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Abstract

espite substantial efforts for the better half of a century, the detailed etiology of non-
syndromic orofacial clefts remains largely unknown. The objective of this paper is to 

present an updated overview of the subject while introducing some essential terms and 
background information for the benefit of neophytes in the field of craniofacial studies.

Several genes have been investigated for a possible role in the pathogenesis of non-syndromic 
orofacial clefts; Some of these have been found to show association with the conditions, but 
none have yet proved to be decisive factors in their development. A recurring theme has been 
conflicting results from different studies; The main reasons for this are ethnic stratification of 
studied populations and the inherent complexity of the etiology itself, which is shown to contain 
both genetic and environmental elements.

A recent breakthrough is the identification of genes like TBX-22, PVRL-1, IRF-6 and MSX-1
as the culprits behind certain clefting syndromes; This discovery is made all the more 
interesting by the fact that other studies have implicated these genes in the pathogenesis of non-
syndromal clefts as well. Environmental influences have also been investigated, and several 
studies show association between orofacial clefts and alcohol, smoking or anti-epileptic drugs. 
Certain combinations of genes and environmental factors have been shown to increase the 
relative risk of clefting; Such studies will undoubtly be an important part of future research. 
Current knowledge enables us to sketch out important principals and signal paths in 
palatolabiogenesis, but a complete understanding of the molecular coordination that underpin 
these mechanisms remains to be established.
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Innledning og metodebeskrivelse

ndertegnede fattet først interesse for problematikken rundt leppe-kjeve-ganespalter ved  
ØNH-klinikkene i 7. semester. Lidelsene rammer barn, og de er blant våre hyppigste 

kongenitale malformasjoner; Ubehandlet vil de få alvorlige konsekvenser for barnets liv og 
utvikling, mens intervensjon med dagens metoder på sikt vil kunne gi en tilnærmet normal 
hverdag. Dette er faktorer som inspirerer til engasjement.

Det viste seg raskt at det skulle bli vanskelig å finne egnet informasjon om årsaksforholdene 
bak disse misdannelsene; Lærebøkene var dårlig oppdaterte, kortfattede og altfor upresise, mens 
litteraturen forutsetter kjennskap til en del begreper som faller utenfor pensum ved medisinsk 
embetsstudium. Dette gjelder særlig innenfor områdene embryologi og epidemiologisk 
genetikk. Følgende målsetning ble således formulert for denne oppgaven:

1) Presentere en oppdatert oversikt over den rådende forståelse av de ikke-syndromiske 
leppe-kjeve-ganespaltenes etiologi

2)  Introdusere en del sentrale begreper som gir grunnlag for forståelse av litteraturen på 
området

Et Medline-søk på ”cleft lip”, ”cleft palate” og ”etiology” gir over 3000 treff; For å begrense 
dette valgte jeg å ta utgangspunkt i oversiktsartikler og meta-analyser fra de siste ti årene. 
Hovedmaterialet ble således utgjort av resultatene fra det overnevnte Medline-søket i 
publikasjonstypene ”review” og ”meta-analysis” for tidsrommet 1995-2005. Andre 
publikasjonstyper ble valgt ut blant de artiklene som hovedmaterialet siterte; På bakgrunn av 
overnevnte målsetning ble prioritet gitt de artikler som overholdt retningslinjene fra Mitchell et 
al. (2002),1 ble sitert av mange andre artikler og var nyest av dato. Epidemiologiske data ble 
hentet fra et tilsvarende søk på ”cleft lip”, ”cleft palate” og ”epidemiology”; Bakgrunnsstoff er 
stort sett funnet i lærebøker.2, 3, 4, 5 Enkelte studier ble også valgt ut grunnet spesiell relevanse 
for norske forhold.

Mesteparten av tiden gikk med til å lese artikler, ordne dem i kategorier og lage oversikter 
over viktige funn, syn og påstander samt hvilke av studiene som fremholdt disse. Det viste seg 
raskt at motstridende resultater og påstander er et gjennomgangstema i litteraturen om leppe-
kjeve-ganespaltenes etiologi; Der er sågar ikke uvanlig at forfattere av oversiktsartikler trekker 
forskjellige konklusjoner basert på det samme informasjonsgrunnlaget. Det fremstod således 
som et viktig poeng å hente informasjon direkte fra de originale artiklene i de tilfeller der disse 
ble utvalgt på bakgrunn av sitater fra oversiktsartikler; Dette ble gjennomført i den grad det var 
mulig innenfor de rammer studenttilgangen ved Rikshospitalets bibliotek og arkivet på Domus 
Medica ga.
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Palatolabiogenesen

nsiktet og kjevene anlegges i løpet av fosterlivets annen måned som et resultat av flere   
koordinerte prosesser innebefattende en rekke strukturer med forskjellig embryologisk 

opphav. Utviklingen fortsetter imidlertid lenge etter at de grunnleggende trekkene er anlagt; 
Den kan sågar ikke sies å være fullendt før etter gjennomgått pubertet. Det samme gjelder 
riktignok de fleste andre kroppsdeler og organsystemer, men ansiktsregionen stiller allikevel i 
en særklasse; Området er strukturelt komplisert, og det gjennomgår omfattende endringer i de 
enkelte bestanddelers relative dimensjoner samtidig som det stilles ovenfor unike funksjonelle 
krav som må ivaretas til tross for dette. Studiet av ansiktets, munnhulens og kjeveapparatets 
utvikling i løpet av det tidlige fosterliv danner grunnlaget for forståelsen av hvordan leppe-
kjeve-ganespalter oppstår.

I begynnelsen av fjerde uke er embryoet omlag  4 mm langt, og anleggene til de fleste viktige 
organsystemene er allerede dannet (fig. 1.1). Nevralrøret er oppstått ved invaginasjon fra 
ektodermen, og i den kraniale enden har det utvidet seg og dannet den primitive, tredelte 
hjernen bestående av prosencephalon (forhjernen), mesencephalon (midthjernen) og 
rhombencephalon (bakhjernen). Det flate, trelagede embryoet har gjennomgått en lateral 
foldningsprosess omkring sin kraniokaudale akse, og som et resultat av denne prosessen dekker 
ektodermen nå det aller meste av den embryonale overflaten. Endodermen er med dette foldet 
sammen til en sylinderformet kanal som danner utgangspunktet for det primitive tarmsystemet; 
I kranial retning begrenses denne av den såkalte oropharyngeal-membranen, et område som 
ligger helt kranialt i det tidlige fosteranlegget og hvor ektoderm ligger direkte an mot 
endoderm. De kraniale og kaudale endene av embryoet har imidlertid vinklet seg i ventral 
retning, slik at hjerneanlegget blir liggende helt kranialt og oropharyngeal-membranen havner 
kaudalt for dette på embryoets ventralside; Prosessen kan sammenlignes med at et menneske 
som ligger med maksimalt ekstendert nakke bringer hodet tilbake til utgangsstillingen.

A

Ektoderm

Mesoderm

Endoderm

Oropharyngeal-membranen

Stomodeum

Fortarmen

Nevralrøret

Somitter
Thyroidea

Fig. 1.1 - Embryoet i begynnelsen av 4. uke.
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I løpet av fjerde uke brytes oropharyngeal-membranen ned og
det opprettes således kommunikasjon mellom proksimale del av
fortarmen (det blivende pharynx) og innsynkningen som omga
membranen; Denne innsynkningen kalles stomodeum, og er
utgangspunktet for dannelsen av den primitive munnhulen.
Videre dannes det fire par laterale divertikler fra pharynx;
Disse er kjent som pharyngealutposningene, og det første paret
utvikler seg til å danne mellomøret samt tuba auditiva. Det
andre paret danner senere i utviklingen utgangspunktet for
svelgets tonsiller. På embryoets overflate blir de såkalte
gjellebuene synlige; Disse utgjøres av fire parvist
organiserte ventrolaterale utvekster, hvorav det første
paret ofte blir referert til som mandibulærbuen da
underkjeven utgår fra dette. De resterende strukturene som
utgjør ansikt og kjeveapparat utgår fra områdene som avgrenser stomodeum; En enkelt 
frontonasalprominens vokser frem på oversiden medialt, og bilateralt for denne utvikles to 
hesteskoformete nasal-primordia hvor mediale og laterale ben kalles henholdsvis nasomedial-
og nasolateralprosessene. På lateralsidene av stomodeum dannes to maxillærprosesser som 
sammen med nasomedialprosessene spiller en sentral rolle i overkjevens utvikling.

De mesenchymale cellene som danner de overnevnte strukturer er heterogene av opphav; De 
gjennomgår dessuten omfattende vandringer på veien mot ventralsiden av ansiktet. Viktigst er 
cellene fra den såkalt nevralkammen; Disse er avledet fra ektodermen, og har sitt opphav langs 
de laterale kantene av området som invagineres og således danner nevralrøret. Allerede før 
dette har rukket å lukke seg vandrer cellene fra nevralkammen ut i embryoet langs diffust 
definerte migrasjonsruter, og de bidrar til dannelsen av en rekke organer og vev. Så omfattende 
er nevralkammens bidrag til organismen at den har blitt referert til som ”det fjerde kimlag;” 
Dette gjelder ikke minst for ventralsiden av hodet hvor celler fra nevralkammen danner 
ansiktets bindevev og skjelett, og dermed også selve substratet for den morfologiske utviklingen 
i regionen. Maksillærprosessene invaderes hovedsaklig av celler fra forhjernens og den kraniale 
midthjernens nevralkam, mens mandibulærbuene får sitt mesenchym fra nevralkammen som 
omgir den kaudale midthjernen og bakhjernens to første segmenter (rhombomerer). Ansiktets 
muskulatur har et annet opphav; Denne stammer fra somitomerene, som er fortykkede 
segmenter i den paraksiale mesodermen, det vil si de mesodermale områdene som ligger lengst 
inn mot embryoets kraniokaudale akse. Myogene celler fra somitomerene migrerer inn i 
gjellebuene og de forskjellige prosessene, hvor bindevevet som har blitt dannet fra 
nevralkammens celler synes å utøve den morfogenetisk kontroll over muskeldannelsen.

I løpet av 5. uke begynner ansiktets primordialstrukturer å vokse (fig. 1.3). Frontonasal-
prominensen fortrenges av de to nasal-primordiene som beveger seg medialt inntil de møtes i 
midtlinjen, hvorpå nasomedialprosessene vokser sammen. De danner med dette det såkalte 
intermaksillær-segmentet, som senere blir forløperen til overleppens philtrum og overkjevens 
premaksillære segment (fig. 1.4). Mellom nasolateralprosessene og maksillærprosessene
dannes en fure som strekker seg over mot de på dette tidspunkt lateralt lokaliserte 
øyeanleggene; Fra ektodermen i bunnen av denne furen avgår en epitelial rørstruktur som blir 
opphavet til tåresekkene og tårekanalene. Denne dekkes i det nasolateralprosessene og 
maksillærprosessene vokser sammen; Omtrent samtidig når de medialt ekspanderende 
maksillærprosessene frem til intermaksillær-segmentet, og overkjeven dannes deretter ved 
fusjon av disse strukturene. Nesens alabrusker dannes fra nasolateralprosessene.

1. gjellebue

Oropharyngeal-
membranen

Fig. 1.2 – Ansiktstrekk i begynnelsen av 4. uke.
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Frontonasalprominensen

Nasal-primordie
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Fig. 1.3 – Overleppen og overkjevens dannelse. Figurene viser status etter 4, 5, 5 ½, 6, 7 og 8 uker.
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Området der sammensmeltningen skjer markeres i begynnelsen av en epitelial søm som kalles 
nasalfinnen, men etter noen timer penetreres denne av bindevev slik at overkjeven får en 
sammenhengende mesenchymal struktur (fig. 1.4). Underkjeven dannes til sammenligning på 
en langt enklere måte; De to mandibulærbuene vokser i medial retning og smelter til slutt 
sammen i midtlinjen. En stavformet bindevevsstruktur kjent som Meckel’s brusk differensieres 
fra nevralkam-cellene i underkjevens mesenchym, og danner således basis for den kraftige 
skjelettstrukturen som blir mandibula.

Munnhulen og nesekaviteten anlegges i utgangspunktet som et felles hulrom; Dannelsen av 
ganen fra sjette til tiende uke representerer den endelige adskillelsen av de to kavitetene. Fire 
strukturer inngår direkte i ganens tilblivelse; En medial palitinprosess, to laterale 
palitinprosesser og neseskilleveggen, septum nasalis (fig. 1.4 og 1.5).

Den mediale palitinprosessen dannes som en dorsal innvekst fra intermaksillærsegmentet og 
kommer til syne omkring sjette uke. Inne i prosessen utvikles en trekantet benstruktur som på 
dette tidspunktet kalles den primære gane; Etter fødselen danner den primære ganen sammen 
med ventrale del av maksilla overkjevens premaksillære komponent, og de fire øvre incisor-
tennene utgår fra denne. De to laterale palatinprosessene dukker opp omtrent samtidig som den 
mediale palatinprosessen; De dannes som nedvekster fra veggene i munnhulen, og er i 
begynnelsen orienterte i kraniokaudal retning på hver side av tungen (fig. 1.5). I løpet av 
syvende uke løsner de fra denne posisjonen og eleveres innad slik at de blir liggende i 
transversalplanet. De møtes etter hvert i midtlinjen og danner sammen den sekundære gane.

Nesebor

Overleppe

Mediale palatinprosess

Laterale palatinprosess

Septum nasalis

Premaksillær-segmentet

Uvula

Foramen incicivum

Fusjonsline mellom
nasomedialprosess og
maksillærprosess

Raphe palatina

Fig. 1.4 – Ganens utvikling. Figurene viser status etter 6, 7, 9 og 30 uker.
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Premaksillær-segmentet Alveolærprosess

Det er epitelet langs de mediale kantene av disse prosessene
som fasiliterer fusjonen; Dette området kalles ofte
palatinprosessenes MEE (Medial Edge Epithelium).

Sammenføyningen av de laterale palatinprosessene
forløper i ventrodorsal retning og avsluttes således
ved dannelsen av uvula. Helt ventralt vokser de
laterale palatinprosessene sammen med den
mediale palatinprosessen slik at den primære og
sekundære ganen forenes til en sammenhengende
struktur som adskiller munnhulen fra nesekaviteten.
I midtlinjen markeres foreningspunktet mellom
disse tre strukturene av foramen incicivum, som er
tydelig i overkjeven også etter fødselen.

Fra frontonasalprominensen dannes en nedvekst som
strekker seg fra taket av nesekaviteten og ned mot de
laterale palatinprosessene. Denne nedveksten er sammenhengende med den primære ganen, og 
blir etter hvert til neseskilleveggen. Den vokser sammen med palatinprosessene i det disse 
fusjoneres. Epitelet som dekker palatinprosessene og neseskilleveggen danner mens fusjonen 
pågår markante sømmer i sammenføyningslinjene; Disse forsvinner imidlertid rask i det
epitelcellene gjennomgår apoptose, omdannes til mesenchymale celler eller migrerer ut i 
epitelet som dekker overflatene i munn- og nesehule. Epitelet differensieres samtidig til 
henholdsvis lagdelt plateepitel og ciliert søyleepitel, og med dette er munnhulen, ganen og 
nesekaviteten morfologisk sett ferdigstilte.

Fig. 1.5 – Den ferdige overkjeven.

Foramen incicivum

Septum nasalis

Laterale palatinprosesser

Meckel’s brusk

Øye

Tunge

Tann-annlegg

Bendannelse i
overkjeven

Fig. 1.6 – De laterale palatinprosessenes utvikling i frontalsnitt.
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De forskjellige spaltetypene
og deres utbredelse

ed første øyekast kan det virke vanskelig å se mønsteret bak de forskjellige leppe-kjeve-
ganespaltenes heterogene morfologi; Enkeltsidige, dobbeltsidige, fullstendige og 

ufullstendige spalter forekommer om hverandre, ofte sammen med andre misdannelser som en 
del av definerte syndromer. Tidlige klassifikasjoner beskrev de kliniske variantene 
ufullstendig,6, 7, 8 og grunnet manglende embryologisk kunnskap ble uhensiktsmessige
anatomiske landemerker (spesielt alveolæprosessen) gjort til utgangspunkt for inndelingen. 
Dagens inndeling av leppe-kjeve-ganespalter har vært i bruk siden slutten av femtitallet, og ble
først foreslått av Kernahan og Stark.9 Den baserer seg på ansiktets embryologiske utvikling slik 
denne er beskrevet i foregående kapittel, og deler de vanlige spaltetypene i

a) Isolert leppe-kjevespalte     (CL)
b) Isolert ganespalte                (CP)
c) Leppe-kjeve-ganespalte      (CLP)

Fra embryologien forstår vi at ganespalte og leppe-kjeve(gane)spalte i prinsippet er to 
distinkte men relaterte misdannelser; Allerede i 1942 påviste Fogh-Andersen at de to 
spaltetypene var genetisk forskjellige,10 og senere embryologisk forskning viste som vi har sett 
at den primære og sekundære gane dannes i to separate stadier.

V

Fullstendig ensidig leppe-kjevespalte            Fullstendig tosidig leppe-kjevespalte

Premaksillær-segmentet

Foramen incicivum

Uvula

Fullstendig ganespalte                     Fullstendig tosidig leppe-kjevespalte
med fullstendig ganespalte

Fig. 2.1 – Hovedgruppene av spalter.
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Vanlige isolerte leppe-kjevespalter oppstår ved mangelfull fusjon av maksillær- og 
nasomedialprosessene, og defektene følger fusjonslinjene i fig. 1.4. De er således lateralt 
lokaliserte og potensielt bilaterale. Mekanismen som ligger bak disse malformasjonene er ofte 
hypoplasi av maksillær-prosessene; Dette kommer vi tilbake til i kapittelet om genetikk. 
Alvorlighetsgradene varierer fra ufullstendig, ensidig leppespalte til bilateral fullstendig spalte i 
både overleppe og kjevekam. Ved slike misdannelser er premaksillær-segmentet fullstendig 
separert fra overkjeven forøvrig, og det står ofte ventralrotert slik at det peker forbi ansiktets 
normale konturer i profil. (Fig. 2.2 B)

Isolerte ganespalte oppstår som resultat av mangelfull sammensmeltning av de laterale 
palatinprosessene; Den er således lokalisert til midtlinjen av den sekundære ganen, og løper fra 
foramen incicivum ventralt til apikale uvula dorsalt. Da sammenføyningen av de to laterale 
palatinprosessene skjer i ventrodorsal retning, vil ufullstendige ganespalter nær sagt alltid 
begynne dorsalt som en bifid uvula og strekke seg ventralt avhengig av alvorlighetsgrad. En 
spesiell subtype er den okkulte eller submukøse ganespalten; Her finner man mer eller mindre 
fullstendige defekter i den bløte ganes mesenchym (muskler og bindevev) som dekkes av 
normal slimhinne. Tilstanden er således ikke umiddelbart observerbar ved inspeksjon av 
munnhulen, men ikke desto mindre er den viktig å oppdage da den i hovedsak medfører de 
samme funksjonelle begrensninger som en åpen ganespalte.

Leppe-kjeve-ganespalte beskrives enklest som en tilstand hvor begge de overnevnte 
malformasjoner er tilstede samtidig. En rekke forskjellige kombinasjoner er derfor mulige; 
Inndelingen lettes ved å beskrive leppe-kjevespalten og ganespalten separat. Da ganespalte 
forekommer oftere i assosiasjon med leppe-kjevespalte enn i isolert form, tror man allikevel 
ikke at det er full uavhengighet mellom misdannelsene; Hvorvidt ganespalter oppstår sekundært 
som følge av den ansiktsdefekten en leppe-kjevespalte representerer eller hvorvidt det finnes 
genetiske/miljømessige faktorer som disponerer for begge misdannelsene er ikke avklart.11

En hyppighetsbasert inndeling av orofaciale spaltetilstander tar ofte utgangspunkt i vanlige og 
mindre vanlige typer; De overnevnte variantene av leppe-kjeve-ganespalte utgjør i så måte de 
vanlige typene. Blant de uvanlige finner man den skrå ansiktsspalten, som på mange måter 
representerer en persisterende nasolakrimalfure (Fig. 1.3). Den er et resultat av manglende 
sammenvoksning mellom nasolateralprosessene og maksillærprosessene og strekker seg fra 
overleppen til mediale øyekrok. Medial leppe-kjevespalte er en annen sjelden variant; Denne 
misdannelsen fremkommer ved ufullstendig fusjon av nasomedialprosessene, og spalten deler 
således premaksillærsegment og overleppe langs midtlinjen. Da nesekammen også oppstår fra 
de fusjonerte nasomedialprosessene finner man varierende grad av spaltet nese assosiert med 
denne misdannelsen. Lateral ansiktsspalte eller makrostomi fremkommer ved hypoplasi eller 
manglende fusjon av maksillærprosesser eller mandibulærbuer; Resultatet er slik navnet tilsier 
en abnormt stor munn som i enkelte tilfeller kan strekke seg helt bakover mot ørene.

Som vi allerede har vært innom, er det også vanlig å dele orofaciale spaltetilstander i 
syndromiske og ikke-syndromiske tilfeller. Begrepet ikke-syndromisk er i denne sammenheng 
reservert for tilfeller der individet ikke har andre fysiske eller utviklingsmessige avvik eller
det ikke foreligger kjente miljømessige eksposisjoner som disponerer for syndromutvikling.12, 13

De resterende deles vanligvis inn i Mendelske syndromer (over 300 kjente), kromosomale avvik 
og teratogenbetingete syndromer. I tillegg kommer de hittil uklassifiserte syndromene. Denne 
oppgaven omhandler i hovedsak de hyppige, ikke-syndromiske formene av orofaciale spalter; 
Noen utvalgte syndromer er listet opp i tab. 2.1.
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Den ikke-syndromiske leppe-kjeve-ganespaltenes epidemiologi er vanskelig å beskrive 
entydig da det har vist seg problematisk å sammenligne studier gjort i forskjellige land og på 
forskjellige befolkningsgrupper;14 Forskjellige metoder for klassifikasjon og 
inklusjon/eksklusjon i studier, ulike registreringsrutiner i forskjellige land og varierende 
forekomst blant ulike grupper i etnisk heterogene populasjoner er de viktigste årsakene til dette. 
Epidemiologer har dessuten debattert hvorvidt frekvensen av leppe-kjeve-ganespalte er et 
utrykk for insidens, prevalens eller risiko; Som Christensen påpeker i en artikkel fra 1999 har 
diskusjonen omkring disse begrepene interesse utover det rent semantiske da prevalens som 
begrep har klare begrensninger i beskrivelsen av fødeslsdefekter;15 Det er avhengig av både 
gamle tilfellers overlevelse og insidens av nye tilfeller, og kan således medføre paradoksale og 
misvisende resultater hvis det brukes ukritisk i etiologiske vurderinger.

D) Ufullstendig ensidig leppespalte. E) Okkult ganespalte med bifid uvula.

Fig. 2.2 – Fotografier av pasienter med forskjellige spaltetyper.

A) Fullstendig tosidig leppe-kjevespalte.                        B) Pasienten fra A i profil.                      C) Fullstendig ensidig leppe-kjevespalte
med fullstendig ganespalte
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Til tross for disse utilstrekkelighetene er det allikevel mulig å trekke felles konklusjoner 
basert på foreliggende etiologiske studier.14 En felles tendens er at forekomsten av CL(P) er 
høyere enn forekomsten av CP. I studier som skiller mellom CL og CLP er sistnevnte hyppigere 
enn førstnevnte. I Norge har studier vist en forekomst av CL(P) på 0.2%;16 Tilsvarende tall for 
andre land ligger på 0.1 – 0.2%. Norge har således relativt sett svært mange tilfeller av CL(P). 
Forekomsten av CP er 0.1% og gjennomsnittlig i forhold til den man finner i andre land.

En annen felles tendens er overvekt av jenter i CP-gruppen, mens CL(P)-gruppen inneholder 
flest gutter. Flere uavhengige studier viser dessuten at venstresidige unilaterale leppe-
kjevespalter er omlag dobbelt så hyppige som høyresidige.14 Når det gjelder etnisitet er studiene 
mindre konklusive; Hovedtendensen synes imidlertid å være at asiater har høyest forekomst, 
afrikanere lavest og at kaukasiere befinner seg et sted i mellom.17 Sosioøkonmiske forhold 
synes også å spille inn; Det er vist lavere forekomst av orofaciale spalter i områder med høyere 
levestandard når man sammenligner etnisk tilsvarende populasjoner.12

Epidemiologiske studier tyder også på en vesentlig komponent av arvelighet;14 Flere 
uavhengige undersøkere rapporterer økt forekomst av leppe-kjeve-ganespalte hos pasienter som 
har slektninger med tilsvarende malformasjoner. I epidemiologiske studier beskrives arvelighet 
som viktigste årsaksfaktor for utvikling av CL(P) i 40-50% av tilfellene; For CP er tallet 20-
25%.18 Eksperimentelle studier viser dessuten at den sekundære ganen er spesielt sensitiv for 
miljøpåvirkning; Alt i alt har dette fått mange til å konkludere med at arvelighet spiller 
hovedrollen i utviklingen av CL(P), mens miljøfaktorer er viktigere for CP.19

I Danmark er det funnet
sannsynlighet for CL(P) på
60%(38-82) og CP på
67%(36-98) hos monozygote
tvillinger.15 Dersom en forelder
hadde samme type spalte var
sannsynligheten 2.4%(1.62-3.42)
for CL(P) og 1.53%(0.65-2.77)
for CP. Dersom et søsken hadde
tilsvarende misdannelse var
sannsynligheten 3.14%(2.58-3.77)
for CL(P) og 2.89%(2.09-3.81)
for CP. Tallene i parentes angir
95% konfidensintervall for de
betingede sannsynlighetene.
Undersøkelsen ble gjort på et
nær sagt komplett utvalg av
spaltepasienter da Danmark har
utmerkede systemer for
registrering; Den danske
befolkning var dessuten meget
etnisk homogen i perioden da
materialet ble samlet inn
(1952- 1987). Alt i alt gjør dette
de danske dataene svært
pålitelige.

Syndrom Beskrivelse

CPX X-bundet syndrom med CP og 
ankyloglossi (bundet tunge). Meget 
variabel klinisk ekspresjon.

CL(P) med hidrotisk Ektodermal Dysplasi 
og syndaktyli.

Vanligste syndromiske årsak til orofacial 
spalte. Spyttkjertelanomalier i underleppe, 
CL(P) eller CP samt hypodonti.

CL(P), ektrodaktyli og ektodermal 
dysplasi.

CP hos over ¼ av pasientene.

Høy gane, ofte okkult eller total CP.

Engelsk forkortelse for Cardiac defects, 
Abnormal facies, Thymic hypoplasia, 
Cleft palate and Hypocalcaemia.

CL(P), anormale ører, misdannelser av 
hjerte og fingre samt vekstretardasjon.

Sjeldent syndrom med hypertelorisme, 
telecanthus og bred neserygg; Fra tid til 
annen assosiert med CL(P) og CP.

CLP, kardiale og genitale misdannelser

CLPED

van der Woude’s

EEC3

Apert’s

Cleidocraniell dystose

CATCH 22

Velocardiofacielt 
syndrom

Frontonasal dysplasi

Opitz GBBB

Tab. 2.1 – Noen syndromer assosiert med CL(P)/CP.
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Molekylærbiologiske prinsipper
i palatolabiogenesen

de foregående kapitlene er morfologiske aspekter ved ansiktets embryologi beskrevet. 
Dette er kunnskap som har vært kjent i mange år, og som er nyttig for å forstå hvordan 

spalter oppstår; For å komme nærmere en forklaring på hvorfor disse malformasjonene utvikler 
seg er det imidlertid nødvendig å forstå de genetiske og molekylærbiologiske mekanismene bak 
de morfologiske forandringene. I dette kapittelet diskuteres i så måte noen essensielle begreper; 
I de påfølgende kapitlene presenteres en oppdatert oversikt over nyere etiologisk forskning, og 
til slutt oppsummeres kunnskapen i et forsøk på å presentere en integrert molekylærbiologisk 
modell for palatolabiogenesen.

Uvurderlig informasjon er fremkommet ved studier av modellorgansimer som mus, kyllinger 
og fruktfluen Drosophilia Melanogaster; Studier av pattedyr viser imidlertid at genene og 
molekylene som kontrollerer fosterutviklingen oppviser stor grad av fylogenetisk 
konservatisme, og at kjennskap til enklere organismers utvikling med visse forbehold kan danne 
basis for studiet av tilsvarende forhold hos mennesket. I det følgende benyttes standard genetisk 
nomenklatur; Gener/genprodukter hos lavere organsimer skrives med små bokstaver (dog med 
stor forbokstav), mens store bokstaver brukes dersom man beskriver gener/genprodukter hos 
mennesket. Videre er det vanlig praksis å skrive navnet på gener i kursiv for å lette forvirringen 
i de tilfeller der gen og genprodukt har samme navn.

Funksjonelt sett faller mange av forbindelsene som kontrollerer embryogenesen inn under tre 
hovedkategorier; De er enten transkripsjonsfaktorer, signalmolekyler eller reseptorer. 
Kontrollen over cellulære prosesser er ofte organisert i en form for ”kommandokjeder;” En 
overordnet impuls kan sette i gang flere underordnede impulser og således være ansvarlig for 
drastiske utviklingsmessige forandringer. En helhetlig forståelse av prosessene som kontrollerer 
cellulære mekanismer avhenger derfor av kjennskap til de enkelte faktorer og deres innbyrdes 
funksjonelle forhold; I den militære allegorien vil dette si at man må kjenne soldatenes identitet, 
hvilken kommandokjede de tilhører, samt deres rang i denne.

Transkripsjonsfaktorer

Transkripsjonsfaktorer er proteiner som binder seg til promotor/enhancer-sekvensen(e) på et 
gen. De utøver kontroll over genets ekspresjon, og dermed produksjonen av genprodukt, ved å 
styre transkripsjonen av mRNA fra genet. Ved å regulere flere gener samtidig kan 
transkripsjonsfaktorer sette i gang spesifikke mønstre av genekspresjon.

Det finnes flere klasser av beslektede transkripsjonsfaktorer; Heliks-loop-heliks-gruppen
inneholder en sekvens av aminosyrer som danner to α-helikser adskilt av en sløyfe, samt et 
nærliggende parti aminosyrer med basiske sidekjeder. Mange av transkripsjonsfaktorene som 
regulerer dannelsen av muskulatur hører til i denne gruppen. I zink finger-proteinene bindes 
zink-atomer til kjeden av aminosyrer med jevne mellomrom slik at denne foldes til en bølge 
eller fingeraktige strukturer. ”Fingrene” passer inn i spesifikke regioner av DNA-spiralen, og 
molekyler av denne typen er blant annet deltagende i bakhjernens utvikling.

I
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De såkalte homeodomene-proteinene er blant de viktigste av transkripsjonsfaktorene, og 
kjennetegnes av en veldefinert sekvens på 61 bestemte aminosyrer, det såkalte homeodomenet.
I genene til homeodomene-proteinene finnes således 183 nukleotider som koder for disse 
aminosyrene; Denne nukleotid-sekvensen kalles homeoboksen. Den ble først oppdaget i den 
såkalte homeotiske gengruppen hos Drosophilia, og ble navngitt etter denne. Den homeotiske 
gengruppen består av 8 gener fordelt på to klynger, og styrer spesialiseringen av de ulike 
kroppssegmentene hos fruktfluen. Det viste seg senere at mennesket har gener med tilsvarende 
funksjon; De er 38 i tallet, fordelt på fire klynger, og inneholder homeobokser som er identiske 
med de man finner hos Drosophilia. Hos mennesker kalles disse HOX-gener, og akkurat som 
bananfluens homeotiske gener er de involvert i den kraniokaudale segmenteringen av embryoet. 
De fire klyngene betegnes HOXA, HOXB, HOXC og HOXD, og genene i hver klynge 
designeres tall fra 1 og oppover (HOXA-1 er første gen i første klynge av HOX-gener.) Hos 
både menneske og bananflue utrykkes de første homeoboks-genene i hver klynge tidligere i 
embryogenesen og mer kranialt i embryoet enn de påfølgende; Det dannes således en gradient 
av HOX-genekspresjon i kraniokaudal retning.

I ettertid er det funnet homeobokser i en rekke gener også utenfor områdene som koder for 
HOX-genene; Det er også observert andre konserverte sekvenser, som for eksempel T-boksen i 
de såkalte t-boks genene. Enkelte transkripsjonsfaktorer innholder flere slike 
”standardsekvenser,” hvorav noen kan være ufullstendige.

Signalmolekyler

Signalmolekyler er som navnet tilsier forbindelser som besørger intercellulær 
kommunikasjon; De er blant annet nødvendige for de viktige embryonale 
induksjonsmekanismene. Induksjon er en prosess hvor et embryonalt vev påvirker et annet; 
Man sier at det første vevet induserer en forandring i det andre. Ofte er det overliggende epitel i 
form av ekto- eller endoderm som induserer forandringer i underliggende mesenchym, og 
signalmolekyler er som regel ansvarlige for det induserende signalet fra et vev til et annet. 
Signalmolekyler kan også ha hemmende effekt; Forskjellige enkeltsignaler og hele signalveier 
kan vire antagonistisk i forhold til hverandre.

Signalmolekylene er som regel proteiner, og det finnes tre viktige familier kjent som TGF-β
(Transforming Growth Factor β), FGF (Fibroblast Growth Factor) og Hedgehog. TGF-α er av 
en annen familie, og har nære bånd til EGF (Epidermal Growth Factor). I tillegg finnes en 
rekke andre familier og enkeltforbindelser som ikke skal nevnes her.

TGF-β familien består av et tredvetalls
molekyler med mange forskjellige
oppgaver både under embryogenesen og i
det postnatale liv. Noen av de viktigste er
TGF-β1 – TGF-β5, samt BMP-1 – BMP-9
(Bone Morphogenic Protein). I FGF
familien finner vi over tyve medlemmer,
hvorav de viktigste er FGF1 – FGF9.
Hedgehog familien består hos mennesket
av tre kjente medlemmer hvorav det ene,
Sonic Hedgehog (SHH), har vist seg å ha
spesielt stor betydning (tab. 3.1).

Signalmolekyl Eksempler på oppgaver

TGF-α Stimulere til mitose

FGF-1 – FGF-9 Induksjon av arm- og benanlegg,
bidra til kapillærdannelse

SHH Organisering og polarisering av en 
rekke strukturer

TFG-β1 – TFG-β5

BMP-1 – BMP-4

Mesodermal induksjon, 
myoblastproliferasjon
Bidra til dannelse av nevralplaten, 
differensiering av skjelettstrukturer

Tab. 3.1 – Noen viktige signalmolekyler.
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Reseptorer

Signalmolekyler utøver sin effekt ved å binde seg til en reseptor; Reseptoren kan befinne seg på 
celleoverflaten eller inne i cellen avhengig av signalmolekylets kjemiske egenskaper. Det er 
ingen prinsipiell forskjell mellom reseptorfunksjon under embryogenesen og i det postnatale liv; 
Disse temaene forutsettes kjente og skal kun overfladisk berøres her.

Binding mellom signalmolekyl og ekstracellulær reseptor medfører aktivering av visse 
proteiner i cellen; Aktiveringen tar som regel form av at bestemte aminosyrer på det aktuelle 
proteinet får tilkoblet en fosfatgruppe, og enzymene som besørger dette kalles kinaser. I noen 
tilfeller innehar reseptorproteinet selv kinase-aktivitet; Det blir dermed i stand til direkte å 
aktivere de nødvendige proteiner. De fleste av respetorene til signalmolekylene som nevnes her 
er av denne typen. Andre reseptorer benytter seg av reaksjoner hvor det dannes sekundære 
intracellulære signalforbindelser; Disse ender som regel med at målproteinene aktiveres av en 
cytoplasmatisk kinase.

Intracellulære reseptorer fungerer ofte som transkripsjonsfaktorer, i det reseptor/ligand-
komplekset får evnen til å binde seg til DNA og regulere genekspresjon.

Andre forbindelser av betydning for ansiktets embryogenese

Cellulær migrasjon og embryonal epitelial-mesenchymal transformasjon (eEMT) er viktige 
mekanismer i palatolabiogenesen; Den første betegner cellers forflyttning fra et område til et 
annet, den andre beskriver en prosess hvor epitel-celler forandrer egenskaper og antar en 
mesenchymal karakter. En rekke molekyler og cellulære strukturer er deltagende i disse 
mekanismene; Blant de viktigste er cytoskjelettet og de cellulære adhesjonsmolekylene
(CAMs).

Cytoskjelettet er bygget opp av tre bestanddeler; Actin-filamenter, intermediære filamenter
og mikrotubuli. Actin-filamentene fungerer som forsterkning av plasmamembranen og forankrer 
membranproteiner til cytoskjelettet. Intermediærfilamentene består av keratin i epiteliale celler og 
vimentin i mesenchym; De har til oppgave å danne et støttende ”rammeverk” for cellen. 
Mikrotubuli er lange, rette sylinderstrukturer som er bygget av mindre subenheter. De kan 
polymerisere/depolymerisere og dermed forandre lengde. Deres viktigste funksjoner er knyttet til 
bevegelse; Spesialiserte proteiner fungerer som molekylære ”lokomotiver” besørger blant annet 
transport av vesikler, organeller og kromosomer langs den mikrotubulære ”jernbanen.”

Adhesjonsmolekyler er membranbundne proteiner som gir celler evnen til å binde seg til sine 
omgivelser. Det finnes fire hovedgrupper: Cadheriner, immunoglobulinaktige 
adhesjonsmolekyler (IgCAMs), integriner og selektiner. Cadheriner inngår i adherens-
forbindelsene og desmosomene som binder enkelte celler sammen, og er forankret i 
cytoskjelettets actin- og intermediærfilamenter. IgCAMs har strukturelt sett mye til felles med 
immunoglobuliner, og de deltar i flere typer celleforbindelser. Integriner medvirker i adhesjonen 
mellom celler, men har sin viktigste funksjon i å fasilitere kontakt mellom celler og 
ekstracellulærsubstans; De kan sågar mediere kommunikasjon mellom cytoskjelettet og 
ekstracellulærsubstansen i en slik grad at strukturene blir i stand til å påvirke hverandre. Denne 
mekanismen er viktig i embryogenesen, hvor mange cellers egenskaper avhenger av miljøet de 
befinner seg i. Selektinene finnes hovedsaklig på leukocytter og endotelceller, og har så vidt man 
vet ingen avgjørende betydning for palatolabiogenesen.
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Leppe-kjeve-ganespaltenes
genetiske etiologi

om vi har sett er det gode holdepunkter for å hevde at leppe-kjeve-ganespaltens etiologiske 
bakgrunn har en betydelig genetisk komponent; Pålitelige epidemiologiske studier, blant 

annet tvillingforsøk, viser økt forekomst av orofaciale spalter hos individer som har nære 
familiemedlemmer med tilsvarende malformasjoner.15 De samme forsøkene viser imidlertid 
også at konkordans hos dizygote tvillinger er signifikant høyere enn den man finner hos søsken 
forøvrig; For monozygote tvillinger er konkordansen lavere enn 100%. Det er nærliggende å 
tolke disse resultatene dit hen at miljøfaktorer, enten i form av intrauterine forhold, maternell 
ernæringsstatus eller eksogene påvirkninger, bidrar i ukjent grad til utviklingen av orofaciale 
misdannelser; Eksperimentelle studier tyder dessuten på at genetiske og miljømessige faktorer 
interagerer; Frasers klassiske forsøk viste at mus av den såkalte A/J-stammen hadde 100% 
risiko for å få avkom med ganespalte dersom moren ble eksponert for kortison i løpet av 
drektighetsperioden.20 For den andre stammen som ble undersøkt var tallet 20%. Forsøket 
brukes ofte i lærebøker som eksempel på interaksjon mellom genetiske og miljømessige 
faktorer, og mus er fremdeles viktige modeller for ikke-syndromiske orofaciale spalter.

Tradisjonelt har man beskrevet leppe-kjeve-ganespaltens arvegang med en såkalt 
multifaktoriell terskel-modell;21 Man forestiller seg at en rekke gener og miljøfaktorer kan 
disponere for tilstanden, og at klinisk ekspresjon forekommer i det summen av disposisjoner 
overstiger en viss terskel (Fig. 3.1). Selv om arvemønsteret synes å passe med denne modellen 
har den imidlertid måttet tåle kritikk i senere tid,6 og enkelte studier har foreslått en major 
locus-modell;22 Man antar da at det finnes ett eller flere predisponerende gener som utgjør 
hoveddelen av den genetiske risikoen for å utvikle tilstanden. Andre undersøkere mener ingen 
enkelt etiologisk modell gir en tilstrekkelig beskrivelse av de orofaciale spaltenes arvegang i 
forskjellige populasjoner.23
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Fig. 4.1 – Distribusjon av tilfeller i en multifaktoriell terskel-modell.
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Genetiske metoder i studiet av orofaciale misdannelser

Letingen etter genetiske faktorer med betydning for utvikling av ikke-syndromisk leppe-
kjeve-ganespalte hos mennesket er beheftet med en rekke potensielle vanskeligheter. 
Tilstandens kompleksitet er en av dem; Embryologisk kunnskap tilsier at en rekke gener er 
involvert i kontrollen av de kompliserte og velkoordinerte prosessene som utgjør 
palatolabiogenesen. Menneskelig avkom er som regel begrenset til små kull, og det er åpenbart 
ikke mulig å gjennomføre avlsforsøk eller manipulere genmateriale i eksperimentiellt øyemed. 
Påvirkning fra ikke-genetiske faktorer representerer en ekstra usikkerhet som ytterligere 
vanskeliggjør situasjonen.

De første spede forsøkene på å identifisere genetiske anomalier ble gjort med lysmikroskop. 
Ved å studere kromosomenes morfologi og sammenligne med normale forhold, ble årsaken til 
tilstander som Downs syndrom påvist. Synlige forandringer i kromosomenes utseende er et 
utrykk for drastiske endringer i arvematerialet, og tenderer som sådan til å være assosiert med 
store avvik fra normal fenotype; Det er derfor usannsynlig at lokaliserte tilstander som ikke-
syndromisk CLP/CP skulle manifestere seg på denne måten. Den nyere tids 
molekylærbiologiske gjennombrudd har imidlertid resultert i at en rekke metoder av stor 
nytteverdi for studiet av den ikke-syndromiske leppe-kjeve-ganespaltens genetiske etiologi har 
blitt praktisk gjennomførbare;1 De viktigste av disse er koblings- og assosiasjonsanalyser. En 
annen strategi har vært applikasjonen av de samme metodene på syndromiske orofaciale spalter 
i den hensikt å avdekke gener eller molekylære mekanismer med betydning for ikke-
syndromiske former.

Med kobling menes genetiske områders tendens til å opptre sammen etter tilfeldig 
rearrangering av arvematerialet; Graden av kobling er med andre ord avhengig av den fysiske 
avstanden mellom områdene. Ved å bruke kjente DNA-sekvenser med kjente posisjoner på de 
ulike kromosomene som markører er det således mulig å bestemme den omtrentlige 
posisjonen til et gitt gen ved å måle graden av kobling mellom genet og de kjente sekvensene. 
Denne prosessen kalles mapping; Området angis som kromosomnummer, arm (p: kort, q:lang) 
og bånd. Når genet er ukjent må slike studier baseres på familier med flere rammede 
medlemmer; Ved å gjennomsøke genomet og sammenligne friske og syke slektninger med 
statistiske modeller kan man finne områder (loci) med sannsynlig betydning for 
sykdomsutvikling. En variant av denne fremgangsmåten er såkalte sib-pair analyser, hvor man 
benytter seg av rammede søskenpar. Som metode har koblingsanalyser hatt sin klare 
begrensning i den utilstrekkelige tilgangen på egnede familier og ressurser til genotyping;24 De 
sprikende resultatene fra forskjellige studier er et utrykk for dette. Kun et område på 6p har vist 
konsistent kobling til ikke-syndromisk leppe-kjeve-ganespalte i flere uavhengige studier.15, 25, 26

Et beslektet begrep som ofte dukker opp i genetiske studier av orofaciale spalter er 
koblingsbalanse. Hvis man tenker seg to gener som hver har to alleler, vil det foreligge 
koblingsbalanse i en gitt populasjon dersom statistiske analyser viser at frekvensen av de 
mulige genotypene i det første genet er uavhengig av frekvensen av de mulige genotypene i det 
andre. Hvis man finner forstyrret koblingsbalanse mellom et genområde og en viss egenskap, 
kan dette ha flere mulige årsaker; En av de viktigste er liten fysisk avstand mellom det aktuelle 
locus og genet som er ansvarlig for egenskapen (altså kobling). Forskjellen mellom kobling og 
forstyrret koblingsbalanse kan således være vanskelig å få tak i; For vårt formål er det viktigst å 
huske at kobling beskriver graden av sammenheng mellom et genområde og en egenskap i en 
familie, mens forstyrret koblingsbalanse beskriver tilsvarende for en populasjon.
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Koblingsanalyser gir kun grove hentydninger til regioner av genomet hvor 
sykdomsfremkallende gener kan residere; Det er ikke uvanlig at det aktuelle locus inneholder 
flere hundre kjente og ukjente gener. For å identifisere genet og mutasjonen som er ansvarlig 
for tilstanden man undersøker finnes det to vanlige fremgangsmåter; Den første er kjent som 
posisjonell kloning og innebærer at alle genene i det aktuelle området isoleres og identifiseres. 
Man undersøker så hvert enkelt gen for mutasjoner. Det sier seg selv at denne metoden er både 
kostbar og svært tidkrevende; Selektiv analyse av såkalte kandidat-gener, dvs. gener som man 
av en eller annen grunn mistenker for å være involvert i patogenesen, kan derfor ofte være en 
raskere og mer målrettet metode. Mistanker mot potensielle kandidat-gener kan oppstå på 
mange forskjellige grunnlag; Ofte har manipulasjon av det tilsvarende (homologe) genet hos 
modellorganismer resultert i en fenotype med spalte.

Assosiasjonsanalyser undersøker den statistiske sammenhengen mellom forskjellige alleler 
av kandidat-gener og orofaciale misdannelser i en gitt populasjon. disse metodene har flere 
fordeler fremfor koblingsanalyser; Det er ikke nødvendig å basere seg på familiestudier, så man 
kan inkludere det store flertallet av tilfeller som forekommer isolert uten rammede slektninger.27

I tillegg gjør bruken av kandidat-gener at man kan gå målrettet til verks og nyttegjøre seg det 
som finnes av observasjoner og relevant litteratur i utvelgelsen av disse.

En viktig familiebasert assosiasjonsanalyse er den såkalt Transmission Distortion Test
(TDT); Slike tester utføres som regel på affiserte triader, dvs. rammede barn og deres foreldre. 
Man undersøker her transmisjonsbalansen, som tilsier at det er like stor sannsynlighet for 
overføring av begge alleler av en bestemt markør fra forelder til avkom. Dersom denne 
balansen skulle vise seg å være forstyrret hos rammede triader, tyder dette på at markøren man 
undersøker befinner i eller nær sykdomsgenet; Ved å benytte en markør man vet befinner seg i 
et bestemt kandidat-gen, kan man således undersøke dette.

Som tidligere nevnt har dyremodeller, i all hovedsak mus og kyllinger, bidratt i vesentlig grad 
til identifikasjon av potensielle kandidat-gener. I over ti år har man alt frem stammer av mus 
med spontane mutasjoner, målrettet deaktiverte gener (knockouts) eller innskutte sekvenser 
tilfeldig plassert i arvematerialet; Flere titalls stammer oppviser fenotyper som inkluderer 
spalter i leppe/kjeve eller gane, og orofaciale spalter synes således å utgjøre et hyppig 
endepunkt for denne typen eksperimenter.12 Man må derfor ytterligere sannsynliggjøre
betydningen av gener som identifiseres på denne måten ved å lete etter andre biologiske indiser
for deres deltagelse i palatolabiogenesen; En vanlig måte å gjøre dette på er å undersøke genets 
ekspresjon i relevante embryonale vev under det tidsrom der kjeve eller gane dannes. Ved å 
designe forbindelser av fluorescerende stoffer og nukleotid-sekvenser som binder seg selektivt 
til mRNA transkribert fra det aktuelle genet kan genekspresjon i dag observeres.

Gen Genprodukt Referanse

Tgf-β3 Signalmolekyl Proetzel et al. (1995)

Msx-1 Transkripsjonsfaktor Satokata and Maas (1994)

Pax-9 Transkripsjonsfaktor Peters et al. (1998)

P63 Transkripsjonsfaktor Mills et al. (1999)
Yang et al. (1999)

Tab. 4.1 – Utvalgte knockout-mus assosiert med spaltedannelse.
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Gener som forårsaker syndromiske spalter

I løpet av de siste årene har det vært stor fremgang i arbeidet med å identifisere gener som er 
ansvarlige for mange av de syndromiske spalteformene, og det er gode holdepunkter for å 
hevde at denne kunnskapen kan være nyttig også i forståelsen av ikke-syndromiske tilfeller.12, 28, 

29 Man regner vanligvis med at syndromisk CLP utgjør omtrent 30% av den totale 
forekomsten;11, 29 For CP er det mer sprikende resultater, og selv om de fleste opererer med tall 
rundt 20%, mener enkelte at den endelige verdien bør anses som uavklart.11 Skillet mellom 
syndromiske og ikke-syndromiske former er imidlertid ikke lenger like skarpt; Muligheten for 
variabel penetranse av syndromiske gener, ukjente modifiserende faktorer, forskjellige 
funksjonelle utfall ved forskjellige mutasjoner i samme gen samt risikoen for å overse mindre 
assosierte misdannelser gjør det sannsynlig at en del av de tilfellene vi i dag klassifiserer som 
enten syndromiske eller ikke-syndromiske i virkeligheten deler noe av sitt genetiske grunnlag; 
Som vi skal se støtter flere nyere studier denne teorien. Kunnskap om de syndromiske spaltenes 
etiologi vil også gi dypere innsikt i palatolabiogenesens molekylære mekanismer og som sådan 
bidra til en bedre forståelse av spaltedannelse i sin helhet.

TBX-22
X-bundet ganespalte (CPX) er en syndrom med klassisk x-bundet arvegang. Hovertrekkene er 
ganespalte og ankyloglossi (bundet tunge forårsaket av misdannet frenulum), men ekspresjonen 
er svært variabel. Ganespalte kan i enkelte tilfeller være eneste manifestasjon av syndromet, 
spesielt hos kvinnelige bærere; Det sier seg selv at slike pasienter ofte har blitt feilklassifisert 
som ikke-syndromiske.29 Ved koblingsanalyse ble genet for tilstanden lokalisert til Xq21.37 En 
rekke kandidat-gener i området ble undersøkt for mutasjoner, og TBX-22 ble til slutt identifisert 
som ansvarlig for syndromet.38 Genets ekspresjon viste seg å være begrenset til de laterale 
palatinprosessene like før disse eleveres, samt tungebasis,39 hvilket stemmer godt overens med 
funnene ved CPX. I forsøk med kyllinger så man samme mønster,40 og siden fugler har 
ganespalte som en del av sin naturlige morfologi, har dette fått enkelte forfattere til å spekulere i 
om TBX-22 har større betydning for palatinprosessenes vekst/elevasjon enn for deres 
sammenføyning.29

Det kromosomale området hvor TBX-22 befinner seg sammenfaller med en region som har 
vist kobling til CLP i en Engelsk sib-pair studie.26 I en studie av tilfeldig utvalgte 
nordamerikanske og brazilianske CP-pasienter ble det funnet TBX-22 mutasjoner hos nesten 
4%;30 Mange av disse pasientene hadde ikke ankyloglossi. En familie med ganespalte i fem 
generasjoner skal nylig ha fått påvist en mutasjon i TBX-22;29 Alt i alt virker det sannsynlig at 
genet kan ha betydning for utviklingen av ikke-syndromiske spalter.

Gen Type genprodukt Syndrom Mistanke om bidrag til ikke-
syndromiske spalteformer

TBX-22 Transkripsjonsfaktor

Cellulært adhesjonsmolekyl

Transkripsjonsfaktor

Transkripsjonsfaktormodifisator

CPX

Transkripsjonsfaktor

PVRL-1 CLPED

Ja (26, 30, 29)

Ja (31)

IRF-6 van der Woude’s Ja (32, 33, 34)

P63 EEC3 Usikkert (35)

MSX-1 CLP and tooth agenesis Ja (36)

Tab. 4.2 – Nylig identifiserte gener og syndromene de forårsaker.
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PVRL-1
Det finnes mange syndromer som har sine grunnlag i fenomenet ektodermal dysplasi, dvs. 
anomalier i enkelte strukturer utviklet fra ektodermen. Et av disse er det relativt sjeldne CLPED 
(Cleft Lip/Palate Ectodermal Dysplasia); Det følger autosomal recessiv arvegang og 
karakteriseres av hidrotisk ektodermal dysplasi (ektodermal dysplasi med fungerende 
svettekjertler), syndaktyli (manglende separasjon av fingrene) og økt forekomst av leppe-kjeve-
ganespalte. Ved hjelp av posisjonell kloning ble det funnet en mutasjon i genet PVRL-1 hos 
CLPED-pasienter fra Brasil, Israel og Margarita Island utenfor Venzuela;41 PVRL-1 er en 
forkortelse for PolioVirus Receptor Like-1, et navn genet fikk på grunn av at genproduktet 
oppviste enkelte homologier med proteiner som utnyttes av polioviruset. Proteinet som PVRL-1
kodet for skulle imidlertid vise seg å være et cellulært adhesjonsmolekyl av IgCAM-typen; 
Dette ble kalt Nectin-1 og inngår sammen med E-Cadherin i adherensforbindelser mellom 
enkelte celler.42 I dyreforsøk er ekspresjonen av PVRL-1 lokaliser til de laterale 
palatinprosessenes mediale rand og til epitelet på hudoverflaten;41 Dette passer godt med den 
kliniske manifestasjonen av CLPED-syndromet. Det er funnet tre forskjellige mutasjoner som 
fører til utvikling av syndromet;28 I et forsøk fra Venezuela er det vist at heterozygote for en av
disse mutasjonene har signifikant økt risiko for ikke-syndromisk leppe-kjeve-ganespalte.31

Dersom dette funnet lar seg reprodusere i andre befolkninger, er det svært gode holdepunkter 
for å anse PVRL-1 mutasjoner som en risikofaktor for ikke-syndromisk spaltedannelse.

IRF-6
Van der Woude’s syndrom er det vanligste av de mendelske CLP-syndromene; Det følger 
autosomal dominant arvegang og har lenge vært av interesse for undersøkere som arbeider med 
ikke-syndromiske spalter da de fleste rammede kun har mindre assosierte misdannelser. Disse 
består som regel av spyttkjertelanomalier i underleppen (lip pits, mukøse vesikler) og 
underutviklede tenner (hypodonti). Et beslektet syndrom, Poplietal Pterygium Syndrome (PPS), 
fremviser tilsvarende misdannelser samt forandringer i knehasene (poplietalt pterygium), 
syngnathi (sammenvokst over- og underkjeve), neglanomalier, syndaktyli og malformerte 
genitalia/urinveier. Ved koblingsanalyse ble et genetisk locus for van der Woude’s syndrom 
funnet på 1q;43 PPS viste kobling til samme område i en senere studie.44 Det ansvarlige genet 
skulle vise seg å være vanskelig å identifisere; Gjennombruddet kom da Kondo et al. fant to 
monozygote tvillinger der bare den ene hadde van der Woude’s syndrom; Det var heller ingen 
andre tilfeller i familien. Man tolket dette som en somatisk mutasjon hos den affiserte 
tvillingen, og ved å sammenligne genomene ble en mutasjon identifisert i et gen kjent som 
Interferon Regulatory Factor-6 (IRF-6).45 Dette genet befant seg som forutsett på 1q, og det ble 
i tillegg funnet andre mutasjoner i 45 ubeslektede familier med van der Woude’s syndrom samt 
13 familier med PPS. Det har også blitt demonstrert at de to syndromene oppstår som resultat 
av forskjellige mutasjoner i IRF-6-genet;28 Eksperimenter på modellorganismer har påvist 
genets ekspresjon in områder som affiseres av de to syndromene;45 Nyere studier tyder på at 
genet kan spille en modifiserende rolle i utviklingen av ikke-syndromisk CLP.32, 33, 34

P63
EEC er et autosomalt dominant syndrom som karakteriseres av ektrodaktyli (manglende fingre), 
ektodermal dysplasi og leppe-kjeve-ganespalte. Genet for tilstanden ble lokalisert til 3q27, og 
mutasjoner ble identifisert i p63.46 Genproduktet er homologt med den kjente tumor-supressor 
faktoren p58, og fungerer akkurat som denne ved å binde seg til en transkripsjonsfaktor som så 
aktiveres. Deaktivering av p63 hos mus er vist å føre til spaltedannelse (tab. 4.1); Det har 
imidlertid ikke blitt identifisert mutasjoner hos pasienter med ikke-syndromisk CLP, men det 
skal nevnes at kun et lite antall har blitt undersøkt hittil.35
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MSX-1
MSX-1 er homeoboks-gen som er nært beslektet med HOX-genene; Det koder således for en 
transkripsjonsfaktor, og det er vist sammenheng mellom tap av Msx-1 genfunksjon hos mus og 
orofaciale spalter (tab. 4.1). Hos mennesket ble det først påvist MSX-1 mutasjoner hos 
pasienter med autosomal dominant tann-agenese (manglende utvikling av tenner.)47 Genet ble 
knyttet opp mot spalteproblematikk hos mennesker da van der Boogaard et al. beskrev en 
nederlandsk familie med et syndrom karakterisert av tann-agenese og en blanding av CLP/CP.48

I en studie av 917 CLP-pasienter med forskjellig etnisk bakgrunn ble det funnet mutasjoner i 
MSX-1 hos 16 personer;36 Blant disse var både leppe-kjeve-ganespalte og isolert ganespalte 
representert, hvilket kan tyde på at genet spiller en rolle for utviklingen av begge 
malformasjonene; CLP-pasientene var imidlertid overtallige. Basert på denne undersøkelsen 
anslo forfatterne at 2% av alle ikke-syndromiske CLP-tilfeller kunne være forårsaket av en 
mutasjon i MSX-1. Det er imidlertid også utført enkelte koblings- og assosiasjonsanalyser hvor 
man ikke har funnet sammenheng mellom genet og CLP/CP, selv om flertallet av disse har vært 
positive.29

Andre lovende kandidat-gener for ikke-syndromiske spalter

Selv om man ennå ikke har lykkes i å identifiserer noe gen som alene utgjør et hovedbidrag til 
risikoen for ikke-syndromisk leppe-kjeve-ganespalte har man allikevel funnet en rekke 
interessante kandidat-gener. Som vi har sett er noen av disse ansvarlige for syndromiske 
orofacialspalter; I det følgende skal vi se nærmere på de resterende.

TGF-α
Allerede i 1989 ble det funnet assosiasjon mellom signalmolekylet TGF-α og ikke-syndromisk 
leppe-kjeve-ganespalte;49 En rekke andre studier har imidlertid vist varierende resultater, men 
Mitchell kom i en meta-analyse frem til at litteraturen støtter en modifiserende rolle for TGF-α i 
orofacialspaltenes patogenese,50 og ekspresjonsbaserte studier peker i samme retning.51 TGF-α
er som tidligere nevnt nært beslektet med EGF (Epidermal Growth Factor), og binder seg til 
samme reseptor som denne. EGF stimulerer dannelsen av glykosaminoglykaner i de laterale 
palatinprosessene; TGF-α utrykkes i palatinprosessenes mesenchym og epitel, og påvirker 
produksjonen av ekstracellulærsubstans. Samspillet mellom TGF-α og andre risikofaktorer for 
CLP vært gjenstand for en rekke studier; Det er i en norsk studie funnet 9.7 ganger økt risiko 
hos personer med spesielle utgaver av MSX-1 og TGF- α.52

Kromosom Gen Type genprodukt -------------------------------------------------------------------------------------
Mutasjon     Kobling     Forstyrret koblingsbalanse     Assosiasjon

2p13

1p36

14q24

2q32

4q21

19q13 CLPTM-1 Transmembranprotein √ √ √

6p23 ? ?

TGF-α

√ √ √

√ √

MTHFR

Signalmolekyl

Enzym

Signalmolekyl

Transkripsjonsfaktor

√ √

TGF-β3 √ √

SATB-2 √

ACOD-4 √Enzym

Tab. 4.3 – Kandidat-gener for ikke-syndromiske spalter og foreliggende impliserende materiale.
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MTHFR
5,10-metylentetrahydrofolat reduktase (MTHFR) er enzymet som besørger omdannelsen av 
5,10-metylentetrahydrofolat til 5-metyltetrahydrofolat; Denne reaksjonen er viktig i 
metabolismen av B-vitaminet folsyre. Underskudd på folsyre er veletablert som en risikofaktor 
for utvikling av nevralrørsdefekter; Folsyre-antagonister har dessuten vist seg å øke 
forekomsten av orofaciale spalter,53 og flere undersøkelser har således satt seg som mål å påvise 
en eventuell sammenheng mellom folsyre og CLP/CP. En spesiell versjon av genet, kjent som 
C677T, er vist å produsere en termolabil utgave av enzymet som følgelig har nedsatt aktivitet 
og øker sannsynligheten for nevralrørsdefekter.54 I en studie ble det funnet at risikoen for CLP 
var økt 4.6 ganger hos barn av mødre med MTHFR C677T-genotypen;55 En annen studie 
påviste risikoøkning på 10 ganger dersom mor var bærer av dette genet og i tillegg led av 
folsyremangel i perioden rundt unnfangelsen.56 En norsk studie fant imidlertid lavere risiko for 
CLP hos barn av mødre med C677T-varianten, men en omtrentlig dobling av risikoen for CP 
dersom barnet selv var bærer av dette genet.57 Helhetlig sett virker det fornuftig å konkludere 
med at det foreligger klare tegn på MTHFR-genets deltagelse i leppe-kjeve-ganespaltenes 
patogenese, men at denne deltagelsens kvalitative og kvantitative natur fremdeles må anses for 
å være uavklart.

TGF-β3
Deaktivering av genet som koder for signalmolekylet TGF-β3 hos mus fører til utvikling av en 
fenotype med ganespalte (tab. 4.1); Det er påvist manglende sammenvoksning av de laterale 
palatinprosessene hos disse musene,58 og mye tyder på at TGF-β3 medierer fusjon av 
palatinprosessene ved å stimulere til omdanning av epitel til mesenchym.59 TGF-β3 har av flere 
forfattere blitt knyttet til ikke-syndromisk leppe-kjeve-ganespalte;60 En norsk studie viste også 
sammenheng mellom genet og CLP, men denne assosiasjonen var svak og konfidensintervallet 
inneholdt sågar 1.52 En spesiell utgave av TGF-β3 ga nylig en risikoøkning for CLP på hele 16 
ganger i en koreansk studie;61 To studier på japanske populasjoner var imidlertid uenige om 
genet var assosiert med spaltedannelse eller ikke.11 Generelt kan man si at det foreligger svært 
gode holdepunkter for å anta at TGF-β3 er involvert i palatogenesen, men at det er vanskelig å 
få noen god sammenheng ut av de mange motstridende studiene på området. Flere 
undersøkelser av spesifikke genutgaver kan muligens klargjøre dette i fremtiden.

Andre gener og loci
SATB-2 er et gen som koder for en transkripsjonsfaktor ved navn Special AT-rich sequence 
Binding protein-2; Ekspresjonsanalyser har vist at genet sannsynligvis er involvert i 
palatogenesen.28 En studie har dokumentert forstyrrelse av dette genets funksjon hos to 
ubeslektede pasienter med ganespalte.62

Forstyrrelser i ACOD-4 (Acyl-COenzyme A desaturase-4) er nylig blitt funnet i en familie 
med leppespalte.63 Genet er lokalisert til 4q21, et område som har vist kobling til ikke-
syndromisk CLP.64

CLPTM-1 (Cleft Lip and Palate Transmembrane Protein-1) ble identifisert på 19q13 hos en 
familie med CLP i tre generasjoner og en balansert translokasjon i dette området.65 Andre 
studier har tidligere funnet kobling mellom ikke-syndromisk CLP og den samme regionen.

Som vi alt har sett, viser mange uavhengige studier konsistent kobling mellom ikke-
syndromisk CLP og et område på 6p23.15, 25, 26 Det har ennå ikke blitt identifisert noe kandidat-
gen i denne regionen, men det virker sannsynlig at et slikt kan eksistere.
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Eksogene faktorer av betydning for
utviklingen av orofaciale spalter

1943, bare ett år etter at Fogh-Andersen leverte sin avhandling om leppe-kjeve-
ganespaltenes arvegang, kunne Warkany et al. vise til forsøk på rotter der maternelle 

ernæringsforstyrrelser førte til utvikling av spalter hos avkommet.66 Det er mange observasjoner 
som taler for en miljøkomponent i orofacialspaltenes etiologi; En av de viktigste er variasjonen 
i forekomst mellom områder med forskjellig levestandard. Insidensen for CLP blant innfødte 
filippinere er blant de høyeste i verden; Den er i flere studier beregnet til rundt 0.20%.67, 68, 69

Undersøkelser av etniske filippinere bosatt i områder med høyere levestandard, som 
hovedstaden Manila eller De Forente Stater, viser et fall til omkring 0,12%.70, 71, 72

Det er to hovedårsaker til at påvisning av miljøfaktorer med betydning for utviklingen av 
leppe-kjeve-ganespalte er et viktig forskningsområde; Den første og mest åpenbare er at man 
med bedre kjennskap til disse forholdene vil kunne igangsette preventive tilstak og således 
redusere malformasjonenes forekomst. Den andre er at slik kunnskap vil kunne gi verdifulle 
hint i jakten på en molekylærbiologisk forståelse av palaolabiogenesen.

Eksogene påvirkninger under embryogenesen kan generelt sett deles inn i fem kategorier: 
Infeksjoner, ioniserende stråling, medikamenter (lovlige og ulovlige), maternelle hormonelle 
forhold og maternelle ernæringsdefekter. I tillegg kommer mekanisk påvirkning av fosteret 
grunnet anomalier i livmor eller fosterhinnene. En rekke forbindelser og forhold fra flere av de 
overnevnte kategorier har gjennom tidene blitt implisert i orofacialspaltenes etiologi; Bare 
enkelte av disse har imidlertid vist konsistent assosiasjon i flere uavhengige studier.

Tobakksrøking
Sammenhengen mellom tobakksrøking og leppe-kjeve-ganespalte har vært gjenstand for en 
rekke undersøkelser, og resultatene har stort sett vist en svak assosiasjon i størrelsesorden 1.3-
1.5 ganger økning i relativ risiko;73 Denne har imidlertid ikke alltid vært statistisk signifikant da
studiene ofte har vært for små. Wyszynski og Beaty publiserte i 1996 en meta-analyse av 11 
studier fra perioden 1966-1996; De fant standariserte odds ratio på 1.29 med 95% 
konfidensintervall (1.18-1.42) for CLP og tilsvarende 1.32(1.09-1.60) for CP.74 Det ble også 
funnet holdepunkter for dose-avhengighet; Risikoen økte med graden av maternell eksposisjon i
fem av de åtte studiene som kvantifiserte sigarettforbruket. En av de største studiene som er 
utført på området undersøkte sammenhengen mellom leppe-kjeve-ganespalte og maternell 
tobakksrøking hos neste fire millioner levendefødte barn i det amerikanske fødselsregsiteret;75

Det ble funnet en sammenheng som forble signifikant selv etter at dataene var justert for rase, 
alder og maternelle sykdommer som kunne tenkes å påvirke palatolabiogenesen. Justert odds 
ratio var 1.34(1.16-1.54), og stemte således godt overens med resultatene til Wyszynski og 
Beaty. Tilsvarende ble det også funnet signifikant doseavhengighet. Sammenhengen mellom 
genetisk bakgrunn og røking har også vært undersøkt; En nyere meta-analyse av fem studier 
konkluderte med økt risiko for CP hos barn med den såkalte Taq1 C2 varianten av TGF-α
dersom moren hadde røkt.76 Det ble ikke funnet økt risiko for CLP. En norsk studie fant ingen 
sammenheng mellom røking, ganespalte og en annen sjelden variant av TGF-α kalt Taq1 A2.77

Andre har funnet assosiasjon med varianter av MSX-1.78

I
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Alkohol
Føtalt alkoholsyndrom er en velkjent tilstand hos barn hvis mødre har hatt et overdrevent 
etanolkonsum under graviditeten; Det arter seg blant annet ved en karakteristisk smal overleppe 
og lettere anomalier av andre strukturer i ansiktet. Teorier om at alkohol forstyrrer normal 
utvikling og migrasjon av cellene fra nevralkammen har vært fremsatt som en mulig forklaring 
på disse funnene; Flere studier har dessuten lett etter en sammenheng mellom maternelt
alkoholinntak og CLP/CP. Munger et al. fant doseavhengig risikoøkning for CLP etter å ha 
justert for sosioøkonomiske faktorer, røking, vitamintilskudd og fødselsår;79 Resultatene var 
imidlertid statistisk signifikante kun for de høyeste dosene. Her fant man til gjengjeld odds ratio 
på 4.0(1.1-15.1). I en europeisk studie fra 2000 som involverte flere spaltesentre ble det 
registrert sammenheng mellom CP og alkoholkonsum;80 Odds ratio var 2.28(1.02-5.09). Det ble 
derimot ikke funnet noen doseavhengig effekt. En norsk studie undersøkte sammenhengen 
mellom en variant av TGFa og alkohol, men fant ingen assosiasjon.77

Folat
Som vi har sett kan administrasjon av folat-antagonister under graviditet føre til utvikling av 
orofaciale spalter;53 Flere studier har dessuten rapportert sammenheng mellom inntak av 
folsyretilskudd og redusert risiko for CLP.81, 82 Andre undersøkelser har ikke funnet noen slik 
assosiasjon, men mange av disse har imidlertid vært beheftet med designproblematikk.83 Det er 
også funnet sammenheng mellom CLP og høye maternelle verdier av homocystein;84

Homocystein metaboliseres via et folatavhengig enzym og verdiene vil således stige ved 
mangeltilstander. Jugessur et al. fant klar sammenheng mellom Taq1 A2 varianten av TGF-α og 
ganespalte hos barn av mødre som ikke hadde tatt folsyretilskudd;77 Dersom slike tilskudd var 
blitt brukt, var assosiasjonen marginal. Det synes også som om det kan være doseavhengighet i 
den eventuelle beskyttende effekten av folsyre; Man har i lengre tid undersøkt tilsetning av 
mindre mengder folat til matvarer i den hensikt å forebygge nevralrørsdefekter, men noen 
forebyggende effekt mot orofaciale spalter er ikke blitt observert som resultat av dette.85 Høyere 
doser er derimot vist å gi signifikant risikoreduksjon.82

Antikonvulsiva
Flere studier har funnet assosiasjon mellom medikamenter med antikonvulsiv effekt og CLP; 
Særlig gjelder dette for Phenytoin,86 men også andre antiepileptika samt kombinasjoner av disse 
har vært i søkelyset. Flere forfattere har observert dobbelt så høy risiko for orofacialspalter hos 
barn av mødre som gjennomgikk langvarig medikamentell epilepsibehandling under 
svangerskapet.87, 88

Andre forbindelser og forhold
Når det gjelder andre mulige miljøfaktorer med betydning for utviklingen av leppe-kjeve-
ganespalter er det ingen generell konsensus. Både kortikosteroider,89 vitamin A,90 maternell 
hormonell ubalanse91 og diabetes mellitus92 har vært i søkelyset. Ingen har funnet holdepunker 
for at ett spesielt teratogen er involvert i patogenesen hos et flertall av pasientene.11

Som man kan forstå gir orofacialspaltenes tilblivelse potensiale for en rekke meget 
kompliserte interaksjoner mellom forskjellige miljøfaktorer, genetiske disposisjoner og kanskje 
også forhold underlagt tilfeldighetens lover. Palatolabiogenesens kompleksitet antyder en 
tilsvarende komplisert etiologi; Det faktum at spalter synes å være et hyppig endepunkt ved en 
rekke genetiske forstyrrelser peker i samme retning. Samspill mellom enkelte faktorer er som vi 
har sett blitt påvist i flere studier, og dette vil utvilsomt bli gjenstand for nye undersøkelser i 
fremtiden.
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Palatolabiogenesen i et
molekylærbiologisk perspektiv

ed bakgrunn i de temaer som allerede er gjennomgått skal vi forsøke å lage oss et bilde 
av de molekylærgenetiske begivenheter som ender med dannelsen av gane, leppe og 

kjeveapparat. Tross flere interessante resultater i den senere tids forskning er man fremdeles 
langt unna en fullstendig forståelse av hvordan disse prosessene koordineres på cellulært nivå; 
Det følgende vil således nødvendigvis bli en oversikt over tilgjengelig viten hvis primære 
funksjon er å integrere funn fra genetisk epidemiologiske undersøkelser og studier av 
modellorgansimer med embryologisk kunnskap.

Migrasjonen av celler fra nevralkammen til de forskjellige ansikts-primordiene er som vi har 
sett blant de tidligste og viktigste begivenhetene i palatolabiogenesen. Celler langs lateralkanten 
av det invaginerende nevralrøret har differensiert seg til nevralkam-epitel under induktiv 
påvirkning fra overliggende ektoderm; Signalmolekyler som BMP-4 og BMP-7 synes å være 
involvert i dette. For å bli i stand til å migrere gjennomgår nevralkam-cellene embryonal 
epitelial-mesenchymal transformasjon; Et program av genekspresjon igangsettes, hvilket blant 
annet fører til at cellulære adhesjonsmolekyler forsvinner og cytoskjelettet endres. Cellene 
løsner fra hverandre og bryter gjennom basalmembranen; De migrerer så langs overlappende 
ruter mot ventralsiden av embryoet (fig. 6.1). Deres endelige destinasjon bestemmes delvis av 
hvilket område i nevralkammen de stammer fra, og delvis av det ekstracellulære miljøet de 
utsettes for; Interaksjon med ekstracellulærsubstansens bestanddeler, og da spesielt kollagen 
type IV, fibronectin og laminin, medieres av integriner i cellemembranen. Høye 
konsentrasjoner av kondroitinsulfat i ekstracellulærsubstansen synes å hemme migrasjonen av 
nevralkam-celler til et område; Likeledes utgjør basalmembraner etter gjennomgått eEMT 
uoverkommelige hindringer som er med på å dirigere cellene i riktig retning.

M

Mandibulærbue

Maksillærprosess

Prosencephalon
Mesencephalon

Rhombencephalon

Fig. 6.1 – Nevralkam-cellenes migrasjonsruter.
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Mesenchym fra nevralkammen differensieres til et utall forskjellige strukturer; Cellenes 
differensieringspotensiale synes i hvert fall delvis å være bestemt før de gjennomgår eEMT og 
begynner å migrere.93 I eksperimenter på kyllinger har man byttet ut celler fra 2. og 3. gjellebue 
med tilsvarende fra mandibulærbuen; Resultatet ble dannelsen av en ekstra underkjeve i disse 
nivåene. Slike forsøk gjenspeiler imidlertid ikke hele sannheten; Mikrotransplantasjons-
eksperimenter hvor man har flyttet pharyngeal endoderm og frontonasal ektoderm til nye 
lokalisasjoner viser at nevralkam-cellene mottar instruksjoner fra andre vev;94, 95 Disse 
signalene kan påvirke både vekst og morfogenese av ansiktsprosessene, men de synes å utøve 
sin effekt innenfor de rammer cellenes grunnleggende programmering gir.

Ansiktsprimordienes utvekst koordineres i høy grav av interaksjoner mellom mesenchym og 
ektoderm; Signalmolekyler som SHH og medlemmer av FGF- og BMP-familiene er involvert i 
dette.59 I det hele tatt har prosessen mange likhetstrekk med tidlige stadier i dannelsen av armer 
og ben; På kyllinger er det vist at nevralkam-celler fra frontonasalprominens, 
maksillærprosesser og mandibulærbuer kan vedlikeholde den karakteristiske fortykningen av 
arm- og benanleggenes apikale ende som representerer hovedsenteret for induktiv interaksjon i 
disse strukturene. Msx-1 utrykkes i ansiktsprosessenes hurtig prolifererende mesenchym analogt 
med situasjonen i lemmenes anlegg; Bmp-signalisering er vist å føre til ekspresjon av både 
Msx-1 og det nært beslektede Msx-2.96, 97 Induktive mekanismer er også ansvarlige for utveksten 
av palatinprosessene; Signalmolekyler som Tfg-α og Egf er viktige for endringer i 
ekstracellulærsubstansen som muliggjør deres elevasjon.

Normal vekst av de forskjellige ansiktsprosessene er en forutsetning for vellykket 
palatolabiogenese; Like viktig er det imidlertid at fusjonsprosessene mellom disse forløper som 
de skal. Flere mekanismer er involvert i de cellulære forberedelsene som forutgår 
sammensmeltningen; Celledeling, bevegelse, endring av adhesjonsegenskaper, reorganisering 
av cytoskjelettet og apoptose er alle representert, og koordinert ekspresjon av mange 
forskjellige gener er således nødvendig.

I elektronmikroskop kan man observere en rekke forandringer i epitelet som dekker 
maksillærprosesser, nasomedialprosesser og palatinprosesser like før disse smelter sammen. 
Den første av disse er apoptose; Enkelte celler dør og blir presset ut av epitelet, sannsynligvis 
ved hjelp av kontraksjoner som involverer actin og myosin da slike mekanismer har blitt påvist 
ved tilsvarende situasjoner i andre vev (fig. 6.2).98 Denne ”uttynningen i rekkene” av 
epitelceller synes å være en forutsetning for normal fusjon; Mus som mangler Apaf-1, en viktig 
apoptotisk faktor, kommer til verden med en persisterende epitelial søm i den sekundære 
gane.99 Det gjenværende epitelet forandrer seg også; Cellene antar en mer avrundet form, og 
grensene mellom dem mister sin klare definisjon. (fig. 6.2).

Mye tyder på at Bmp-4 spiller en viktig rolle i disse prosessene; Genets ekspresjon begrenses til 
de områder av maksillær- og nasalprosessenes epitel som skal fusjonere i tidsrommet før 
sammensmeltningen finner sted.100 Hos kyllinger er ekspresjon av Bmp-7 og Bmp-2 observert i 
samme område, og samspill mellom de forskjellige Bmp-molekylene kan ikke utelukkes.101

Andre eksperimenter tyder på at Tgf-β3 spiller fyller en tilsvarende rolle i de laterale 
palatinprosessene.59 Medlemmer av Tgf-β familien, som jo inkluderer både Tgf-β3 og Bmp-
molekylene, er kjent for å indusere apoptose i en rekke sammenhenger; Det virker sannsynlig at 
dette kan være blant deres oppgaver også i palatolabiogenesen. Effekten av disse faktorene 
avhenger av deres relative konsentrasjon i forhold til forbindelser med antagonistisk virkning, 
som f.eks. signalmolekyler fra Fgf-familien, Shh og et protein kjent som Noggin (Nog).
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B) Maksillærprosessen har fusjonert med nasolateralprosessen       C) Forstørrelse av det markerte området fra B.
og skal til å smelte sammen med nasomedialprosessen.      Cellene har antatt en mer avrundet form.

1 mm
50 µm

NasomedialprosessNasolateralprosesss

Maksillærprosess

A) Flate epitelceller med markerte cellegrenser før formendring;
Enkelte apoptotiske celler har blitt utstøtt 

Fig. 6.2 – Elektronmikroskopiske bilder av kyllingfostre som demonstrerer forandringer på ansiktsprosessenes overflate før disse fusjoneres.

15 µm

Apoptotiske celler

Den tilsynelatende vilkårlige utvelgelsen av epitelceller som gjennomgår apoptose er muligens 
resultatet av et tilfeldighetselement i fordelingen av pro-apoptotiske faktorer og antagonister 
eller den cellulære responsen disse induserer.59 Det er påvist kraftig nedregulering av Nog og 
Shh i henholdsvis nasomedialprosesser og maksillærprosesser før disse fusjonerer,101 og man 
vet at balansen mellom BMP-4 og Nog har avgjørende betydning for hvorvidt celler 
gjennomgår eEMT eller apoptose i andre embryonale vev.102, 103 Shh har tallrike funksjoner 
under forskjellige omstendigheter; Foruten å fungere antagonistisk ovenfor Bmp-signalveien 
kjenner man eksempler på at Shh stimulerer apoptose og regulerer cellulære 
adhesjonsegenskaper.104, 105, 106 Det faktum at Nog ikke utrykkes i maksillærprosessene kan 
muligens bety at tapet av Shh sensitiviserer epitelcellene her for Bmp-4 medierte pro-
apoptotiske signaler;101 En funksjon med betydning for cellulær adhesjon er heller ikke 
utenkelig, og kanskje bidrar Shh til begge deler.
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IRF-6 kan ifølge nyere hypoteser utøve en hemmende påvrikning på prematur apoptose;59 En 
slik funksjon har blitt tilskrevet andre IRF-faktorer under andre forhold,107 og det er også vist at 
interferon-signalkjeder virker antagonistisk på Tgf-β systemet.108 Studier av p63 knockout-mus 
tyder på at genet spiller en rolle for vedlikehold av enkelte epiteliale vev, og at balansen mellom 
ulike isoformer er sentral i denne funksjonen.109 Noen av de sistnevnte transkriberes som følge 
av Bmp-påvirkning.110

Den første kontakten mellom ansiktsprosesser som skal til å fusjonere skjer i det tallrike 
filopodier dannes på overflaten av det nå ujevne epitelet (fig. 6.3). Disse er observert mellom 
maksillærprosess og nasomedial-/nasolateralprosesser, samt mellom de laterale 
palatinprosessenes MEE;111, 112 Tilsvarende mekanismer er også kjent fra andre situasjoner hvor
to epiteliale lag smelter sammen, som f.eks. ved tilhelning av sår. Filopodier fasiliterer 
sannsynligvis fusjon ved å øke overflaten av cellemembranene som skal inngå kontakt og på 
den måten lette dannelsen av intercellulære adhesjoner. Fra eksperimenter på kyllinger vet man 
at mutanter som ikke danner filopodier mellom ansiktsprosessene utvikler spalter i den primære 
ganen.113 Hva som initierer veksten av filopodier vet man ikke, men identifikasjonen av   
PVRL-1 som genet bak CLPED-syndromet har ført til nye hypoteser omkring dette.59

Genproduktet Nectin-1 er som vi har sett et cellulært adhesjonsmolekyl, og eksperimenter in 
vitro har vist at en løselig form av dette proteinet induserer dannelse av filopodier hos andre 
celler som utrykker PVRL-1;114 En av de tre isoformene som dette genet koder for viser seg 
dessuten å være en løselig variant som er beregnet på sekresjon.115 Nectin-1 inngår også i 
enkelte adherens-forbindelser, og kanskje er det også involvert i den tidlige dannelsen av 
celleforbindelser mellom fusjonerende prosesser. En annen mulighet er at løselig Nectin-1 
oppstår ved nedbrytning av adherens-forbindelser under endringen av cellulære 
adhesjonsegenskaper; Denne endringen ansvarlig for at epitelcellene forandrer form og mister 
sine distinkte avgrensninger. En slik teori ville forklare koordinasjonen mellom epitelcellenes 
formforandring og dannelsen av filopodier; Den ville også stemme godt overens med 
elektronmikroskopiske observasjoner (fig. 6.2 og fig. 6.3). Frigjøring av løselig Nectin-1 har 
blitt observert ved nedbrytning av cellulære adhesjoner under andre omstendigheter.116, 117

15 µm
5 µm

A) Avrundede epitelceller har begynt å danne filopodier.           B) Filopodier mellom nasomedial- og nasolateralprosessene.
Enkelte apoptotiske celler er fanget i disse.

Fig. 6.3 – Elektronmikroskopiske bilder av kyllingfostre som viser fremveksten
av filopodier fra epitelcellene på de fusjonerende ansiktsprosessene.
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Etter at de fusjonerende prosessene har fått kontakt, smelter cellene som dekker dem sammen 
til en tolaget epitelial søm. Dette er et mellomstadium i palatolabiogenesen; Mye tyder på at 
ansiktets vekst utøver tilstrekkelige krefter på den primære gane til at denne ville bli revet fra 
hverandre dersom epitelsømmen ikke erstattes av sammenhengende mesenchym.118 eEMT er 
den sentrale mekanismen bak denne erstatningsprosessen; Selv om enkelte celler gjennomgår 
apoptose og andre sannsynligvis migrerer til slimhinnene i munn- og nesehule, konverteres altså
mesteparten av epitelet til mesenchym.

Flere signalmolekyler er kjent for å indusere eEMT under andre forhold; Medlemmer av   
Tgf-β og Fgf familiene er blant disse, likeledes Egf. Hos mus er det vist at Tgf-β3 er nødvendig 
for transformasjon av de laterale palatinprosessenes MEE til mesenchym etter 
sammensmeltning; Ettersom dette signalmolekylet i liten grad utrykkes i prosessene som danner 
kjeve og overleppe, er det mulig at Bmp-4 fyller en tilsvarende funksjon her.59 I alle tilfeller 
fordrer de nevnte forandringene drastiske cellulære tilpasninger; En rekke gener er 
nødvendigvis involvert i koordineringen av disse prosessene, og fremtidige studier vil 
sannsynligvis avklare om noen av dem er ivolverte i orofacialspaltenes patogenese.

Mesenchym

Celler i eEMT

Epitel og epitel
med filopodium

Basalmembran

Apoptotisk celle

Celle-celle adhesjoner bygges opp                      eEMT fører til oppløsning                   Sammenhengende mesenchym
og en epitelsøm dannes                                  av epitelsømmen                                   etter normal fusjon

Fig. 6.4 – Skjematisk fremstilling av den primære ganens dannelse.

Epitelceller oppregulerer              Enkelte celler gjennomgår Svekket celle-adhesjon                                     Filopodier induseres og
ekspresjon av Bmp-4                     apoptose og støtes ut                     fører til formendring                                         kontakt opprettes
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Diskusjon og konklusjon

il tross for iherdig innsats over mer enn et halvt århundre forblir de ikke-syndromiske 
leppe-kjeve-ganespaltenes etiologi i store trekk ukjent. Et gjennomgangstema i litteraturen 

har vært inkonsistente resultater fra ulike studier; Hovedårsakene er sannsynligvis etnisk 
heterogenisitet i og mellom de studerte befolkningene, samt kompliserte interaksjoner mellom 
arv, miljø og sosioøkonomiske forhold. Orofacialspaltenes patogenese er etter all sannsynlighet 
multifaktoriell, men det er uenighet om hva slags modell som best beskriver den; Tradisjonelt 
sett har man gått ut ifra en terskel-hypotese, men mange har påpekt muligheten for at et gen 
eller en gengruppe hvis dysfunksjon utgjør hovedbidraget til den arvelige risikoen for å utvikle 
tistanden eksisterer. Noe slikt ”major locus” har imidlertid ikke blitt funnet.

Det har allikevel vært fremskritt innenfor feltet; Spesielt har genetisk-epidemiologiske studier 
og eksperimenter på modellorgansimer gitt resultater. En rekke potensielle kandidat-gener har 
blitt identifisert, og noen av disse har demonstrert assosiasjon til leppe-kjeve-ganespalte; Ingen 
av dem har imidlertid vist seg å utgjøre noen hovedrisiko. Tilsvarende har man påvist flere 
stoffer og påvirkninger som synes å bidra til patogenesen, men også her er det usannsynlig at 
noen disse har avgjørende betydning. Studier av relativ risiko forbundet med ulike 
kombinasjoner av forskjellige genutgaver og miljøpåvirkninger har vært populære den siste 
tiden, og alt tyder på at denne typen undersøkelser vil spille en viktig rolle i fremtiden; Slik 
situasjonen er i dag, ser synergistiske interaksjoner mellom flere gener og miljøfaktorer som 
hver for seg har mindre betydning ut til å være den viktigste årsaken til leppe-kjeve-ganespalte.

Et av de viktigste gjennombruddene den siste tiden har vært identifikasjonen av genene bak 
flere syndromiske spalteformer, samt erkjennelsen av at enkelte utgaver av disse viser 
signifikant assosiasjon med ikke-syndromiske orofacialspalter. Leppe-kjeve-ganespaltenes 
hyppige opptreden i forskjellige ansiktssyndromer demonstrerer deres heterogenisitet; Det store 
antallet kandidat-gener og tilstandenes kompliserte embryologiske bakgrunn sannsynliggjør at 
normal palatolabiogenese byr på en rekke anledninger for ”sabotasje”. Antageligvis er mange 
hittil uidentifiserte gener involvert i patogenesen; Man mangler f.eks. et passende kandidat-gen 
for kromosom 6p23, som har vist konsistent kobling i flere uavhengige studier på flere 
befolkningsgrupper.

Som vi har sett muliggjør ekspresjons-studier på modellorganismer, ekstrapolasjon fra 
beslektede situasjoner og in vitro eksperimenter mer eller mindre sannsynliggjorte 
spekulasjoner omkring samspillet mellom de viktigste kandidat-genene under 
palatolabiogenesen; På det nåværende tidspunkt er det dessverre ikke stort mer enn hypoteser å 
støtte seg til, og noen detaljert oversikt over interaksjonene mellom forskjellige 
transkripsjonsfaktorer, signalmolekyler og cellulære bestanddeler ligger fremdeles langt inn i 
fremtiden. Den ultimate forståelsen av leppe-kjeve-ganespaltenes etiologi er imidlertid uløselig 
knyttet opp mot disse temaene; Allikevel er det håp om at etiologisk forskning om ikke lenge 
vil føre til bedret genetisk rådgivning og økt forutsigbarhet for familier som rammes av 
orofaciale malformasjoner. Mer langsiktige mål er utviklingen av preventive tiltak, samt 
forbedret behandling; Selv om dagens metoder har ført til markant prognostisk bedring, betyr 
leppe-kjeve-ganespalter fremdeles en barndom og ungdomstid fylt med sykehus og operasjoner 
for omlag to av tusen norske barn.

T
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