
öron, ibland med extra fåror 
Kort, bred nacke 

 
 
 

 

Utseende – Cardio-facio-cutant 
syndrom 

Adopted from Tidyman W and Rauen K 
Expert reviews. 2008; 10; e37 



Speciellt utseende vid CFC 

Speciellt utseende likt Noonans syndrom-mindre likt med åren 
 Hudproblem  

Torr fnasig hud 
Keratosis pilaris 

Sparsamt krulligt hår 
Avsaknad av ögonbryn och ögonfransar 
Tjocka missfärgade naglar 
Avvikande tänder (emaljdefekter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Karaktäristiska symptom 
Kongenitala hjärtfel (71%): 

Pulmonalisstenos 42% 
ASD 28% 
Hypertrofisk kardiomyopati 39% 

Kortvuxenhet 78% 
MR/Utvecklingsförsening 80%-100% (moderat -svår) 
Långvariga uppfödningsproblem (60%)/gastro-intestinala 
problem (70-90%) 
Hudproblem 
Dysmorfa drag 
 

Klinik – Cardio-facio-cutant 
syndrom 



Övriga symptom 
Kryptorchidism (38%) 
Skelettala avvikelser (thorax 63%) 
Ögon – brytnigsfel, skelning, synnedsättning, 

hypoplasi/dysplasi av synnerven 
Öron/hörsel – kronisk öroninflammation (55%) 
Lymfatiska problem, lymfödem 
Kramper 
Prenatalt - polyhydramnios 
 
 

Klinik – Cardio-facio-cutant 
syndrom 



Costello syndrom 

Incidens: låg, totalt ca 250 patienter 
 

Sporadiska fall (dominant mutation) 
 

Klinisk variation 
 

 
 
 
 
 



Karaktäristiska symptom: 
Uppfödningsproblem (97%)(<2-4 år) 
Kortväxthet (96%) (135-150 cm) 
MR/utvecklingsstörning (100%) 
Socialt utåtriktade-Separationsångest 
Medfött hjärtfel (75%) 

Pulmonaris stenos (25%) 
Arrytmi (42%) 
Hypertrofisk cardiomyopati (47%) 

Muskelsvaghet, överrörliga leder, ulnar devierade handleder och 
fingrar, kort Akillessena 
Risk för Cancer 15% 

Rhabdomyosarcom, Neuroblastom, Ganglioneuroblastom 
Blåscellscancer 
 

Klinik – Costello syndrom 



Karaktäristiska utseende: 
Dysmorfa ansiktdrag 

Makrocefali (84%) 
Grova ansiktsdrag (97%) 
Epikantusveck, nedåtgående 

ögonspringor 
Hypertelorism 
Låg näsrygg, kort näsa, utåtgående 

näsborrar 
Lågt sittande öron, stora öronlober 
Stora kinder 
Stor mun, stora läppar 
Kort nacke 
Tjocka ögonbryn 

Hår – lockigt, glest 
Hud – mycket hud på händer och 

fötter, djupa fåror (~100%) 

Utseende – Costello syndrom 

Adopted from  Zampino G et al 
Hum Mut 2007; 28(3); 265-272 



Skrynklig handflator och fotsulor vid 
Costello syndrom och ibland CFC 



Incidens: ca 1/3000 levande födda 
Sporadiska fall ~50% 

Autosomalt dominant nedärvning 
Stor klinisk variation, inter- och intra-

familjärt 
Åldersvariation – progressiv 

(diagnoskriteria uppfylls vid ~4-8 år) 
 

Neurofibromatos typ1 



NIH Kliniska diagnos criteria (1987) 
Två eller fler symptom krävs: 
1.Sex eller fler café au lait fläckar (99%) 

0,5 cm eller större hos barn  
1,5 cm eller större hos vuxna 

2.Två eller fler neurofibrom (99%) eller ett eller fler plexiforma 
neurofibrom (30-50%) 
3.Freckling (85%) 
4.Opticusgliom (15%) 
5.Lisch noduli (90-95%) 
6.Typisk skelettmanifestation (tibiadysplasi med pseudoartros) 
7.Förstagradssläkting med NF1 
 

Klinik – Neurofibromatos 
typ1 (NF1) 



Klinik – Neurofibromatos typ1 

café au lait fläckar  

neurofibrom 

Plexiform neurofibrom  



Övriga symptom 
Kortvuxenhet (1-2 cm lägre än median) 
Skeletala defekter, skolios 
Macrocefali 
Gastrointerstinala problem 
Medfött hjärtfel, hypertension, vasculära defekter 
Moderat MR IQ<70 (4-8%) 
Inlärningsproblem 30-60% 

visuo-spatiala uppgifter, minne, uppmärksamhet och koordination 
Cancer (2.7 ökad risk) 

Malignant peripheral nerve sheath tumour (MPNST) , leukemi, 
feokromocytom, rhabdomyosarcom 

Noonan syndrom liknande utseende 3-12% 
 
 

Klinik – Neurofibromatos typ1 



LEOPARD syndrom 
(Lentigines, ECG abnormalities, Ocular hypertelorism, 
Pulmonary stenosis, Abnormatlies of the genetalia, 

Retardation of growth, Deafness 

Noonan liknande utseende 
Medfödda hjärtfel (65%) 

Hypertrofisk kardiomyopati (80%) 
Pulmonalis stenos 

Lentigines  
Unilateral eller bilateral HNS vanlig 
Autosomalt dominant nedärvning 
 



Klinik – NFNS, LEOPARD, 
NFLS 

NFNS 
Låg incidence av:  
•  plexiforma 

neurofibroma 
•  skeletala avvikelser  
•  tumörer  
•  (Lisch noduli),  
Associerad med: 
•  Hypertelorism 
•  Ptos 
•  Lågt sittande öron 
•  Medfött hjärtfel 

LEOPARD 
L  – lentigines 
E – ECG conduction  

 abnormalities 
O – ocular hypertelorism 
P  – pulmonic stenosis 
A  – abnormal genitalia 
R  – retardation of growth 
S – sensorineural deafness 

NFLS 
•  Multipla cafe´-au-lait fläckar 
•  Axillär freckling 
•  Makrocefali 
•  (NS ansiktsdrag) 
•  (ADHD) 
•  (Lipom hos vuxna) 



Sammanfattning – klinik NCFC 

Adopted from Tidyman W and Rauen K 
Expert reviews. 2008; 10; e37 

NS 

NF1 

Costello 

Adopted from Tidyman W and Rauen K 
Expert reviews. 2008; 10; e37 

CFC 

•  Klinisk variation inom syndromen  

•  kliniskt överlapp mellan syndromen 
•  kortväxthet 

•  hjärtfel 

•  dysmorfa ansiktsdrag 

•  ectodermala problem 

•  utvecklingsstörning 

•  Viktiga skillander 
•  risk för cancer (NS, NF1, Costello) 

•  olika grad av MR (Costello, CFC) 

•  olika hjärtfel 



Skillnader mellan CFC, Noonan (NS) och 
Costello (CS) syndromen 

Huvud: Alla storskalliga, CFC och NS 
hög panna, men ej CS som har mer av 
båtskalle 

Hår: Alla har lockigt hår, men CFC och 
CS sparsamt, CFC hår är risigt och 
glest, CFC saknar ögonbryn  

Anisktform: Hög panna vid CFC och NS 
ej CS, CFC har insjukning temporalt, 
NS och CFC har tendens till mikrognati 



Skillnader mellan CFC, Noonan och 
Costello syndromen 

Ögon: Alla syndromen har nedåtgående ögonspringor 
och epikantusveck, CFC och NS har ptos ej CS, NS och 
CS skelar  
Öron: CFC har veck på örsnibben och CS har 
“fläskiga” öron 
Näsa: Näsroten är bred vid CFC och CS men ej vid NS 
Munnen: CFC och NS har djup philtrum ej CS 



Vad skall man kliniskt leta efter? 

Utvecklingsstörning: Vanligt vid CFC, CS 
mindre vanligt vid NS och ovanligt vid Leopard 
och NS med SOS1 mutation. 
Torr hud: CFC (CS), NS-SOS1 relaterad 
Avsaknad av ögonbryn: CFC 
Skrynkliga fotsulor och handflator: CS (CFC) 
Tumörer: CS (NS) 



Sammanfattning: Klinisk  är 
skillnaderna ibland små 

Det är nästan omöjligt att kliniskt skilja Leopard och 
NS från varandra. 
Det är nästan omöjligt att skilja CFC från CS 
Det är svårt att skilja NS från CFC 

Kanske skall man i fortsättningen istället tala om 
 

 



Neuro-cardio-facio-cutana (NCFC) 
syndromen 
Rasopatier 

NF1 
Noonan  syndrom (NS) 

NFNS 
LEOPARD syndrom 
Legius syndrom (NFLS) 

Costello syndrom 
CFC (Cardio-facio-cutant) syndrom 

 



Genetik – Noonan Syndrom 
Noonan Syndrom 
Genetisk heterogen 

PTPN11 50% (12q24) 

SOS1 10-13% (2p22.1) 

RAF1 3-17% (3p25.1) 

SHOC2 10% (10q25) 

KRAS <5% (12p12.1) 

(BRAF 2 patienter) 

(MEK1 3 patienter) 

 

Genotyp-fenotyp correlation 
+ pulmonalis stenos 
+ kortväxthet 
+ pectus defekt 
+ dysmorfa ansiktsdrag 
+ cryptorchidism 
-  hypertrofisk kardiomyopati 
+ amino syra 61, 71, 72, 76 – JMML 
          
+ ectodermala problem 
+ mindre MR? 
+ normallängd? 
-   cancer           
                                         
+ hypertrofisk kardiomyopati  
               
+ atypisk fenotyp 
+ ökad risk, svårare MR 
 
 

 
 



Genetik – Noonan Syndrom 

Genotyp-fenotyp korrelation och kortväxthet 
PTPN11 - kortväxthet 

  - minskade nivåer av IGF-1 och IGFBP-3 

  - ökning av spontan och stimulerad GH utsöndring 
  - reducerad respons på GH-behandling 

 
SOS1  - ~normallängd ? 

  - bättre respons på GH-behandling 

Mild GH 
resistans 
 



Genetik – Cardio-facio-cutant 
Syndrom 

CFC Syndrom 
Genetisk heterogen 

BRAF  75-80% (7q34) 

MEK1 12% (15q22.31) 

MEK2 12% (3p25.1) 

(KRAS <2%(12p12.1)) 

(SOS1) 

 

Preliminär genotyp-fenotyp korrelation 
+ ektodermala problem 

 

 

 

 

 
- ektodermala problem (NS?) 



Genetik – Costello Syndrom 

Costello Syndrom 
Genetisk heterogen ? 

HRAS  80-90% (11p15.5),  

exon 2, amino syra 12, 13 

(G12S 80%) 

(KRAS, BRAF, MEK1) 

Preliminär genotyp-fenotyp  
correlation 
 
+ G12A maligna tumörer (4/7) 
-  G12S maligna tumörer (4/65)  

omdiagnostiserade till CFC 



Genetik – Neurofibromatos typ 1 

Neurofibromatos typ 1 
Ej genetisk heterogen  

NF1 (17q11.2) 

75- 95 % proteinet är förkortat 

5-10 % proteinet är helt deleterat 

5-10% aminosyraförändring, komplett protein 

Genotyp-fenotyp korrelation 
 
 
 
 
+ Svårare fenotyp 
 
+ deletion 991M, avsaknad av cutana 
neurofibrom 
 
 
 



Genetik – NFNS, LEOPARD, NFLS 

NFNS 
Genetisk heterogen? 
-  NF1 (17q11.2) 

40% aminosyraförändring, 
komplett protein  

-  (additiv effect av flera gener, 
NF1 + PTPN11) 

LEOPARD 
Genetisk heterogen 
-  PTPN11  90% (12q24.1) 

exon 7, 12, 13 
-  RAF1 3% (3p25) 
 

NFLS 
Ej genetisk heterogen 
-  SPRED1 (15q13.2) 



Sammanfattning 

Stor klinisk variation inom NCFC syndromen 

Stort kliniskt överlapp mellan NCFC syndromen 
Större överlapp hos barn än hos vuxna 

Stort genetiskt överlapp mellan syndromen 

Många gener är inblandade (PTPN11, KRAS, HRAS, BRAF, RAF1, SOS1, 

NF1, MEK1, MEK2, SPRED1, SHOC2)  

Gemensam sjukdomsmekanism – aktivering av RAS-MAPK signalvägen 

 


