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SNP array och kopplingsanalys

Magtarmsymtom

Förekomst av svår tarmsjukdom

Gendosmätning Genkarta över duplikationsområdet i kromosom 9

Släktträd med testresultat

Bakgrund

Metoder

Slutsatser

Resultat
Ärftlig kronisk intestinal pseudo-obstruktion (CIP) förekommer i neuropatisk 
autosomalt dominant form men den genetiska orsaken är okänd. Vi har 
beskrivit den största kända släkten med degenerativ neuropati och svår, 
letal CIP i flera generationer. Den uppfattades initialt som två olika familjer 
men med genealogisk efterforskning kunde vi påvisa en gemensam anfad-
er, född 1877 (Ahlfors et al. Neurogastroenterol Motil 2011;23:347-55). 

Vi har nu undersökt den genetiska bakgrunden och eventuella samband 
med sjukdomens svårighetsgrad i denna släkt.

• Den ärftliga neuropati som orsakar svåra tarmbesvär och kronisk intestinal pseudo-obstruktion i denna släkt är kopplad till ett om-
råde med duplikation i kromosom 9

• Signifikant skillnad i sjukdomsexpressivitet föreligger mellan olika släktgrenar

• De som saknar duplikationen har inte ökad risk för tarmbesvär jämfört med befolkningen i övrigt  

• Test på förekomst/avsaknad av duplikation kan vara avgörande vid beslut att skaffa biologiska barn  

• Fortsatt forskning om duplikationsområdets gener och dess betydelse för enteriska nervsystemet synes angelägen

Vi undersökte 33 släktmedlemmar. Alla var förstagradssläktingar till per-
soner med påvisad CIP och/eller degenerativ neuropati eller hade själva 
CIP.

Symtom
Kroniska tarmsymtom inkluderande diarré fanns hos 11 personer, varav 4 
med svår CIP. Lindrigare besvär utan diarré förekom hos tre personer.
19 hade inte några tarmbesvär.
 
DNA-analyser
• SNP (Single Nucleotide Polymorphism) 

microarray analyser (Affymetrix) 

• Kopplingsanalys för LOD-score (Allegro 
Software)

• Gendosmätning avseende deletioner/
duplikationer (CNAG 3.0)

Kronisk intestinal pseudo-obstruktion hos kvinna 
med intestinal degenerativ neuropati från släktgren 
A. Tunn tarmsröntgen visade kraftigt dilaterade tarms-
lyngor och mycket långsam passage av barium gen-
om tarmen.

Samtliga 11 patienter med kroniska tarmbesvär med diarré inkl 4 med svår CIP uppvisar i kromosom 9, korta armen, en 
likartad sekvens på 51 gener (grönt segment) som är säkert kopplat till sjukdomen. LOD-score är signifikant med Z=3,4. 
Denna förändring fanns inte hos 16 av de 19 som saknade tarmbesvär. Hela regionen omfattar 9,7 Mb (miljoner baspar). 
Kromosomernas p-terminal (pter) visas uppåt.

hos 33 släktmedlemmar med resp. utan Ch 9-duplikation 
 
Förekomst av tarmbesvär var signifikant ökad hos duplikations-bärare, P=0,005. Tre 
personer utan duplikation hade besvär förenliga med funktionell tarmsjukdom men 
hade inte sökt för dessa (”non-consulters”)

Släktgrenarna A och B utgående från en gemensam anfader (I:2) och utfallet av genetisk testning hos 33 individer (röda/gröna symboler)

CIP och/eller död i tarmsvikt hos 19 bärare av 1,2 Mb duplikation i kromosom 
9 i släktgrenarna A och B 
 
Beräkning baserad på att duplikationen nedärfts via anfaderns (I:2) sjuka barn och 
barnbarn. I gren B föreligger en signifikant lägre expressivitet för sjukdomen (P=0,005) 
samt senare debut (median 38 vs. 24 år) och förmodligen lägre penetrans.

Duplikation (N=14)* Ej duplikation (N=19)
Inga symtom 3  16
Diarré 11 0
Buksmärta 7 3
Förstoppning 4 0
Kroniska kräkningar 5 0

* Varav 4 med svår CIP

Gren A (N=5) Gren B (N=14)
CIP och/eller död i tarmsvikt 5 3
Kronisk diarré (“non-CIP”) 0 8
Inga tarmsymtom 0 3

Inom regionen i kromosom 9 finns hos samtliga svårt sjuka en duplikation som ses som en upphöjning (”hatt”). Duplikationen är på 1,2 Mb och 
omfattar 26 gener. 

Karta över generna i Ch9-regionen varav hälften är duplicerade. Duplikationens brottspunkt går genom 
FOCAD-genen. I duplikationen finns bl a flera Interferon A-gener och melanom-genen CDKN2A.
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Chromosomes
1 95 13 203 11 187 15 222 10 176 14 214 12 198 16 X

†

Ch9-duplikation, tarmbesvär

TECKENFÖRKLARING

Ch9-duplikation, inga tarmbesvär

Ingen duplikation, tarmbesvär, “non-consultants”

Ingen duplikation, inga tarmbesvär

Tarmbesvär, ej genetiskt testad

Avliden i tarmsvikt
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