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For at få punktopstilling 
på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 
uden punktopstilling, brug 

Lone Andersen, Molekylær Medicinsk Afdeling 

• 85 ansatte

• Diagnostik

– Arvelig kræft

– Arvelige hjertesygdomme

– Exomer (endokrine 
sygdomme)

– Center for Fælles NGS Enhed 
(FNE)

• Forskning

– Blære kræft

– Tarm kræft

– Prostata kræft

– Bioinformatik



Next Generation Sequencing

en Sekventeringsmetode der bruges til at kortlægge vores 
arvemasse

hvorfor er det så godt



Hvad er sekventering

DNA sekventering er processen vi laver 
når vi bestemmer den nøjagtige 
rækkefølge af baser

DNA sekvens er rækkefølgen af baser i vores 
DNA streng



DNA
Arvemassen også kaldet genomet

I alt ca. 3 milliarder basepar



Bare en fejl i DNA strengen kan være sygdomsfremkaldende 



metode benyttet før NGS
her skal man vide hvad man leder efter
et lille stykke DNA – en primer, der er ca. 20 nucleotider lang. Primeren kan base-parre til det område, der 
ønskes sekventeret

Sanger Sekventering



På kopierne indbygges nukleotiderne A-C-T-G
nogle af dem er modificerede nucleotider der virker som stopklods



Aflæses ved hjælp af gel elektroforese
Denne analyse skiller fragmenterne efter størrelse, hvor de mindste bevæger sig hurtigst og dermed 
længst



Visualisering af data

Med sanger sekventering ser man på udvalgte stykker af DNA-strengen
Man skal vide hvad man leder efter
Nemt workflow og billig analyse i laboratoriet 
Nem data behandling



Next Generation Sequencing

Vi ser ikke på udvalgte steder, men på hele DNA-strengen

1. Hele DNA strengen deles i mindre stykker
2. DNA stykkerne bliver forsynet med adaptorer der kan binde sig til en flowcelle



Det færdige bibliotek med adaptor og sekvens primer 

Klar til at binde til flowcellen



Inden sekventering endnu et step i biblioteks fremstillingen
Vi fisker de kodende dele af arvemassen ud



Hvordan fanger vi det vi er interesseret i ?

Der findes forskellige løsninger

Vi benytter Probe baseret in solution capture assay



In solution capture

NGS 
Library

Hybridization

Streptavidin coated magnetic beads

Unbound fraction discarded
Bead capture

Biotin-labelled ”Baits” 
representing target region 
e.g. exome



AMPure oprensning (Sciclone Robot)

QiaSeq FX library prep (Sciclone robot)

Nimblegen EZ-in solution capture

Genomic DNA

QC DropSense

MOMA NGS Lab Workflow

QC Qubit /DropSense

QC Qubit

QC (TapeStation)

Wash (Sciclone robot)

PCR

Purification (Zephyr)

QC (TapeStation)

QC Qubit

Illumina NextSeq sequencing 2x150bp

Hybridiserer 16 timer



Bibliotek klar til Cluster Generation på flowcellen



Aflæsning ved hjælp af  Illumina SBS teknologi 

Kamera / Emmitions filter

fluorofor

Blokering



Data analyse NGS
Store datamængder

Meget mere data og mere avanceret fortolkning end ved Sanger Sekventering
Længere og mere kompliceret workflow i laboratoriet
Meget mere information – ikke nødvendigt at vide hvad vi leder efter



Kvalitet rigtig vigtig for gode data

• Hvordan sikrer vi en god kvalitet

• DANAK Akkrediteret 

• QC steps under biblioteks fremstilling og capture

• Købte kontroller

– Genome in a Bottle (5 forskellige prøver)

– Sera Care

• Somatic cancer

• Cardiomyopathy

• Arvelig Cancer 

– EMQN (European Molecular Genetics Quality Network)



Next Generation Sequencing (NGS) 

vs

Traditionel sanger sekventering

Biologisk materiale

f.eks. blodprøve

DNA ekstraheres

Traditionel

sekventering
NGS

Genom

En region ad gangen

350-900 basepar

Millioner af regioner

600 basepar

Enkel dataanalyse

Få data

Mere avanceret 

dataanalyse

>6000 milliarder basepar

Mange genomer eller mange gener fra mange 

patienter 

Fortolkning af 

resultaterne



LQT syndrom
• Incidens i DK 1:5000-10000 (500-5000)

• Alder Teenageårene eller yngre

• Penetrans 50-70%

• Dødelighed 1-2 % pr. år – 20% efter 1. synkope

• Behandling β-blokkere evt. ICD

• Sport frarådes

• Behandling implantation af defibrillator (ICD)
• Beta-blokkerbehandling

Diagnostisk Udbytte



Ung mand 32 år dør pludseligt.
Obduktionen viser tydelige tegn på ARVC med (forstørret højre ventrikel med tynd væg)
Der er ingen familieanamnese.
Undersøgelse for mutationer i generne med sanger sekventering relateret til ARVC foretages. Intet 
fundet.
MOMA’S 75 geners hjertepanel analyseres og her findes en kendt sygdomsdisponerende mutation i 
RYR2.
Patienten er altså død af en forstyrrelse i Ca2+ balancen (CPVT).



NGS og det diagnostisk udbytte

Hjertepanel taget i brug 2014

• 23 hjertepatienter tidligere testet for enkelte gener ved Sanger 
sekventering uden nogen positive resultater

• I 10 af disse tilfælde identificerede vi den sandsynlige patogene 
mutation

• I yderligere 3 patienter, identificerede vi muligvis 
sygdomsfremkaldende mutationer

• Kæmpe gevinst i diagnostisk udbytte til hjertepatienter





Prisudvikling NGS

Cost is including everything (people, instruments, informatics, chemistry…) 



Sequencing Power for Every Scale

Decreasing price per GB
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NextSeq
40-120 Gb | 400M

2x150

MiSeq
15 Gb | 25M

2x300
MiniSeq

7.5 Gb | 25M

2x150

167 - 6000 Gb | 1.6 - 20B

2x150

NovaSeq 6000

HiSeq 4000

1500 Gb | 10B

2x150



Next Generation Sequencing udstyr på MOMA

HiSeq
2010 

2 X MiSeq
Den første i 

2012

2 X NextSeq
Den første i 

2014

NovaSeq
2018



Automatisering af NGS library prep

Sciclone NGS
(Februar 2013, December 2017)

Zephyr NGS
(Februar 2013)

Tapestation
(November 2018)

Janus NGS Express
(Februar2014)

LabChip GX
(Februar 2013)

DropSense
(November 2017)



Hvor kommer prøverne fra?

Klinisk Genetisk Afd.
Charcot-Marie-Tooth/Noonan syndrome panel

Lever/nyre panel
Skeletdysplasi panel

Exomer

Klinisk Immunologisk 
Afd.

HLA typing (LR-PCR, kun MiSeq seq)

Exomer

Fælles NGS-
enhed

Mikrobiologisk Afd.
Genomsekventering af bakterier

16S RNA sequencing
RNA sekventering

Hæmatologisk Afd.
Myeloid cancer



NGS Workflows

Biblioteks 
prep

Sekventering Dataanalyse
Fortolkning/
Validering

NGS enhed/MOMA

NGS enhed

NGS enhed

Afd. X

Afd. X

NGS enhedAfd. X Afd. X



Tak for opmærksomheden

Spørgsmål

??????




