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Bruk av dataverktøy til 
tolkning av kopitallsvarianter

- presentasjon av caser

Atle Brendehaug
Overingeniør
Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin
Haukeland Universitetssykehus

Oversikt

• Kort metodebeskrivelse

• Arbeidsflyt og analyseverktøy benyttet 
ved MGM-HUS

• Noen eksempler og funn
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Metodebeskrivelse

• Rens av DNA
• Fragmentering (enzymatisk)
• Amplifisering (PCR)
• Rens av PCR-produkt
• Merking
• Hybridisering til

matrise
• Scanning

• Resultater vist grafisk i Chromosome
Analysis Suite (ChAS)fra Affymetrix:

• ChAS genererer rapport med alle varianter

Metodebeskrivelse

• Måler lysintensitet i alle punkt på matrisen
• Sammenlignes med fil som inneholder 

normaliserte intensiteter fra over 300prøver
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• Kommersielt, nettbasert verktøy for 
filtrering og klassifisering

• Registrerer fenotype og kromosomale 
avvik

• Inneholder en rekke verktøy for tolking 
og klassifisering

Cartagenia Bench CNV

• Benytter nasjonal veileder for 
kopitallsanalyse:
1. Nøytral
2. Sannsynlig nøytral
3. Variant av usikker betydning
4. Sannsynlig klinisk relevant
5. Klinisk relevant; patogen

• Klasse 4 og 5 beskrives i svar til rekvirent

Klassifisering
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Registrering

Informasjon 
overføres fra 
rekvisisjon til 
elektronisk skjema 
i Cartagenia

Benytter HPO-
nomenklatur

Filtrering

• Standardiserte filterkjeder

Kun 
duplikasjoner

Probeantall
over 90

Kjente 
normalvarianter

Geninnhold



06.06.2016

5

Filtrering

• Duplikasjoner:
Probeantall, kjente normalvarianter og geninnhold

• Delesjoner:
Probeantall, kjente normalvarianter og geninnhold

• Homozygoti:
Størrelse og probeantall

• ID-filter:
Inkluderer gener kjent assosiert med ID

• Spesialfilter

Registrering av prøve 
og fenotype

Rens av DNA og 
prøveprep

Skanning and 
kopitallsanalyse

Segmentrapport til 
Cartagenia Bench

Filtrering og 
klassifisering

Biologisk evaluering 
og (re)klassifisering

Medisinsk evaluering 
og (re)klassifisering

Cartagenia Bench

LIMS

Arbeidsflyt
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• Gutt, ca 8mnd. 
Hydrocephalus. 
Stagnasjon av motorisk utvikling fra 4mnd

Case 1

• Filtrering i Cartagenia
246 regioner reduseres til 3

Overlapp med 
databaser

Case 1



06.06.2016

7

Case 1
Basert på tilgjengelig informasjon klassifiseres segmentene

Konklusjon:
PÅVIST homozygoti for en 24,2 kb stor delesjon av C-terminal del av GALC 
genet (ekson 9-16). Dette er en kjent årsak til Krabbe sykdom, og 
pasientens fenotype (hydrocefalus, stagnasjon av motorisk utv fra 4 mnd
alder) synes vel forenlig med infantil form for galaktocerebrosidasemangel. 
Dette er en alvorlig progressiv lysosomal sykdom med affeksjon av både 
CNS og PNS. Sykdommen er sjelden i Norge.
I dette tilfellet satt delesjonen i et 7,86 Mb stort homozygositetsområde. Det 
forteller at "genkilden" er den samme hos begge foreldre – (dvs. fjernt i 
slekt). Foreldrene bør henvises til genetisk veiledning for nærmere 
orientering om funnet og gjentakelsesrisiko/mulighet for fremtidig 
fosterdiagnostikk

Case 2
• Gutt, ca 2år

Lærevansker, Psykomotorisk utviklingshemming
Normal høyde

• Filtrering i Cartagenia
247 regioner reduseres til 8
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Case 2

Xp Xq Y

Case 2
• Verifisert med FISH

• Konklusjon:
PÅVIST 26 Mb stor duplikasjon av den korte armen og den 
del av den lange armen på Y-kromosomet som inneholder 
gener. Bakgrunnen for dette er et komplekst Y-kromosom 
rearrangement. Fenotypisk forventes konsekvensen å bli 
omtrent som ved 47,XYY
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