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Program
14.30-14.45

Introduktion genetiske analyse – plenum

14.45-15.35
Diskussion om praksis på landets afdelinger -

grupper

15.35-15.50
Nationalt Genom Center – opdatering, plenum



Teknologisk 
udvikling

1950s Chromosome analysis (Discovery of DNA 
double helix - The Watson-Crick Model of DNA in 

1953)

1977 Sanger sequencing

1980s Microarray technology

1987 Automised Sanger sequencing

Late 1990s NGS, Next Generation Sequencing / 
MPS, massive parallel sequencing



Genetiske 
analyser

• Kromosomanalyse
– Karyotypering

• Microarray
– Array-CGH
– Deletion/duplikation på kromosomer

(store)
• MLPA

– ”Multiplex ligation-dependent probe
amplification”

– Deletion/duplikation inde i gener (små)
• Sekventering

– Enkelte gener
– Genpaneler (f.eks 20 gener)
– Whole Exome Sequencing (WES)

• Trio
• Genpaneler (f.eks 200 gener)

– Whole Genome Sequencing (WGS)
• Trio
• Genpaneler (f.eks 200 gener)
• Akut barn 



Exomsekventering
• Kodende sekvens; exons (1-2 %)

• Targeteret exom-analyse
– Single/duo/trio-exom 
– Som et gen-panel
– F.eks. 10, 250 eller 2000 gener

• Fuld exom-analyse
– Trio-exom (foster og forældre)
– Exons in 22.000 gener



Variantfiltrering
• Kvalitet af data (støj)
• Hyppighed (databaser)
• Forudsige effekt af variant (prædiktion)
• Arvegang (nyopstået dominant, AR, XL)
• Fænotype (biologisk filtrering)

• Muligt at overse en betydende variant



Variantfiltering

Genom: 109

Exom: 107 / (22.000 gener)

Områder –teknisk svært

Frasortering hyppige varianter: 175.000

Missense: 13.000 (Humlen er blå)

Nonsense: 150 (Himl [stop])

Frameshift: 190 (Himsle ne rbl)

109/107

100?
Variantfortolkning



Resultat

• Fænotype forklaret (diagnose)

Kendt sygdomsassocieret variant

• Ingen varianter påvist med dette design
• Udelukker ikke genetisk betinget sygdom

Normalt resultat

• Påvist variant, som kan være relevant
• Kræver yderligere undersøgelse (patient, 

familie)

Variant af usikker klinisk 
betydning (VUS)

• Påvist kendt, sygdomsassocieret variant 
uden relation til fænotypen

Sekundære 
fund/tilfældighedsfund



Begrænsninger

Begrænset af vores viden 
• Om rapporterede varianter 

(litteratur, databaser)
• Kvalitet af “biologisk filter”

Begrænset af teknik
• Dårligt dækkede regioner
• Repeatexpansion 
• 1-2 exon deletion intragenisk
• Intronvarianter
• Imprinting – uniparental 

disomy  



Akut 
barn -
panel

• Kan bestilles via lokal 
KGA ( der så sender 
DNA til RH)

Hvordan bestilles 
pakken?

• Ja

Er den kun til akut 
syge børn?

Konfereres/meldes 
inden afsendelse



Akut 
barn -
panel

• Indeholder ca 5000 gener
• Overlap med andre pakker

– gener fra Muskelpakker
– Gener fra epilepsipakker

• Baseret på en genom-undersøgelse
– Mulighed for at se på andre gener

• Samtykke
– Sygdomme med debut i voksenalder (tumor 

prædisponerende tilstande, demens)



Hvad 
dækker 

Akut barn 
panel ?

- eksempler

Sygdom/variant dækket kommentar
Dystrophia Myotonica Nej Repeat-sygdom

Spinal muskelatrofi Nej Bør bestilles separat, hvis 
der er mistanke om SMA 
(MLPA)

Fragilt X Nej Repeat-sygdom

Prader-Willi syndrom Nej UPD/methyleringsspecifik 
MLPA

Rett syndrom Ja

Deletioner og 
duplikationer? 

Ikke som Array, men Ja, 
RH foretager som 
standard også CNV-
analyse, men 
sensitiviteten af analysen 
er ikke kendt, så de er 
ikke sikre på at vi vil 
kunne detektere alle 
CNV’er. 



Analyse Trio-exom
(20.000 gener)

Akut barn
(5.000 gener?)

Single-exom, 
panel
(f.eks. 200 gener)

Laboratorie Lokal KGA RH Lokal KGA
Svartid 4 mdr./3 uger 3 uger 4-6 uger
Forældreblodprøver Ja Ja Nej

Henvisning KGA Ja (Nej) Nej Nej
NGC-samtykke Ja (KGA/pæd) Ja (pædiatri) Ja (pædiatri)
Svargiver KGA/pæd Pædiater Pædiater
Økonomi KGA-budget Pædiatri KGA-budget

Syndromal
Misdannelser 

Dysmorfi

Metabolisk 
Mitochondrie

Epilepsi
Panel 

(ex.muskel)



Oplæg til 
gruppe 

diskussion

Hvilken type genetiske undersøgelser bruger I og 
til hvad ?

Hvordan foregår samarbejdet med genetisk 
afdeling ?

Hvilken rolle spiller økonomi i tilbud om og valg af 
genetisk analyse ?

OBS vær tilbage kl 15.35


