
 
 

 Side 1 af 5 
 

Dokumentansvarlig: 
Johanne M. D. Hahnemann 
 

Sidst rettet: 
20-07-2012 

S-2012-0011 
D-2010-3662-7.1 

 
 

Procedure/vejledning  
 

Vejledning til læger og sundhedspersonale om kromosom mikroarray analyse 

Udarbejdet af Lægerne, Kennedy Centret 

1 Hvad er kromosom mikroarray analyse? 
Kromosom mikroarray analyse er en DNA-baseret laboratorieteknik, som kan påvise meget små 
kromosomforandringer, det vil sige betydeligt mindre forandringer end ved en almindelig 
kromosomanalyse i et mikroskop. Kun ubalancerede kromosomafvigelser (dvs. for meget eller for lidt 
kromosommateriale i forhold til normalt) kan påvises med mikroarray teknikken. 

Ved analysen hybridiseres patientens DNA til en chip med påtrykte DNA-prober fra hele genomet, det 
vil sige fra samtlige kromosomer. Opløsningen for analysen (dvs. hvor små forandringer der kan 
påvises) er afhængig  af antallet af prober på arrayet. På markedet findes der mange forskellige typer 
af chips/arrays fra forskellige firmaer (arrayplatforme), med op til flere millioner prober. 

Princippet i kromosom mikroarray er at sammenligne patientens DNA  med en reference, der består 
af DNA fra flere normale kontrolpersoner. 

Ved kromosom mikroarray analyse kan man således undersøge hele patientens genom for, om der er 
mere (duplikation) eller mindre (deletion) DNA materiale på specifikke kromosomområder i forhold 
til referencen. 

Verificering af resultater: Da array analyser resulterer i en relativ ratio af DNA mængden hos 
patienten i forhold til reference DNA, bekræftes array resultater før svar med en anden metode, fx 
MLPA (multiplex ligation-dependent probe amplification); qPCR (quantitativ PCR); eller FISH 
(Fluorescerende in situ hybridisering). 

Undersøgelse af forældre: For at kunne afklare afvigelsernes (deletioner eller duplikationer) 
eventuelle betydning for symptomerne, er det vigtigt at undersøge begge forældre, for at finde ud af 
om en ændring er nyopstået eller nedarvet fra en af forældrene. 

2 På hvilke indikationer anbefales kromosom mikroarray? 
Jf. en international konsensus [1,2] anbefaler vi kromosom mikroarray analyse som førstevalg ved 
genetisk udredning og diagnostik af patienter med udviklingshæmning, autisme og/eller medfødte 
misdannelser. 

Anbefalingerne vedrører kun disse kliniske tilstande. 

3 For hvilke indikationer er kromosom mikroarray uhensigtsmæssig som analyse, og 
hvad er analysens begrænsninger? 
Anbefalingerne vedrører ikke udredning af Down syndrom, andre klinisk genkendelige kromosom-
syndromer (fx mistanke om trisomi 13 eller 18, Turner syndrom eller Klinefelter syndrom), kendt 
kromosomtranslokation i familien, abortus habitualis eller infertilitet. Her anbefales fortsat 
almindelig kromosomanalyse. 

Kromosom mikroarray kan ikke påvise balancerede translokationer og heller ikke alle 
mosaiktilstande. Desuden vil mutationer ved enkelt-gens sygdomme samt metyleringsfejl som 
hovedregel ikke påvises. Dvs. fx fragilt X syndrom, tuberøs sclerose, Prader-Willi, Angelman, Beckwith 
Wiedemann og Silver Russell syndrom. 

Ved begrundet mistanke om specifikt kendt mikrodeletionssyndrom, fx DiGeorge syndrom, Williams 
syndrom etc., er MLPA analyse oplagt som førstevalg, da den er billigst. 

Se også ”Postnatal Diagnostik – valg af analyse”, side 5.  
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4 Hvad er baggrunden for disse anbefalinger? 
Ved udredning og diagnostik hos børn med udviklingshæmning, autisme og/eller medfødte 
misdannelser har array-analyse hidtil oftest været et supplement til den almindelige kromosom-
analyse, idet sidstnævnte har været første valg i udredningen i hen ved 40 år. Ved begge analyser 
undersøges samtlige kromosomer, men ved almindelig kromosomanalyse kan der kun påvises 
ubalancer ned til 5-10 Mb (Megabaser).  Til sammenligning kan kromosom mikroarray detektere 
submikroskopiske ubalancer, som er cirka 100 gange mindre - lidt varierende afhængig af den 
specifikke type af array (platform). 

En stor meta-analyse gennemført af et internationalt konsortium af førende genetikere [1,2] viste, at 
kromosomubalancer af betydning for diagnosen findes hos 15-20 % af ovennævnte patienter, og 
disse ændringer kan påvises med kromosom mikroarrays. Til sammenligning kan en almindelig 
kromosomanalyse kun påvise kromosomforandringer hos omkring 3 % af disse patienter (når der ses 
bort fra Down syndrom og andre klinisk genkendelige kromosom-syndromer). Konsortiets konsensus-
anbefaling er derfor, at man fremover ved udredningen af børn med ovennævnte diagnoser starter 
med kromosom mikroarray som førstevalg til at påvise kromosomubalancer.  Der tages dog 
forbehold for visse kliniske tilstande, se ovenfor. 

5 Hvilke array-platforme anvender vi på Kennedy Centret, og hvad er deres opløsning?  
Vi anvender to forskellige platforme: Affymetrix CytoScan HD array eller Affymetrix Genome-Wide 
SNP Array 6.0 , med henholdsvis > 2.6 og 1.8 millioner prober, der er fordelt over hele genomet. Man 
kan principielt finde meget små ændringer med disse to arrays, helt ned på et par kb niveau. En 
vurdering af den mulige patologiske betydning af en ubalance afhænger såvel af størrelsen som af 
det område, der er ubalanceret. 

Udover en meget detaljeret information om kopiantal i genomet  kan array analysen også give 
information om uniparental disomi (UPD) og om “loss of heterozygosity” (LOH), som for eksempel 
kan være af værdi i nogle situationer ved  recessive tilstande. 

6 Hvorfor skal vi også bruge blodprøver fra forældrene? 
For at kunne afklare en eventuel fænotypisk betydning af en påvist kromosomubalance, følger vi 
fund af ubalancer op ved a) eftervisning med en anden metode, og b) undersøgelse af forældrene 
mhp. om samme kromosomubalance eventuelt findes hos en af forældrene. Eftervisning/opfølgning 
med anden/andre metoder udføres på barnets og forældrenes blodprøver sammen, af hensyn til 
både kvalitet, svartid og arbejdsgang. Da disse efterundersøgelser er nødvendige i mange tilfælde, 
for at afklare om primære fund har nogen betydning, beder vi om at få tilsendt forældrenes 
blodprøver samtidigt med barnets prøve. Efterundersøgelserne har naturligvis indflydelse på 
svartiden, men er et nødvendigt led i den samlede analyse. 

Hvis en påvist mikroduplikation eller -deletion hos et barn ikke findes hos nogen af forældrene, og 
hvis det ubalancerede kromosomområde indeholder vigtig genetisk information, kan den være 
forklaringen på barnets symptomer. I visse tilfælde kan en mikroduplikation eller -deletion have 
betydning for barnets symptomer, også selv om en af forældrene har samme kromosomubalance. 
Det har vist sig at den fænotypiske effekt af visse ubalancer kan være meget varierende, fx ses dette 
ved 22q11 mikroduplikations-syndrom. 

  



 
 

 Side 3 af 5 
 

Dokumentansvarlig: 
Johanne M. D. Hahnemann 
 

Sidst rettet: 
20-07-2012 

S-2012-0011 
D-2010-3662-7.1 

 
 

7 Normale varianter, uventede fund og betydning for andre familiemedlemmer 
Udover patogene ubalancer er det ved kromosom mikroarray analyse uundgåeligt også at detektere 
normale varianter samt ubalancer med usikker betydning. Nogle små kromosomubalancer har vist at 
sig at være hyppige i befolkningen og uden helbredsmæssig betydning, sandsynligvis fordi de ikke 
påvirker den genetiske information. Der er med andre ord tale om godartede normalvarianter. 

For andre af de varianter der findes, gælder det, at betydningen kan være vanskelig at afklare. Det 
skyldes, at vores viden om små ubalancer er ny, hvorfor betydningen af alle små varianter endnu ikke 
er kendt. Ny viden viser desuden, at visse kromosomubalancer kan disponere til visse genetisk 
komplekse tilstande som fx autisme, og viden herom øges hele tiden. 

Ved nogle analyser kan der findes ubalancer, som ikke kan forklare barnets sygdom, men som 
alligevel kan have betydning for andre familiemedlemmer. Kromosom mikroarray analyse kan 
således i nogle tilfælde afsløre forekomsten af en arvelig sygdom eller for eksempel vise, at en af 
forældrene er anlægsbærer for eller har anlægget til at udvikle en sådan. Hvis der gøres sådanne 
”uventede, tilfældige fund” ved undersøgelsen, vil familien blive informeret om det og få tilbudt 
genetisk rådgivning. 

8 Hvad bør patienterne og forældrene informeres om før kromosom mikroarray analyse? 
Vi har udarbejdet folderen ”Information til patienter og familier om kromosom mikroarray analyse”, 
som også findes på vores hjemmeside. Denne information vil vi bede Jer udlevere til patienten / 
forældrene, når I ordinerer en kromosom mikroarray analyse. Når I udleverer den, skal I sætte kryds i 
feltet ”array information til patient udleveret” på vores henvisningsseddel. Det er vigtigt, at familien 
på forhånd er klar over, at kromosom mikroarray analyse hos nogle – men ikke alle – børn med 
udviklingsmæssige problemer kan bidrage til at give en forklaring på barnets symptomer. De bør også 
vide, at man somme tider ikke med sikkerhed kan afklare betydningen af en påvist 
kromosomubalance. Og at analysen nogle gange kan påvise forandringer, som har betydning for 
andre familiemedlemmer, fx forekomst af anlægsbærertilstand for en kendt arvelig sygdom (uden 
relation til barnets udviklingsmæssige problemer). Genetisk rådgivning vil altid blive tilbudt, når det 
er relevant. 

9 Opsummering af de vigtigste punkter vedrørende kromosom mikroarray 
• Analysen kan påvise små kromosomubalancer som er årsag hos ca. 15-20 % af børn med 

udviklingshæmning, autisme og/eller medfødte misdannelser. 

• Analysen anbefales nu som første valg ved udredning af børn med disse problemer. 

• Ved analysen påvises ofte normale varianter, nedarvet fra en af forældrene. 

• Undertiden påvises varianter med usikker betydning, og undertiden påvises sygdomme eller anlæg, 
som man ikke primært leder efter. 

• Balancerede kromosomafvigelser, som fx translokationer påvises ikke. 

• Enkeltgens mutationer, fx fragilt X, påvises oftest ikke, men i enkelte tilfælde kan metoden påvise 
forandringer i enkeltgener, fx intrageniske deletioner. 

• Ved mistanke om velkendte kromosomsygdomme som Down syndrom, trisomi 13 og 18 og 
kønskromosomafvigelser, er almindelig kromosomanalyse fortsat første valg. 

• Ved klinisk mistanke om kendte mikrodeletionssyndromer, fx DiGeorge syndrom, er syndrom-MLPA 
fortsat det mest rationelle og billigste første valg. Ved uspecifik ”syndrommistanke” vil kromosom 
mikroarray være det mest hensigtsmæssige valg. 

• Genetisk rådgivning vil oftest være relevant efter påvisning af afvigelser ved kromosom mikroarray. 
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10 Praktiske oplysninger ved indsendelse af prøver til kromosom mikroarray 
1. Henvisende læge bedes sætte kryds i rubrikken ”array information til patient udleveret” på vores 

henvisningsseddel. 

2. Rekvisition (generel) og oplysning om prøvemængde- og glas findes på vores hjemmeside 
www.kennedy.dk laboratoriet. 

3. Af hensyn til muligheden for eftervisning/opfølgende undersøgelser beder vi så vidt muligt om, at 
forældrenes blodprøver medsendes allerede fra starten sammen med barnets prøve. 

4. Vejledende svartid er ca. 2 måneder, hasteprøver hurtigere. 
 
Afvigende fund fra kromosom mikroarray vil blive rapporteret til DECIPHER, den internationale 
database for kromosomubalancer (https://decipher.sanger.ac.uk), i anonymiseret form (kun med 
internt prøvenummer), med mindre denne registrering ikke ønskes. 
Resultater af kromosommikroarray rapporteres i lighed med alm. kromosomanalyser til DCCR, Dansk 
Cytogenetisk CentralRegister. 

 

11 Yderligere spørgsmål? 
I er meget velkomne til at ringe til lægerne på Kennedy Centret, hvis I har flere spørgsmål eller er i 
tvivl om noget angående dette. I kan desuden finde yderligere information på vores hjemmeside 
www.kennedy.dk, hvor der også findes en folder om kromosomforandringer med nærmere forklaring 
af de forskellige former for forandringer, herunder balancerede kromosomforandringer, som fx 
translokationer. 

 

12 Referencer 
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 PPOOSSTTNNAATTAALL  DDIIAAGGNNOOSSTTIIKK  
VVaallgg  aaff  aannaallyyssee  

Udviklingshandikap 
Mental retardering  
Medfødte defekter 
Autisme 

Kromosom Mikroarray 

Kendte syndromer
Di George syndrom 
Williams syndrom 
m.m.  

Syndrom MLPA 

Kendte kromosomsygdomme
Trisomi 21 (Down syndrom) 
Trisomi 13 (Patau syndrom) 
Trisomi 18 (Edwards syndrom) 
Turner syndrom (inkl. mosaik) 
Klinefelter syndrom  

Balanceret kromosomforandring 
Translokation, inversion m.m. 

Infertilitet  
Abortus habitualis 

Karyotypering 
Interfase FISH 

QF-PCR 

Imprintningssyndromer 
og monogene sygdomme 
Prader-Willi syndrom 
Angelman syndrom 
Beckwith Wiedemann syndrom 
Silver-Russell syndrom 
Fragilt-X syndrom 
Tuberøs sclerose 
m.m.  

Specificerede 
undersøgelser 

Verificering af resultatet samt 
undersøgelse af forældre med 

MLPA, qPCR, FISH 


