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Kasus 1



22 år ♂

• fra Irak, henvist for utredning; Far og mor 

søskenbarn; mors foreldre også søskenbarn

• Overtidig fødsel; aldri gått, inkontinent, lite 

ekspressivt språk, noe impressivt, 

svelgvansker, epilepsi (atypiske absencer?, 

KPA?)



22 ♂

• Hjernenerver OK

• Lette kontrakturer o. eks.; lett redusert 

tempo; kraft 4-; tonus redusert (?) o.ex.; 

Spastisitet u.ex.; uttalte kontrakturer hofte 

→ fot; hyperrefleksi og inversjon

• Cerebellær intensjonstremor



22 år ♂
• Blodprøvescreening OK

– isoelektrisk fokusering av transferrin 

– inkl laktat og CK 

• Urin metabolsk screening: OK 

– (meget bredt inkl totalsialinsyre og oligosakkarider); 

• EEG normalt; 

• Cerebral spectroskopi normalt (litt lav NAA?)

• Videofluoroscopi svelg (Sunnås): noe aspirasjon



22 år ♂
• MR 2010 og 2012: 

– Generelt substanstap; atrofi pons, cerebellum, 
mesencephalon; Corpus Callosum; 

– høysignaler hvit substans periventrikulært; 

– lavsignaler basalganglier og tractus 
corticospinalis; 

– utvidede ventrikler

– Mitochondrie encephalopathi?



26 år ♀

• Søster tilnærmet samme fenotype som bror

• MR identisk bilde som bror

• Autosomalt recessivt gen ? 

– Metachromatisk leucodystrofi?? 



22 år ♂

• Karyotype 46XY, 

• Array 105 K normal

• Mitchondrie polymerase gamma (POLG) 

negativt på ”skandinaviske 

foundermutasjoner”

• MLPA arylsulfatase (metakromatisk 

leucodystrofi) neg.



Petter Strømme/ ”White matter 

meeting”

• Myelinisering som ved 1 års alder

• Ved databasesøk med ”hypomyelinisering”; 

”alle atrofiene” og ”cerebellar ataxi”: 5 

forslag

– Ingen ”treff” foreløpig



Tatt opp med AMG, OUS

• Venter på 

”nextgeneration 

sequencing”/ High 

throughput sequencing 

(HTS)



22 år ♂, 26 år ♀

• F 79 psykisk utviklingshemning NUD

• G 80.0 Cerebral Parese; 

• G 40.9 Epilepsi NUD ; 

• Q 04.3 cerebral ”dysmyelinisering”

• Ingen årsaksdiagnose



• Hva skal en kliniker gjøre?

• Hva kan vi forvente?



Fenotypiske trekk?



Inborn  errors

Urinprøver (30 behandlbare),

blodprøver (20)

• Clara D.M.  van Karnebeek 
, Sylvia  Stockler Treatable 
inborn errors of 
metabolism causing 
intellectual disability: A 
systematic literature 
review. Molecular 
Genetics and Metabolism 
Volume 105, Issue 3 2012 
368 - 381



Nevrologisk vurdering

• Syke- slektshistorie 

• Klinisk undersøkelse

• Blodprøver

– Hvilke?

• Nevrologisk billeddiagnostikk

• EEG

• Fibroblastdyrkning? Muskelbiopsi? Evoked? 
Spinalvæske??







Mistanke om syndrom?

Bestille MLPA

Be om menyer?

Fragilt X standard? 

bare hvis  ♂ ?

– Karyotype vs array Comparative 
Genomic Hybridization (aCGH)?



Lysmikroskopi

• Kromosomavvik

– Trisomier

• 2, 9, 18, 21 ..

– Overtallige 
kjønnskromosomer

– Ringformer

– Store autosomale 
delesjoner

• Di George, Angelman, 
PWS; Williams etc

• Mikroskopisk synlige 

defekter forklarer 15% 

av ID

– Oppløsning ned til 5-

10 Mb (million baser)

– Ett gen oftest 10000 –

300000 bp



Tjio J.H & Levan A. 1956. The chromosome 

number of man. Hereditas 42, 1-6.

• NHGRI_human_male_karyotype



Array-based Comparative Genome Hybridization 

- påvisning av delesjoner og duplikasjoner
kopinummervariasjoner av gener, i gener, i regioner



Array CGH 

• 44K oligo aCGH
– 44.000 oligos

– Resolution (ett målepunkt) ca. 100 Kb

• 105K oligo aCGH
– 105.000 oligos

– Resolution (ett målepunkt) ca. 50 Kb

• 244K oligo aCGH
– 244.000 oligos

– Resolution (ett målepunkt) ca. 20 Kb

- probene består av oligoer (enkeltrådede DNA-biter) med kjent sekvens

- dekker både kodende og ikke-kodende områder

- Ca 1-10 oligos pr. gen



aCGH i diagnostikk

• Gir info om ”genkopinummeravvik” i hele 
genomet i ett forsøk (CNV = delesjoner eller 
duplikasjoner)

• Avdekke translokasjoner + delesjon

– nye/ukjente avvik 

10-20% av prøver med normal karyotype viser 
avvik på aCGH (105K oligo)



• Ved IQ < 50 ca 50% treff på genetisk årsak?

• IQ  >50 <70, non- syndromatisk

– lite genetisk kunnskap

– muligens mange gener som samvirker

– muligens større effekt av miljø?
– (for eksempel Foetal Alcohol Spectrum Disorder)



Tommelfingerregler

• < ½ million bp avvik og duplikasjon: 

normalvariant?

• > ½ million bp og delesjon: årsak til 

syndrom?

• Man kan ha duplikasjoner og delesjoner. 

• Små og store CNV kan ha samme fenotype 

hvis de involverer nøkkelgener



DiGeorge

Figur 1

Vanlige 3.0 Mb delesjonen

1.5 Mb delesjon

3.0 Mb duplikasjon

LCR-2 LCR-3a LCR-43b 5 6 7 8

TBX1



Etiologisk genetisk innhøstning

Knapt 40% får 

”årsaksdiagnoser” ved 

Genetisk utredning inkl 

lysmikroskopi, MLPA 

Og Array CGH 

Ellison JW et al. Genetic Basis of 

Intellectual Disability. Annual Review 

of Medicine Online 2012
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Er array-funnet identisk med et kjent avvik?

Hvis man finner avvik

Flurorescent In Situ Hybridisering (FISH): Fravær/ 

tilstedeværelse av spesifikke sekvenser der man 

ser CNV avvik

Påvise mistenkt syndrom/ mutasjon?

Diagnose !



Hvis ikke ”kjent CNV avvik”?

Taler for klinisk relevans:

– Området er genrikt og >1 million basepar (Mb)

• Vanligvis ca 10 gener i 1 Mb

– Funnet er en delesjon

– Påviser nedarvet fra syke foreldre

– Funnet er ikke rapportert i en normalbefolkning



Taler for klinisk relevans:

– Området er genrikt og >1 million basepar (Mb)

– Funnet er en delesjon

– Nedarvet fra syke foreldre

– Funnet er ikke rapportert i en normalbefolkning



For klinisk relevans

• Funksjonen til genene er kjent 

sykdomsgivende/ assosiert til sykdom

• CNV overlapper med et tidligere kjent 

avvik

• Funnet er de novo (ikke nedarvet, 

foreldre normale)



Kasus 2



19 år ♂, PU; ADHD; ASD?

• Henvist for etiologisk utredning;

– Indisk, adoptert

– Ser deler av filmer om igjen, og om igjen og 

kan replikkene

– Tar T- bane og trikk alene, lange turer

• Fullskala IQ 54- 68 (snitt 58)

– Spesielt svakt eksekutive funksjoner



Klinisk nevrologiske funn

• God øyenkontakt; lett dysarthri;

• samarbeider, men forstår ikke alle 

instrukser ved nevrologisk us.; 

• nedsatt tempo og koordinasjon; 

refleksovervekt med subklonus ve Achilles



”Dysmorfologiske”funn

• 171 cm, 49 kg; 

• Lite hode (2,5 percentil),

• Lavt hårfeste, store øyne, stor munn, kort 

philtrum, prominent nese, lite lepperødt; 

lavtsatte ører; lange tynne fingre og tær; 

bilateralt 5. fingre i fleksjonskontrakturer; 

valgus uex.



Supplerende us

• Normal MR cerebrum (2006 og 12), 

• Neg.blodprøvescreening

• Negativ karyotyping, MLPA Fragilt X

• aCGH 180kb: 950 kb delesjon på 2q31.3



Genetikers vurdering

• Deletert område inneholder 4 gener

– ”UBE2E3”; ”ITGA4”; ”CERKL”; ”NEUROD1”

• UBE2E3 ”et ubiquitin”/  finnes i alle eukaryote 
celler og har en rolle i nedbrytning av proteiner 
bl.a.

• ITGA4: ukjent

• CERKL funksjoner i apoptose

• NEUROD1: en transkripsjonsfaktor, ”neurogenic 
differention1” 



Kommentar

• ”Funnet er ikke tidligere beskrevet i litteraturen, 

men en større delesjon er rapportert hos en 

pasient med microcephali, PU og autisme.

• Referanse Manolakos E. Am J Med Gen Part A 

2011

• ”Mindre sannsynlig at delesjonen er nedarvet fra 

friske foreldre pga genenes funksjoner.”



Konklusjon

• ” (..er jeg) kommet til at funnet kan ha 
sammenheng med pasientens symptomer 
og tegn”.

• Diagnose: 950 kb delesjon på kromosom 
2q31.3

– Men er det en ”diagnose”?



• ”Det er sannsynlig at tusenvis av gener på 
autosomer kan gi PU”

• ARID (autsomal recessive Intellectual Disability) 
genes

• ”Det er identifisert ca 100 gener på X 
kromosomet”

• XLID (X- linked ID)

– Hans Hilger Ropers. Genetics of Early Onset Cognitive 
Impairment. Annual Review of Genomics and Human 
Genetics; 2010



Tilslutt 





Genetisk gjennomlysning

– 1997 viste Dennis Lo og David Goldstein at 
et fosters arvestoff går over i blodet til mor. 

– Første helgenomidentifisering av et fosters 
DNA fra mors blod ble gjort i 2010. Kostet 
200 000 $. Univ of Hong Kong.

• Dennis Lo. Science Translational Medicine ”next-
generation- Sequencing”, Dec 2010



Teknologi og DNA

• Maternal Plasma DNA Sequencing (MPDS)

– Foster DNA i mors blod kan undersøkes med 
100% sensitivitet og 97,9% spesifisitet på 
delesjoner/ duplikasjoner

• Chlu RWK, Akolekar R, Zheng YLZ. Non- invasive 
prenatal assessment of trisomy 21 by multiplexed 
maternal plasma DNA sequencing, large scale 
validity study. BMJ 2011; 342.





Takk


