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Forord 
 
Med matrisebasert kopitallsanalyse kom en ny æra i cytogenetisk diagnostikk da den gir 
høyere sensitivitet og spesifisitet for genomiske ubalanser enn konvensjonell karyotypering. 
Dog erstatter det ikke karyotyping helt da balanserte avvik (inversjoner, innskudd, 
translokasjoner) ikke detekteres. Størrelsen på avvik som oppdages vil avhenge av 
plattformen som benyttes, men de som benyttes i dag er minst 100 ganger mer sensitive enn 
karyotyping (<100 kb). Da den nøyaktige plasseringen av alle probene er kjent, vil analysen 
umiddelbart gi informasjon om gener som er involvert i avviket og dermed også i mange 
tilfeller hvilket syndrom det er snakk om. På den andre siden finnes det, på lik linje med 
enkeltnukleotidvariasjon, også stor normalvariasjon i kopitall. Hvilke gener som tolererer 
dosevariasjon eller er dosesensitive er ikke fullstendig kartlagt og dette gir tolkningsmessige 
utfordringer. Det er foreløping ingen klar internasjonal konsensus på hvordan dette bør 
gjøres. Dette skrivet gir anbefalinger for blant annet tolkning og rapportering og baserer seg 
på publisert arbeid på området (1-5). 
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Indikasjon for kopitallsanalyser 

Denne veilederen beskriver bruk av helgenomisk kopitallsanalyse for påvisning av 

konstitusjonelle genetiske ubalanser hos pasienter med psykisk utviklingshemning og / eller 
flere medfødte misdannelser / dysmorfe trekk eller andre utviklingsavvik og/eller autisme. 
 

Fenotypisk beskrivelse 

For tolkning av kopitallsvariasjonene er en god fenotypisk beskrivelse helt nødvendig. Det er 
derfor utformet et eget rekvisisjonsskjema som alle rekvirenter må fylle ut. Dette er 
tilgjengelig på genetikkportalen.no samt ved avdelinger som har et diagnostisk tilbud på 
denne typen analyse. Ved videre utredning av familiemedlemmer er det viktig at det klart 
kommer frem hvem som er indekspersonen og hvilken familiær relasjon personen har. 
Dersom familiemedlemmer har overlappende fenotype bør dette også opplyses.  

 
Matriseplattform 

Sentrene står fritt til å velge hvilken matrise som benyttes diagnostisk, men den bør ha en 
minimumsresolusjon på 100kb. 

 
Prøvemateriale 

Matrisebasert kopitallsanalyse utføres vanligvis på DNA isolert fra EDTA-blod. Andre kilder 
for DNA isolering kan være: vevsbiopsier, EBV-transformerte celler, beinmarg, (Abortert 
materiale, fostervann, morkake samt dyrkede celler fra disse materialene. ) 

 
Analyse av data 

Grenseverdier (størrelse, antall markører) som benyttes for å identifisere kopitallsvariantene 
settes av det enkelte laboratoriet basert på matriseplattfomen som benyttes. 
 
Se ellers 3..Constitutional postnatal chromosomal microarray best practice guidelines (2011) 
v2.00.  
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Tolkning av kopitallsvarianter 

I likhet med sekvensvarianter klassifiseres den enkelte kopitallsvariant i klasse 1 til 5. 
 
Følgende retningslinjer foreligger for klassifikasjonen: 

1. Nøytral variant   
>10 overlappende CNVer med samme kopitallstatus i normalvariasjonsdatabaser 
/lister/publikasjoner. Avvikene bør foreligge i minst to ulike arbeider.  
Data fra BAC studier bør ikke inkluderes. 

2. Sannsynlig nøytral variant   

 Avvik i område uten annoterte gener  

 Annoterte gen er et pseudogen 

 Intronisk avvik i gen uten kjent dosesentivitet / gen som ikke finnes i OMIM morbid 

 3-9 CNV i  normalvariasjonsdatabaser 
3. Variant av usikker betydning     

 Ingen av de andre klassene 
4. Sannsynlig klinisk relevant variant   

 Delesjon > 1Mbp, minst 10 gener  

 Duplikasjon >2 Mbp, minst 20 gener 

 2 pasienter i Decipher/Ecaruca/ISCA med fenotypisk overlapp og tilsvarende avvik 
(likt kopitall, ≈ CNV størrelse og overlapp, de novo/fra syk forelder) 

 2 pasienter i artikler med fenotypiske overlapp og tilsvarende avvik 

 Avvik i kjent sykdomsgen som gir overlappende fenotype, men hvor 
dosesensitivitet ikke er beskrevet.  

5. Klinisk relevant variant, patogen   

 Avviket har samme kopitallstatus og overlapper med kjent syndromområde  

 Avvik i kjent dosesensitivt gen 

 ≥3 pasienter i PubMed med fenotypisk overlapp og tilsvarende avvik 

 Sårbarhetsvariant 
 
I lys av klinikk kan CNVer reklassifiseres. 

 
Rapportering 

Den endelige svarrapport godkjennes av en medisinsk genetiker eller molekylær genetiker 
 
Rapporten bør inneholde: 

 Vev DNA er renset fra (hvis kjent) 

 Matriseplattform (oppløsning osv) 

 Beskrivelse av den molekylære karyotype i henhold til ISCN 2013 (6) 

 Versjon av genomet (Genome Build)  

 Begrensninger ved analysen 

 Tolkning av funn 
 
Tolkning av funn: 

 Pasientens kjønn på bakgrunn av resultatet fra analysen 

 Hvorvidt den endelige tolkningen etter analysen vurderes som normal eller avvikende 

 Ved abnormale funn: Detaljert beskrivelse av avvik (lokalisering, størrelse, geninnhold) og 
mulige sammenhenger med kjente syndromer eller sykdommer 

 Hvis det er mulig si noe om gjentagelsesrisiko 

 Forslag til videre utredning og hvilket prøvemateriale som da vil være nødvendig, 
eventuelt forespørsel om ytterligere forskning 

 Anbefale henvising til genetisk veiledning dersom det er indisert  



5 

 

 
Rapporteringspraksis: 
Klasse 4 og 5 CNV    

 beskrives alltid i svarrapporten 

 ”Sårbarhets”-varianter med lav penetrans som inngår i tabellen nedenfor bør skrives ut 
(10 – 30%), se for eks Rosenfeld JA et al., 2012 Genetics in Medicine) 

Klasse 3 CNV  

 hvorvidt avvikene inngår i svarrapporten vurderes skjønnsmessig  

 dersom avviket ikke beskrives, bør det alltid fremgå av svaret at det er påvist varianter 
som er usikre. 

Store homozygositetsområder 

 >5Mb som ikke er vesentlig mindre i centiMorgan 
Utilsiktet funn/ Bærertilstander 

 forekommer sjeldent og må håndteres særskilt 
 

 

Oppfølging av funn 

Behov for teknisk validering vurderes skjønnsmessig.  

Avvik som bør følges opp med foreldreprøver:  

Klasse 3-4 CNV  

 dersom nedarvede varianter mistenkes  

 dersom arvegang vil være av verdi for familiemedlemmene  

 dersom arvegang vil kunne påvirke klassifisering av variant 
Nedarvede CNVer fra foreldre med liknende fenotype styrker mistanken om patogen CNV. 
De novo CNVer og nedarvede CNVer fra friske foreldre må vurderes skjønnsmessig. 
 
Klasse 5 CNV   

 analyse av foreldre vurderes etter genetisk veiledning 

Mistanke om familiær CNV 

FISH bør vurderes da den metoden vil avdekke balanserte avvik (insersjoner og 
translokasjoner).  
Interfase FISH kan benyttes ved mistanke om mosaikk. 

Anbefalt svartid 

Standard: 12 uker 
Hasteprøve: 21 virkedager 
 
Forbehold 

 Fristen gjelder dersom DNA renses direkte fra mottatt prøvemateriale og nødvendig 
mengde/kvalitet oppnås, samt at laboratoriet ikke får tekniske problemer. 

 

Indikasjon for hasteprøve 

 Pasienter under 3 mnd 

 Ved graviditet i familien 

 Andre medisinske grunner vurdert av lege 

  
Revisjon av veileder  

Hvert annet år  
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