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PURA Syndrome Foundation
PURA Syndrome Foundation er en globalt funderet velgørende organisation. Organisationen
(PURA Syndrome Foundation) støtter og oplyser patienter og deres familier om syndromet, og
bidrager med et globalt gruppefællesskab. Dette fællesskab giver de mennesker, der ellers føler
sig isolerede af denne sjældne sygdom, et sted hvor de kan høre til, det forbedrer den
igangværende videnskabelige forskning, samt bidrager til oplysning til udenforstående om
syndromet.
Vores mission er at tjene, oplyse og finansiere forskning for familier, der kæmper med
konsekvenserne af PURA-syndromet.
Vores værdinormer er:
• Respekt – alle er værdsatte
• Fællesskab – alle hører til
• Teamwork – organisationen, familierne, det sundhedsfaglige personale og forskerne er en enhed
• Sammenhæng – planer for fremtiden vokser og ændrer sig
• Ansvar – etik og lederskab
Vores største årlige begivenhed er en konference, hvor familierne til patienter med PURA syndrom
kan samles, støtte hinanden og dele ressourcer. Endvidere deltager forskere, der arbejder på at
forstå PURA syndromet, med ny viden om dette. Ved at bringe familier og forskere sammen ved
denne begivenhed forøges forståelse og viden om forskningen, hvilket på sigt forbedrer
livskvaliteten for patienterne og deres familier.

Formandens meddelelse

Hej og velkommen.
Jeg hedder Dominic Spadafore, og jeg er formand for the PURA Syndrome Foundation. Organisationen
eksisterer for at hjælpe til med at understøtte og oplyse vores familier samt at understøtte og fremme
forskningen af PURA syndromet. I denne folder finder I oplysninger til støtte for både familier med PURA
syndromet og sundhedspersonale. Vi har også en Facebook-side for organisationen. Hvis I bliver
medlemmer vil I regelmæssigt modtage opdateringer om begivenheder og forskning, registrér jer gennem
vores forælder samarbejdspartnere for at modtage regelmæssige opdateringer via e-mail, og kig i arkiverne
for at finde blog-opslag og andre meddelelser, der kan hjælpe jer.
Kontakt Dominic via e-mail på d.spadafore@pura-syndrome.org

Kontakt med organisationen

Organisationen har etableret forælder samarbejdspartnere, der hjælper og støtter PURA-familier. For at
kontakte organisationen og/eller den private forældregruppe, skal I sende en e-mail til en af nedenstående
bestyrelsesmedlemmer.
EU og andre lande: Ceciel van Hoeckel
Kontakt hende via e-mail på c.vanhoeckel@pura-syndrome.org
(Ceciel kan korrespondere på engelsk, hollandsk, tysk, italiensk, spansk, fransk)
USA: Kerry Hildring
Kontakt hende via e-mail på k.hildring@pura-syndrome.org

PURA Syndrome Global
Research Network
PURA syndroms globale forskningsnetværk
The PURA syndrome foundation understøtter det globale forskningsnetværk, som er et globalt
netværk af forskere. Dette globale forskningsnetværk koordinerer forskning i PURA syndrom,
udviklingen af et globalt register over patienter med PURA syndrom og en Global PURA
syndrom biobank. Forskningsmedarbejdere hjælper organisationen med at oplyse familier,
institutter og klinikere om PURA syndromet.
Forskning i forbindelse med PURA syndrom kan i store træk inddeles i fire områder:
# Undersøgelser af kliniske fænotyper og historisk forløb – Kliniske undersøgelser med
det formål at finde en præcis beskrivelse af sygdommen
# Grundforskning inklusive funktionsstudier – Grundvidenskab inklusive studier af,
hvordan genet normalt fungerer
# Translationel forskning – Dyre- og cellemodeller
# ”Tværgående” forskning –Arbejde med andre lidelser associeret med PURA syndrom
Medlemmerne i det globale forskningsnetværk støtter også organisationen gennem forskellige
lægelige komiteer:
# Rådgivende komite for legater
# Rådgivende komite for registrering
# Rådgivende komite for biobank
Det globale forskningsnetværk støtter den årlige PURA konference. Medlemmer af det globale
forskningsnetværk tager sig af opdateringen af eksisterende forskning og videreformidler
denne viden til PURA syndrom familierne. Forskerne bruger også tid på at gennemgå
eksisterende forskningsprojekter samt planlægge ny forskning, der skal påbegyndes.
Kontakt til Det globale forskningsnetværk sker gennem PURA Syndrome Foundation Research
Liaison, Mel Anderson m.anderson@pura-syndrome.org

PURA syndrome and
5q31.3 deletion syndrome including PURA

Hvad er PURA syndrom?
PURA syndrom er en sjælden form for genetisk lidelse. PURA-genet findes i den lange arm af
kromosom 5 (ved position 5q31.3). PURA syndromet opstår, når den ene af en persons to kopier af
PURA-genet ikke fungerer normalt. Det kan være forårsaget af en stavefejl i genet eller tab af en kopi
af genet (et helt gen er slettet). Generne indeholder instruktioner, der har vigtige roller i vores vækst
og udvikling. De består af DNA og er sammen med mange andre gener organiseret i strukturer, der
kaldes kromosomer.
PURA-genet har mange forskellige roller. Det indkoder et protein, pur-alfa, der gør sig gældende i al
kropsvæv, inklusive hjernen, musklerne, hjertet og blodet. Proteinet spiller mange forskellige roller i
menneskeceller, inklusive regulatoriske funktioner ved DNA replikation, transskription og translation
af mRNA, og det er især kendt for dets vigtighed ved hjernens udvikling. Derfor er vanskeligheder
ved mutationer i PURA-genet primært forbundet med neuro-udviklingslidelse.
Yderligere oplysninger til klinikere kan findes på PURA Gene Review PURA-Related
Neurodevelopmental Disorders https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK426063/

Differentiel diagnose
Lidelser med lignende karakteristika er:
• Central hypoventilationssyndrom [OMIM209880]
• Spinal muskelatrofi [OMIM253300])
• Myoton dystrofi [OMIM160900]
• Prader Willi syndrom [OMIM176270]
• Angelman syndrom [OMIM105830]
• Rett syndrom [OMIM312750]
• Pitt-Hopkins syndrom (OMIM610954)
• Stofskiftebesvær / -lidelser

De mest almindelige træk ved PURA syndrom
Alle patienter med PURA syndrom, der er blevet identificeret hidtil, lider under en moderat til alvorlig
grad af indlæringsbesvær og forsinket udvikling. Andre typiske træk inkluderer:
• Anfald og anfaldslignende unormale bevægelser
• Hypotoni (svag muskeltonus)
• Spisebesvær
• Åndedrætsbesvær (inklusive obstruktiv og central apnø)
• Hypersomnolens (ekstrem søvninghed)
• Forstoppelse
• Unormalt syn
• Ustabil kropstemperatur
• Usædvanlig meget hikke
• Ortopædiske problemer, inklusive dysplasi og skoliose
• Endokrine lidelser såsom vitamin D-mangel
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Hvor mange mennesker har denne lidelse?
PURA syndrom er en sjælden lidelse der først blev beskrevet i
faglitteraturen i 2014. Indtil nu er der kun rapporteret lidt over 250
tilfælde med denne lidelse, både voksne og børn. Men med den
stigende brug af ”gensekventerings”-teknologi, forventes det at
mange flere mennesker vil blive diagnosticeret med denne
lidelse i de næste par år.

Hvorfor skete det?
Ved undfangelsen er forældrenes genetiske materiale
kopieret i ægget og sædcellen, som tilsammen skaber det
nye barn. Den biologiske metode til kopiering er ikke perfekt,
og af og til opstår der tilfældige, sjældne ændringer for første
gang. Sådanne ændringer findes derfor ikke hos forældrene. I
næsten alle de familier vi kender til indtil videre, skete DNAændringen i PURA ”ud af det blå” (det er hvad I vil høre omtalt som
en ’de novo’-ændring).

Kan det ske igen?
Forudsat at ingen af forældrene har den samme PURA-ændring som deres barn, er chancen for at få
et andet barn med samme genetiske ændring at betragte som yderst lille. Empirisk betragtes denne
risiko som mindre en 1%. Grunden til at der er en vis tilbageværende risiko for en gentagelse, er et
sjældent fænomen kaldet ”gonade mosaicisme”. Det er når en af forældrene bærer en genetisk
ændring, men den er begrænset til en lille klynge af æg- eller sædceller. Den genetiske ændring kan
derfor ikke opdages ved denne forælders blodprøve. For at få konkrete råd om chancerne for at det
sker igen, er det tilrådeligt at tale med en klinisk genetiker eller gen-rådgiver.

Udvikling
Vækst
Babyer med PURA syndrom fødes sædvanligvis med normal vægt og vokser på passende vis.
Bevægelse (grovmotorik og finmotorik)
Alle børn med PURA syndrom har forsinket motorisk udvikling, og de fleste opnår ikke at kunne gå
selvstændigt. For de, hvor det lykkes at gå selvstændigt, er der en tendens til en usikker, bred
gangart. Mange individer har dårlige finmotoriske evner.
Tale
De allerfleste individer med PURA syndrom udvikler ikke nogen meningsfulde taleevner. De, der
udvikler tale, kan opnå at sige enkelte ord, korte udtryk eller sjældent grundlæggende sætninger.
Forældre har rapporteret gode sproglige opfattelsesevner (forståelse af det talte sprog) hos ikkeverbale børn med PURA syndrom. Anordninger til at aktivere og tilskynde udtrykt kommunikation,
såsom apparater med symbol-baserede berøringsskærme og øjenbevægelses-anordninger, kan
hjælpe nogle børn.
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Indlæring
Alle de individer vi kender til, har moderate til svære indlæringsvanskeligheder og kræver
specialisthjælp ved indlæring.
Adfærd
Individer med PURA syndrom har en adfærd, der stemmer overens med deres generelle grad af
forsinket udvikling.

Lægelige bekymringer
Svag muskeltonus
Svag muskeltonus (hypotoni) ses tydeligst i den nyfødte fase og kan vedvare igennem barndom og
som voksen. Det er sandsynligt, at det bidrager til spisebesvær, vejrtrækningsproblemer og
forsinkelse i at opnå motoriske milepæle.
Spisebesvær
Spisebesvær er typisk for nyfødte. Mange babyer med PURA syndrom kræver i sidste ende
midlertidig sondeernæring. Et fåtal kræver sondeernæring pga. synkebesvær. Hos mange børn
varer spisebesværet ved. Overdreven savlen er observeret hos mange personer, såvel som
alvorlige forstoppelser (som kræver afføringsmidler).
Åndedrætsbesvær
Respiratorisk besvær er almindeligt for de fleste børn, og det bliver normal tydeligt allerede i den
nyfødte fase. Det kan inkludere central apnø (hvor hjernen ikke styrer åndedrættet ordentligt) og
obstruktiv apnø (hvor øvre luftveje blokeres pga. svag muskeltonus ved søvn). Derfor gennemgår
mange børn vurderingsundersøgelser natten over. Trakeostomi (hvor man gennem en åbning i
halsen indsætter en slange til hjælp med vejrtrækningen) har været nødvendig for nogle individer.
Anfald og anfaldslignende unormale bevægelser
Næsten alle børn med PURA syndrom får på et eller andet tidspunkt i deres tidlige barndom anfald
og anfaldslignende episoder der kæver yderligere undersøgelser. Der er rapporteret forskellige
mønstre af anfald, men myokloniske rystelser og generelle tonus-kloniske anfald er mest
almindelige. I nogle tilfælde har anfaldene været meget svære at styre med almindelige antiepileptiske lægemidler. Øvrige bevægeforstyrrelser kan inkludere dystoni (muskelspasmer) og
dyskinesi (ufrivillige bevægelser).
Øjne og syn
Der er rapporteret en bred vifte af problemer med øjne og syn. Disse inkluderer, men er ikke
begrænset til, kortsynethed, at knibe øjnene sammen og unormale øjenbevægelser. De fleste børn
er påvirket heraf i en vis grad.
Ustabil kropstemperatur
Ustabil kropstemperatur (hypotermi) er observeret, især hos nyfødte.
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Hormoner og nedsat knogledensitet
Der er rapporteret en lang række endokrine problemer. Nedsat knogledensitet (kaldet osteoporose) er
blevet observeret hos et stort antal individer. Problemer med at opretholde et normalt niveau af vitamin
D, som er vigtigt for regulering af knogledensiteten, er ikke ualmindeligt. Problemer med
skjoldbruskkirtelhormonet og cortisol er også blevet observeret. Hormonproblemer ved puberteten skal
undersøges yderligere.
Strukturelle misdannelser
Selvom det ikke rapporteres ofte, er der rapporteret tilfælde af misdannelser i urogenitalia (urinveje og
genitalier), hjerte- og skellet-systemer. I nogle tilfælde i form af nyresten.
Abnormiteter ved neuro-scanning
Hos visse børn har man fundet unormale resultater ved hjerne-scanning. Det kan inkludere ”forsinket
myelinering”, hvilket henviser til en forsinkelse i den normale dannelse af den hvide substans i hjernen
og rygraden.

Hvad er ”5q31.3 sletning-syndrom inklusive PURA”, og hvordan forholder
det sig til PURA
Nogle gange kan sletninger opstå, hvor der fjernes et stort segment af DNA fra et kromosom. Den
slags sletninger kan fjerne mange nærliggende gener. En kromosomsletning som kan fjerne en enkelt
kopi af PURA-genet sammen med nabo-gener, er 5q31.3 sletning. Af denne grund har 5q31.3 sletningsyndromet overlappende karaktertræk med PURA syndromet.
Indtil nu er der 8 patienter beskrevet i faglitteraturen som havende 5q31.3 sletninger. De har alle meget
lignende kliniske træk, men ingen har en identisk kromosom-sletning. Groft sagt har børn med 5q31.3
sletning de samme typer problemer, som der er ved PURA syndromet. Men børn med 5q31.3 sletning
har en tendens til at være mere alvorligt påvirket. En sandsynlig forklaring er at andre nærliggende
gener er med i 5q31.3 sletningen og derfor bidrager til det kliniske billede. Et gen, der sædvanligvis er
inkluderet i denne sletning og som mistænkes for at spille en væsentlig rolle, er NRG2.
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Anbefalinger til behandling
Behandlinger af PURA syndrom er rettet mod de konkrete symptomer, der er hos hvert individ.
Behandlingen kræver koordinerede indsatser fra et multi-disciplin-team, helst med involvering af en
neurolog, genetiker, børnelæge, lungemediciner, øjenlæge og ortopædisk specialist.
Epilepsi, som forekommer i over halvdelen af tilfælde med PURA syndrom, kan være meget svære at
styre effektivt. Selvom nogle individer har responderet godt på konkrete anti-epilepsi-lægemidler, så
er refraktære (medicinresistente) anfald almindelige. Der skal derfor forskes i årsagerne til anfaldene
og den nødvendige behandling.
Ved diagnosticering
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udviklingsmæssig vurdering
Spise-behandling og vurdering af forstoppelse, om nødvendigt
Undersøgelser af åndedræt, om nødvendigt
EEG (målinger af hjernens elektriske aktivitet) hvis der er mistanke om anfald
Hjerne-scanning med MRI, hvis indiceret
Øjenundersøgelse
Overvej ultralydsscanninger af hjerte og nyrer for at udelukke strukturelle abnormiteter
Måling af vitamin D
Vurdering af knogledensitet, hvis der er konkrete bekymringer

Efter diagnosticering
•
•
•
•
•
•
•
•

Langvarig opfølgning af en børnelæge (neuropædiater)
Overvågning for forstoppelse
Overvågning af muskuloskeletale komplikationer inklusive hofte-dysplasi og skoliose
Søvnstudier hvis der er mistanke om apnø
Tale- og sprog-støtte
Fysioterapi og ergoterapi efter behov
Regelmæssige synstjek anbefales
EEG (målinger af hjernens elektriske aktivitet) hvis der er mistanke om anfald
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