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ΣΎΝΟΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ

Όνομα προϊόντος SOPHiA DDM™ Dx Solid Tumor Solution

Τύπος προϊόντος Συνδυασμός διαλυμάτων

Οικογένεια
προϊόντων

Εφαρμογή μοριακής διαγνωστικής (κιτ + αναλυτικά στοιχεία)

Αναγνωριστικό
αλγόριθμου

ILL1XG1S8_FFPE_CNV

Αναγνωριστικό
πίνακα γονιδίων

STS_v1

Έκδοση προϊόντος 1.0

Τύπος δείγματος Σωματικό DNA που απομονώθηκε από δείγματα ιστού όγκου μονιμοποιημένου σε
φορμαλίνη και εγκλεισμένο σε παραφίνη (FFPE)

Αναλυτής
αλληλουχίας

Illumina - MiSeq

Περιγραφή GMDN Κιτ αντιδραστηρίων IVD / Λογισμικό ερμηνείας ανθρώπινης γονιδιωματικής ανάλυσης

Αναγνωριστικό
εγγράφου

SG-00684

Έκδοση εγγράφου v5.1

Ημερομηνία
αναθεώρησης

9 Ιανουαρίου 2023

Αυτές οι Οδηγίες χρήσης ισχύουν για όλες τις εκδόσεις SOPHiA DDM™ Dx .
Διαβάστε προσεκτικά την Οδηγίες χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

SOPHiA GENETICS™ SA
ZA La Pièce 12
1180 Rolle
Switzerland

SOPHiA GENETICS™ SAS
Technopole Izarbel
374 Allée Antoine d’Abbadie
64210 Bidart, France

BS0105ILLCSML03-016
BS0105ILLCSML03-032
BS0105ILLCSML03-048

SOPHiA DDM™ Dx SOLID TUMOR SOLUTION (KAPA™ HYPERPLUS LIBRARY PREPARATION KIT)
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ΚΩΔΙΚΟΊ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

ΠΛΗΡΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΟΥΤΙ 1 ΚΟΥΤΙ 2

ΚΙΤ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

BS0105ILLCSML03-016
BS0105ILLCSML03-032
BS0105ILLCSML03-048

B1.01.0005.C-16
B1.01.0005.C-32
B1.01.0005.C-48

B2.0005.C-16
B2.0005.C-32
B2.0005.C-32

_

SOPHiA DDM™ Dx SOLID TUMOR SOLUTION (KAPA™ HYPERPLUS LIBRARY PREPARATION KIT)
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ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΥΝΏΝ
Το έγγραφο αυτό και το περιεχόμενό του αποτελούν ιδιοκτησία της SOPHiA GENETICS™ SA και των
θυγατρικών της («SOPHiA GENETICS™») και προορίζονται αποκλειστικά για συμβατική χρήση από τον πελάτη
της σε σχέση με τη χρήση των προϊόντων που περιγράφονται στο παρόν και για κανέναν άλλον σκοπό. Το
έγγραφο αυτό και το περιεχόμενό του δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ή να διανεμηθούν για οποιονδήποτε άλλον
σκοπό ή/και να κοινοποιηθούν, γνωστοποιηθούν ή αναπαραχθούν με άλλον τρόπο ή να αναφέρονται με
οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της SOPHiA GENETICS™.

Η SOPHiA GENETICS™ δεν εκχωρεί καμία άδεια στο πλαίσιο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας της, του εμπορικού
σήματος, των πνευματικών δικαιωμάτων ή των κοινοτικών δικαιωμάτων της, ούτε παρόμοια δικαιώματα τρίτων,
από αυτό το έγγραφο. Οι οδηγίες στο έγγραφο αυτό πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά και ρητά από
εξειδικευμένο και επαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό, για διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς χρήσης των
προϊόντων που περιγράφονται στο παρόν. Όλα τα περιεχόμενα του εγγράφου αυτού πρέπει να διαβαστούν και
να κατανοηθούν πλήρως πριν από τη χρήση τέτοιου είδους προϊόντων.

Η ΜΗ ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΗΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΑΡΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΖΗΜΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΘΡΩΠΩΝ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

Η SOPHiA GENETICS™ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΔΩ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ).

ΕΜΠΟΡΙΚΆ ΣΉΜΑΤΑ
Τα Illumina® και MiSeq® αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Illumina, Inc.

Τα xGen® και Lockdown® αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Integrated DNA Technologies, Inc.

Τα AMPure® και Agencourt® αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Beckman Coulter, Inc.

Τα Qubit® και Dynabeads® αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Thermo Fisher Scientific Inc.

Το KAPA™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Roche.

Το QIAseq® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Qiagen.

Τα SOPHiA GENETICS™και SOPHiA DDM™ Dx αποτελούν εμπορικά σήματα της SOPHiA GENETICS™ SA ή/και
των θυγατρικών αυτής στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες. Όλα τα άλλα ονόματα, λογότυπα και άλλα εμπορικά
σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
ΩΣ ΕΧΕΙ, Η ΧΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ SOPHiA GENETICS™ ΔΕΝ ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ
ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ, ΧΟΡΗΓΙΑ Ή ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ SOPHiA GENETICS™ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ. Οποιεσδήποτε αναφορές από μέρους της SOPHiA GENETICS™ σε εμπορικά σήματα
τρίτων προορίζονται για προσδιορισμό των αντίστοιχων προϊόντων ή/και υπηρεσιών τρίτων και θα θεωρούνται
ονομαστική θεμιτή χρήση σύμφωνα με τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων.

SOPHiA DDM™ Dx SOLID TUMOR SOLUTION (KAPA™ HYPERPLUS LIBRARY PREPARATION KIT)
© SOPHiA GENETICS™ 2023. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. iv
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ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΑΝΑΘΕΩΡΉΣΕΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ/ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

SG-00684 – 5.1 9 Ιαν. 23 l Διόρθωση σφαλμάτων μορφοποίησης

SG-00684 – 5.0 14 Σεπ. 22 l Προστέθηκε το σύμβολο του εμπορικού σήματος
SOPHiA DDM και SOPHiA GENETICS.

l Η έκδοση του εγγράφου μεταβαίνει στον επόμενο
ακέραιο αριθμό χωρίς δεκαδικό ψηφίο.

SG-00684 – 4.5 19. Απρ.22
l Προστέθηκαν οδηγίες για τη διαδικτυακή εφαρμογή

SOPHiA DDM™

SG-00160 – 4.4 14.Απρ.22

l Περιορισμοί και προειδοποιήσεις: Τροποποιήθηκε
l Ενημερώθηκε η διεύθυνση των γραφείων της SOPHiA

GENETICS™
l Αλλαγές στο Wet Lab, όπως συνιστάται παγκοσμίως
l Μικρές αλλαγές και διορθώσεις σε τυπογραφικά λάθη

ID-60101-20 - 4.3 21.Ιουλ.21

l Σελίδα 2, 32 - Αισθητικές αλλαγές
l Σελίδα 19 - Η σειρά βημάτων άλλαξε.
l Σελίδα 28 - Διορθώθηκε ο όγκος προ-μείγματος PCR «48

δειγμάτων».

ID-60101-20 - 4.2 16.Ιουν.21

l Σελίδα 3 - Τροποποιήθηκε το εμπορικό σήμα.
l Σελίδα 47 - Μικρή προσθήκη στις προδιαγραφές του

αρχείου. Σελίδα 56, 57 - Το τυπογραφικό λάθος της
επικεφαλίδας «Μοναδικό» αφαιρέθηκε.

SOPHiA DDM™ Dx SOLID TUMOR SOLUTION (KAPA™ HYPERPLUS LIBRARY PREPARATION KIT)
© SOPHiA GENETICS™ 2023. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. v
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ/ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ID-60101-20 - 4.1 28.Μαΐου.21

l Σελίδα 2 - Τροποποιήθηκε ο συνοπτικός πίνακας
πληροφοριών.

l Σελίδα 3 - Τροποποιήθηκε η αποποίηση ευθυνών.
l Σελίδα 11, 15, 16, 32 - Τροποποιήθηκε η κεφαλίδα

πίνακα.
l Σελίδα 17 - Ανταλλάχθηκαν οι ακολουθίες βημάτων 1 και

2.
l Σελίδα 19 - Η προετοιμασία αιθανόλης μετακινήθηκε

στην ενότητα «Προετοιμασία».
l Σελίδα 12, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 38, 39, 40, 41, 46 -

Αισθητικές αλλαγές και τυπογραφικά λάθη.
l Σελίδα 49 - Προστέθηκαν οι κουκκίδες 1, 2 και 16.

ID-60101-20 - 4.0 30.Μαρ.21

l Σελίδα τίτλου, λογότυπο εταιρείας, κεφαλίδα,
υποσέλιδο, τελευταία σελίδα.

l Αναδιοργάνωση των θεμάτων.
l Συμπεριλαμβάνονται οι οδηγίες εγκατάστασης,

μεταφόρτωσης και οι συμβάσεις ονοματοδοσίας της
διαδικτυακής εφαρμογής SOPHiA DDM™.

l Συνδυάστηκε μαζί το μέγεθος τεσσάρων κιτ «Οδηγίες
χρήσης» για να περιλαμβάνει διαφορετικούς αριθμούς
δειγμάτων. Συμπεριλαμβάνονται πίνακες και εφάρμοσε
τις κατάλληλες αλλαγές όπως και όταν ήταν απαραίτητο
για τον σκοπό αυτό.

l Τα ακόλουθα έγγραφα για τις «Οδηγίες χρήσης» του κιτ
συνδυάστηκαν:
     PM_CEIVD_B2.1.1.20_r2en
     PM_CEIVD_B2.1.1.21_r2en
     PM_CEIVD_B2.1.1.22_r2en
     PM_CEIVD_B2.1.1.25_r1en

l Μικρές αλλαγές για λόγους σαφήνειας στις ακόλουθες
ενότητες:

l Ενότητα 5.3.1 Συνένωση βιβλιοθηκών
l Ενότητα 5.3.5 Πραγματοποιήστε πλύση σφαιριδίων

στρεπταβιδίνης για αφαίρεση μη δεσμευμένου DNA

SOPHiA DDM™ Dx SOLID TUMOR SOLUTION (KAPA™ HYPERPLUS LIBRARY PREPARATION KIT)
© SOPHiA GENETICS™ 2023. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. vi
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1. ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΗ ΧΡΉΣΗ/ΣΚΟΠΌΣ
Το προϊόν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό παραλλαγών που εμφανίζονται σε 42 γονίδια τα
οποία εμπλέκονται σε συμπαγείς όγκους, στοχεύοντας συγκεκριμένες θέσεις οι οποίες είναι επιρρεπείς σε
μεταλλάξεις εντός της γονιδιωματικής αλληλουχίας. Στόχος του προϊόντος είναι να εξυπηρετήσει ως βοήθεια
τους επαγγελματίες υγείας, ώστε να λάβουν μια κλινική απόφαση σχετικά με τους συμπαγείς όγκους και να
παρέχει μοριακή λογική για την κατάλληλη θεραπεία.

Το προϊόν προορίζεται μόνο για in vitro διαγνωστική χρήση και επαγγελματική χρήση.

SOPHiA DDM™ Dx SOLID TUMOR SOLUTION (KAPA™ HYPERPLUS LIBRARY PREPARATION KIT)
© SOPHiA GENETICS™ 2023. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 1
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2. ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΉΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΔΟΚΙΜΉΣ
Σημειώστε ότι τα αποτελέσματα μιας γενετικής ανάλυσης θα πρέπει να ερμηνεύονται μόνο από εξειδικευμένο
ειδικό στη μοριακή γενετική: (όπως ένας ευρωπαίος επαγγελματίας Κλινικός Εργαστηριακός Γενετιστής
(ErCLG), πιστοποιημένος από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ιατρικής Γενετικής (EBMG)).

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει γονίδια που αποτελούν στόχο του SOPHiA DDM™ Dx Solid Tumor Solution
(Διάλυμα συμπαγών όγκων) (STS) και τους τύπους όγκων που σχετίζονται με αυτά τα γονίδια.

ΓΟΝΙΔΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

AKT1 Μαστός, ενδομήτριο, σκωληκοειδής απόφυση, κεφαλή και τράχηλος, σάρκωμα μήτρας, παχύ
έντερο (CRC), ωοθήκες, προστάτης, μη-Hodgkin λέμφωμα

ALK Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (NSCLC)

BRAF Μελάνωμα, θυρεοειδής, CRC, NSCLC, παγκρεατικό, μη Hodgkin λέμφωμα, εμβρυϊκό

CDK4 Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (SCLC), μελάνωμα, NSCLC, κύστη, λιποσάρκωμα

CDKN2A
Μελάνωμα, οικογενές μελάνωμα, μη μελάνωμα δέρματος, οισοφαγογαστρικό, γλοιοβλάστωμα
και καρκίνος του παγκρέατος

CTNNB1 Ενδομήτριο, ηπατοχοληφόρο, μελάνωμα, προστάτης, ουροδόχος κύστη, NSCLC, πάγκρεας

DDR2 Οισοφαγογαστρικό, γλοίωμα, NSCLC, CRC

DICER1 Ενδομήτριο, θυρεοειδής, μελάνωμα, οισοφαγογαστρικό, μεσοθηλίωμα, καρκίνος μαλακών
ιστών

EGFR NSCLC, γλοίωμα

ERBB2 Καρκίνος ουροδόχου κύστης, μαστού, οισοφαγογαστρικός και ενδομητρίου

ERBB4 Μελάνωμα, μη μελάνωμα δέρματος, σάρκωμα μήτρας, CRC, σάρκωμα μαλακών μορίων,
μαστός, γλοίωμα

FBXW7 Ενδομήτριο, CRC, ουροδόχος κύστη, σκωληκοειδής απόφυση, κεφαλή και τράχηλος,
οισοφαγογαστρικό, μεσοθηλίωμα, NSCLC

FGFR1 Σάρκωμα μαλακών ιστών, γλοίωμα, μη μελάνωμα δέρματος, προστάτης, μαστός, CRC,
NSCLC

FGFR2 Ουροδόχος κύστη, χολαγγειοκαρκίνωμα, ηπατοχολικό, ενδομήτριο, κεφαλή και τράχηλος,
μελάνωμα, οισοφαγογαστρικό, καρκίνος μαστού, CRC

FGFR3 Ουροδόχος κύστη, κεφαλή και τράχηλος, μη μελάνωμα δέρματος, γλοίωμα

FOXL2 Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα, προστάτης, CRC, NSCLC, όγκοι κοκκιοκυττάρων
ενηλίκων

GNA11 Ενδοφθάλμιο μελάνωμα

Πίνακας 1. Γονίδια που αποτελούν στόχο του SOPHiA DDM™ Dx Solid Tumor Solution (Διάλυμα συμπαγών όγκων) (STS) και οι

συναφείς τύποι όγκων

SOPHiA DDM™ Dx SOLID TUMOR SOLUTION (KAPA™ HYPERPLUS LIBRARY PREPARATION KIT)
© SOPHiA GENETICS™ 2023. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 2
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ΓΟΝΙΔΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

GNAQ Ενδοφθάλμιο μελάνωμα, όγκος γεννητικών κυττάρων

GNAS Σκωληκοειδής απόφυση, παγκρεατικό, CRC, οισοφαγογαστρικό

H3F3A Γλοίωμα, σάρκωμα μαλακών μορίων

H3F3B Χονδροβλάστωμα και γιγαντοκυτταρικός όγκος οστών

HIST1H3B Γλοίωμα

IDH1 Γλοίωμα, ηπατοχοληφόρο, οστό, μελάνωμα

IDH2 Μη Hodgkin λέμφωμα, γλοίωμα, ηπατοχοληφόρο, σιελογόνος αδένας, οστό

KIT Στρωματικοί όγκοι του γαστρεντερικού (GIST), μελάνωμα

KRAS CRC

MAP2K1 Μελάνωμα, CRC, μη Hodgkin λέμφωμα, NSCLC, ηπατοχοληφόρο

MET NSCLC, νεφροκυτταρικό καρκίνωμα, ουροδόχος κύστη

MYOD1 Σάρκωμα μαλακών μορίων

NRAS Μελάνωμα, καρκίνος θυρεοειδούς, CRC

PDGFRA GIST, εμβρυϊκό, γλοίωμα, ενδομήτριο, NSCLC, σάρκωμα μαλακών ιστών

PIK3CA Ενδομήτριο, μαστός, ουροδόχος κύστη, κεφαλή και τράχηλος, CRC, μη μελάνωμα δέρματος,
γλοίωμα, ωοθήκες, σιελογόνοι αδένες, σκωληκοειδής απόφυση, οισοφαγογαστρικό,
θυρεοειδής, νεφροκυτταρικό καρκίνωμα, καρκίνοι του τραχήλου της μήτρας

PTPN11 Γλοίωμα, εμβρυϊκός καρκίνος, καρκίνος σιελογόνων αδένων, μη μελάνωμα δέρματος,
οισοφαγογαστρικό, γεννητικά κύτταρα, καρκίνος μαστού, λευχαιμία

RAC1 Μελάνωμα, γεννητικά κύτταρα, μη μελάνωμα δέρματος,

RAF1 Μελάνωμα, ουροδόχος κύστη, οισοφαγογαστρικό, κεφαλή και τράχηλος, CRC

RET Θυρεοειδής, NSCLC, οισοφαγογαστρικό, κεφαλή και τράχηλος, προστάτης, CRC

ROS1 Σιελογόνος αδένας, NSCLC, ωοθηκών, μεσοθηλίωμα, σάρκωμα μαλακών ιστών

SF3B1 Μελάνωμα μαστού και ενδοφθάλμιο μελάνωμα

SMAD4 Παγκρεατικό, σκωληκοειδής απόφυση, CRC, ηπατοχοληφόρο, Οισοφαγογαστρικό, μη
μελάνωμα δέρματος, NSCLC

TERT Ουροδόχος κύστη, γλοίωμα, θυρεοειδής, μη μελάνωμα δέρματος, κεφαλή και τράχηλος,
ηπατοχοληφόρο, νεφρικό καρκίνωμα, οστά, NSCLC, ωοθήκες

TP53 Ευρεία ποικιλία καρκίνων

Πίνακας 1. Γονίδια που αποτελούν στόχο του SOPHiA DDM™ Dx Solid Tumor Solution (Διάλυμα συμπαγών όγκων) (STS) και οι

συναφείς τύποι όγκων (συνέχεια)

SOPHiA DDM™ Dx SOLID TUMOR SOLUTION (KAPA™ HYPERPLUS LIBRARY PREPARATION KIT)
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3. ΓΕΝΙΚΉ ΔΉΛΩΣΗ ΑΡΧΉΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ
ΔΟΚΙΜΉΣ
Η επικυρωμένη λειτουργία των αναλυτικών στοιχείων του SOPHiA DDM™ Dx Solid Tumor Solution (Διάλυμα
συμπαγών όγκων) (STS) είναι η ανάλυση ακατέργαστων δεδομένων NGS που δημιουργούνται από ένα όργανο
Illumina MiSeq® με MiSeq® Reagent Kit v3, σε σωματικά δείγματα (FFPE) με τα KAPA™ Library Amplification Kit
και KAPA™ HyperPlus Kit.

Το SOPHiA DDM™ Dx STS περιλαμβάνει τρία κύρια βήματα. Το πρώτο βήμα είναι να προσδιοριστεί το δείγμα
DNA που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμή. Το δεύτερο είναι η μη αυτόματη προετοιμασία των δειγμάτων
για αλληλούχηση, η οποία ονομάζεται προετοιμασία βιβλιοθήκης. Η προετοιμασία της βιβλιοθήκης αποτελείται
από επτά βασικά βήματα: Κατακερματισμός DNA, αντίδραση λιγάσης προσαρμογέων, ενίσχυση με PCR
μεμονωμένων βιβλιοθηκών, συνένωση βιβλιοθηκών, υβριδισμός ανιχνευτών, ενίσχυση PCR κατά τη σύλληψη και
μετά τη σύλληψη. Η τρίτη διαδικασία είναι η αλληλούχηση του παρασκευασμένου δείγματος χρησιμοποιώντας
χημεία SBS (αλληλούχηση μέσω σύνθεσης) στον αναλυτή αλληλουχίας Illumina MiSeq®.

Για ανάλυση, τα αποτελέσματα θα πρέπει να μεταφορτωθούν στην πλατφόρμα SOPHiA DDM™ και να αναλυθούν
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή SOPHiA DDM™ Dx - SOPHiA DDM™ Dx STS.

SOPHiA DDM™ Dx SOLID TUMOR SOLUTION (KAPA™ HYPERPLUS LIBRARY PREPARATION KIT)
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4. ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
Το SOPHiA DDM™ Dx STS αποτελείται από τρία κύρια εξαρτήματα: το κιτ NGS, τη ροή διοχέτευσης εντολών
διεργασιών (pipeline) βιοπληροφορικής και το SOPHiA DDM™ για την πλατφόρμα IVD.

l Σκοπός του κιτ NGS είναι να προετοιμάσει και να εμπλουτίσει βιβλιοθήκες DNA από σωματικά δείγματα
(FFPE) κατάλληλα για αλληλούχηση σε αναλυτή αλληλούχησης Illumina MiSeq®. Το κιτ NGS επιτρέπει
στους χρήστες να δημιουργούν στοχευμένα δεδομένα αλληλούχησης. Τα στοιχεία περιγράφονται στην
ενότητα 5 που ακολουθεί. Υλικά του κιτ και μέθοδοι -5.1. Αρχικές εκτιμήσεις - 5.1.1 Περιεχόμενο κιτ.

l H ροή διοχέτευσης εντολών διεργασιών βιοπληροφορικής («  STS ροή διοχέτευσης εντολών
διεργασιών») επεξεργάζεται τα ακατέργαστα δεδομένα NGS μέσω αλγορίθμων ικανών να αξιολογήσουν
τη γονιδιωματική ακεραιότητα.

l Η πλατφόρμα SOPHiA DDM™ («SDDM»), αποτελεί διαδικτυακή εφαρμογή διεπαφής χρήστη διαθέσιμη σε
μορφή «λογισμικό ως υπηρεσία» (SaaS) που χρησιμοποιείται για δημιουργία αναφοράς με δυνατότητα
λήψης για γονίδια που αναφέρονται στον Πίνακα 1 για SNV και INDEL. Ισχύουν περιορισμοί - δείτε την
ενότητα 7 - Περιορισμοί, προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.

Το SOPHiA DDM™ Dx STS προσφέρει επίσης ένα πρόσθετο εξάρτημα μέσω της πλατφόρμας SOPHiA DDM™
για επιτραπέζιους υπολογιστές, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να οπτικοποιούν, ερμηνεύουν και αναφέρουν
αποτελέσματα Clinical Decision Support (CDS) (Υποστήριξη κλινικής απόφασης) που υπολογίζονται από τη ροή
διοχέτευσης εντολών διεργασιών βιοπληροφορικής. Οι βασικές λειτουργίες του CDS που υποστηρίζονται από
την πλατφόρμα SOPHiA DDM™ επιτρέπουν στους χρήστες να: οπτικοποιούν και ερμηνεύουν SNV και INDEL από
42 γονίδια καθώς επίσης και γονιδιακές ενισχύσεις. Επιπλέον, παρέχεται μια αναφορά MSI. Οι περιορισμοί που
σχετίζονται με τις λειτουργίες CDS παρέχονται σε υποενότητα της ενότητας 7 - Περιορισμοί, προειδοποιήσεις
και προφυλάξεις.

SOPHiA DDM™ Dx SOLID TUMOR SOLUTION (KAPA™ HYPERPLUS LIBRARY PREPARATION KIT)
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5. ΥΛΙΚΆ ΤΟΥ ΚΙΤ ΚΑΙ ΜΈΘΟΔΟΙ

5.1. Αρχικές εκτιμήσεις
Κατά την παραλαβή, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι σωλήνες είναι φυσικά άθικτοι και αποθηκευμένοι σύμφωνα με τις
συνιστώμενες θερμοκρασίες, για βέλτιστη απόδοση του κιτ. Ο ακατάλληλος χειρισμός και αποθήκευση των
εξαρτημάτων του κιτ υπό άλλες συνθήκες μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση του κιτ.

5.1.1. Περιεχόμενο κιτ (16, 32, 48 ή 96 δείγματα)

Να προκαλείτε πάντα στιγμιαία περιδίνηση στους σωλήνες πριν από τη χρήση για να συλλέξετε όλο το υγρό.

Ανάλογα με τη μορφή του κιτ, παρέχονται τα ακόλουθα εξαρτήματα:

ΕΞΑΡΤΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΚΙΤ

16 δείγματα
κιτ

32 δείγματα
κιτ

48 δείγματα
κιτ

96 δείγματα
κιτ

ΚΟΥΤΙ 1 1 1 1 2
(48 δείγματα
έκαστο)

Προσαρμογείς συμβατοί με
Illumina® με διπλό δείκτη (σε
μορφή πλάκας 96 φρεατίων που
περιλαμβάνεται στο Κουτί 1)

16 32 48 96
(Η πλάκα

περιέχεται σε ένα
από τα δύο Κουτιά

1s)

ΚΟΥΤΙ 2 1 1 1 2
(48 δείγματα
έκαστο)

SOPHiA DDM™ Dx SOLID TUMOR SOLUTION (KAPA™ HYPERPLUS LIBRARY PREPARATION KIT)
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ΚΟΥΤΙ 1 (ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ -25°C ΕΩΣ -15°C)
l IDT Blocking Oligo xGen® Universal Blockers - TS Mix (12 μl) (IDT Blocking Oligo xGen® Καθολικοί

αναστολείς - Μείγμα TS (12 μl))

l Ανθρώπινο Cot DNA (25 μl)

l Solid Tumor Solution xGen® Lockdown® Probes by SOPHiA GENETICS™ (20 μl)

l 2x Ρυθμιστικό διάλυμα υβριδισμού (50 μl)

l Ενισχυτής ρυθμιστικού διαλύματος υβριδισμού (20 μl)

l 2x Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης σφαιριδίων (1250 μl)

l 10x Ρυθμιστικό διάλυμα αυστηρής έκπλυσης (200 μl)

l 10x Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης I (160 μl)

l 10x Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης II (110 μl)

l 10x Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης III (110 μl)

l Ανάλογα με τη μορφή του κιτ: 16, 32, 48 ή 96 Προσαρμογείς συμβατοί με Illumina® διπλού δείκτη σε
μορφή πλάκας 96 φρεατίων (7 μl έκαστο):

δείτε το Παράρτημα 1 για προβολή των προσαρμογέων και των ακολουθιών.

ΚΟΥΤΙ 2 (ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ +2°C ΕΩΣ +8°C)
l Dynabeads® M-270 Στρεπταβιδίνη (440 μl)

l Agencourt® AMPure® XP (3 x 1,5 ml για 16 δείγματα, 8,7 ml για 32 δείγματα και 11,6 ml για 48 δείγματα,
βλ. Σημείωση για 96 δείγματα)

l Ρυθμιστικό διάλυμα IDTE χαμηλού TE (10 ml)

l Νερό χωρίς νουκλεάση (20 ml)

Σημείωση: Για 96 δείγματα, παρέχεται δύο φορές το Κουτί 2 με 48 δείγματα (δείτε τον πίνακα στην
προηγούμενη σελίδα).

Σημαντικό: Ανατρέξτε στις Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις πιο κάτω για πρόσθετες
λεπτομέρειες.

SOPHiA DDM™ Dx SOLID TUMOR SOLUTION (KAPA™ HYPERPLUS LIBRARY PREPARATION KIT)
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SOPHiA DDM™ Dx SOLID TUMOR SOLUTION (KAPA™ HYPERPLUS LIBRARY PREPARATION KIT)
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

SOPHiA DDM™ Dx SOLID TUMOR SOLUTION (KAPA™ HYPERPLUS LIBRARY PREPARATION KIT)
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Όνομα
προϊόντος

GHS
Εικονόγραμμα

Δηλώσεις
Επικινδυνότητας και

Προφύλαξης
Προειδοποιητική

λέξη
Επικίνδυνο
συστατικό

2X
Ρυθμιστικό
διάλυμα
υβριδισμού

l H300 Θανατηφόρο σε
περίπτωση κατάποσης.

l H311 Τοξικό σε επαφή με
το δέρμα.

l H315 Προκαλεί ερεθισμό
του δέρματος.

l H370 Προκαλεί βλάβες
σε όργανα.

l H370 Προκαλεί βλάβες
σε όργανα (Κεντρικό
νευρικό σύστημα).

l H411 Τοξικό για τους
υδρόβιους οργανισμούς
με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.

l P260 Μην αναπνέετε
ατμούς/ εκνεφώματα.

l P264 Πλύνετε
σχολαστικά το
μολυσμένο δέρμα μετά
τον χειρισμό.

l P270 Μην τρώτε, πίνετε
ή καπνίζετε όταν
χρησιμοποιείτε αυτό το
προϊόν.

l P273 Να αποφεύγεται η
ελευθέρωση στο
περιβάλλον.

l P280 Να φοράτε
προστατευτικά γάντια/
προστατευτικά
ενδύματα/ μέσα
ατομικής προστασίας για
τα μάτια/ πρόσωπο.

l P301+P310 Σε
περίπτωση κατάποσης:
Καλέστε αμέσως το
κέντρο δηλητηριάσεων/
γιατρό.

l P302+P352 Σε
περίπτωση επαφής με το
δέρμα: Πλύνετε με
άφθονο νερό.

Κίνδυνος Τετραμεθυλο-
χλωριούχο αμμώνιο

SOPHiA DDM™ Dx SOLID TUMOR SOLUTION (KAPA™ HYPERPLUS LIBRARY PREPARATION KIT)
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Όνομα
προϊόντος

GHS
Εικονόγραμμα

Δηλώσεις
Επικινδυνότητας και

Προφύλαξης
Προειδοποιητική

λέξη
Επικίνδυνο
συστατικό

l P308+P311 Σε
περίπτωση έκθεσης ή
ανησυχίας: Καλέστε το
κέντρο δηλητηριάσεων ή
γιατρό.

l P321 Ειδική θεραπεία
(βλ. ιατρική συμβουλή σε
αυτή την ετικέτα).

l P330 Ξεπλύνετε το
στόμα.

l P332+P313 Σε
περίπτωση που
παρουσιαστεί ερεθισμός
του δέρματος:
Συμβουλευθείτε/
επισκεφθείτε ιατρό.

l P362+P364 Αφαιρέστε
τα μολυσμένα ρούχα και
πλύνετέ τα πριν τα
ξαναχρησιμοποιήσετε.

l P391 Συλλέξτε την ουσία
ή το προϊόν που χύθηκε.

l P405 Να φυλάσσεται
κλειδωμένο.

l P501 Απορρίψτε το
περιεχόμενο/ περιέκτη
σύμφωνα με τους
εθνικούς κανονισμούς.

Ενισχυτής
ρυθμιστικού
διαλύματος
υβριδισμού

l H351 Ύποπτο για
πρόκληση καρκίνου.

l H360 Μπορεί να βλάψει
τη γονιμότητα ή το
έμβρυο.

l H373 Μπορεί να
προκαλέσει βλάβη στα
όργανα λόγω
παρατεταμένης ή
επανειλημμένης
έκθεσης.

l P201 Λάβετε ειδικές
οδηγίες πριν από τη
χρήση.

Κίνδυνος Φορμαμίδη

SOPHiA DDM™ Dx SOLID TUMOR SOLUTION (KAPA™ HYPERPLUS LIBRARY PREPARATION KIT)
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Όνομα
προϊόντος

GHS
Εικονόγραμμα

Δηλώσεις
Επικινδυνότητας και

Προφύλαξης
Προειδοποιητική

λέξη
Επικίνδυνο
συστατικό

l P202 Μην το χειρίζεστε
έως ότου διαβάσετε και
κατανοήσετε όλες τις
προφυλάξεις ασφαλείας.

l P260 Μην αναπνέετε
ατμούς/ εκνεφώματα.

l P280 Να φοράτε
προστατευτικά γάντια/
προστατευτικά
ενδύματα/ μέσα
ατομικής προστασίας για
τα μάτια/ πρόσωπο.

l P308+P313 Σε
περίπτωση έκθεσης ή
ανησυχίας:
Συμβουλευθείτε/
επισκεφθείτε ιατρό.

l P314 Συμβουλευθείτε/
επισκεφθείτε ιατρό εάν
αισθάνεστε αδιαθεσία.

l P405 Να φυλάσσεται
κλειδωμένο.

l P501 Απορρίψτε το
περιεχόμενο/ περιέκτη
σύμφωνα με τους
εθνικούς κανονισμούς.

10x
Ρυθμιστικό
διάλυμα
αυστηρής
έκπλυσης

l H302 Επιβλαβές σε
περίπτωση κατάποσης.

l H315 Προκαλεί ερεθισμό
του δέρματος.

l H319 Προκαλεί σοβαρό
οφθαλμικό ερεθισμό

Κίνδυνος Δινάτριο άλας
αιθυλενοδι-
αμινοτετραοξικού
οξέος

10x
Ρυθμιστικό
διάλυμα
έκπλυσης I

l H228 Εύφλεκτο στερεό.
l H302 Επιβλαβές σε

περίπτωση κατάποσης.
l H315 Προκαλεί ερεθισμό

του δέρματος.
l H318 Προκαλεί σοβαρή

οφθαλμική βλάβη.
l H332 Επιβλαβές σε

περίπτωση εισπνοής.
l H401 Τοξικό για τους

Κίνδυνος Δωδεκυλοθειικό
νάτριο

SOPHiA DDM™ Dx SOLID TUMOR SOLUTION (KAPA™ HYPERPLUS LIBRARY PREPARATION KIT)
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Όνομα
προϊόντος

GHS
Εικονόγραμμα

Δηλώσεις
Επικινδυνότητας και

Προφύλαξης
Προειδοποιητική

λέξη
Επικίνδυνο
συστατικό

υδρόβιους οργανισμούς.
l H402 Επιβλαβές για τους

υδρόβιους οργανισμούς.
l H412 Επιβλαβές για τους

υδρόβιους οργανισμούς
με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.

l P273 Να αποφεύγεται η
ελευθέρωση στο
περιβάλλον.

l P280 Να φοράτε
προστατευτικά γάντια/
προστατευτικά
ενδύματα/ μέσα
ατομικής προστασίας για
τα μάτια/ πρόσωπο.

l P305+P351+P338 Σε
περίπτωση επαφής με τα
μάτια: Ξεπλύνετε
προσεκτικά με νερό για
αρκετά λεπτά.
Αφαιρέστε τους φακούς
επαφής, εάν φοράτε και
είναι εύκολο να το
κάνετε. Συνεχίστε το
ξέπλυμα.

l P310 Καλέστε αμέσως
το κέντρο
δηλητηριάσεων/γιατρό.

l P501 Απορρίψτε το
περιεχόμενο/ περιέκτη
σύμφωνα με τους
εθνικούς κανονισμούς.

Χρησιμοποιείτε   και   ως μέσα ατομικής προστασίας.

SOPHiA DDM™ Dx SOLID TUMOR SOLUTION (KAPA™ HYPERPLUS LIBRARY PREPARATION KIT)
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5.1.2. Υλικό που απαιτείται (δεν παρέχεται)

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ (ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ)

l Κιτ HyperPlus KK8512 για 24 αντιδράσεις (Κατ. Roche Αριθ.: 07962401001) ή KK8514 για 96
αντιδράσεις (Κατ. Roche Αριθ. 07962428001) - συνιστάται λόγω του επιπλέον όγκου του αντιδραστηρίου
που παρέχεται σε αυτήν τη μορφή κιτ

l KAPA™ Library Amplification kit KK2620 (Κιτ ενίσχυσης βιβλιοθήκης KAPA™ KK2620) (Κατ. Roche Αριθ.:
07958978001)

l Ταινίες 8 σωλήνων 0,2 ml χωρίς RNase/DNase

l Σωλήνες 1,5 ml χαμηλής δέσμευσης DNA

l Σωλήνες 1,5 ml

l Κωνικοί σωλήνες 50 ml

l Επιστόμια φίλτρων

l Αιθανόλη (βαθμίδα μοριακής βιολογίας)

l Illumina® sequencing reagents (Αντιδραστήρια αλληλούχησης Illumina®)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για να αποφύγετε τη μόλυνση του δείγματος:

l Ζώνη Προ-PCR

l Φθοριομετρικός ποσοτικός εξοπλισμός και αντιδραστήρια

l Μαγνητική βάση διαχωρισμού (τύπου 96 φρεατίων)

l Πολυκάναλες πιπέτες (P10 ή P20, P100, P200)

l Επιτραπέζιος μικροφυγοκεντρητής (συμβατός με ταινίες 8 σωλήνων)

l Θερμικός κυκλοποιητής (προγραμματιζόμενο θερμαινόμενο καπάκι)

l Αναδευτήρας Vortex

l Ζώνη Μετά-PCR

l Σύστημα τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης

l Συμπυκνωτής κενού DNA

l Θερμομπλόκ ή υδατόλουτρο (συμβατό με σωλήνες 1,5 ml)

l Φθοριομετρικός ποσοτικός εξοπλισμός και αντιδραστήρια

l Μαγνητική βάση διαχωρισμού (συμβατό με σωλήνες 1,5 ml)

l Μαγνητική βάση διαχωρισμού (τύπου 96 φρεατίων)

SOPHiA DDM™ Dx SOLID TUMOR SOLUTION (KAPA™ HYPERPLUS LIBRARY PREPARATION KIT)
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l Πολυκάναλες πιπέτες (P10 ή P20, P100, P200)

l Επιτραπέζιος μικροφυγοκεντρητής (συμβατός με ταινίες 8 σωλήνων)

l Θερμικός κυκλοποιητής (προγραμματιζόμενο θερμαινόμενο καπάκι)

l Αναδευτήρας Vortex

5.2. Προετοιμασία βιβλιοθήκης

5.2.1. FFPE DNA

ΥΛΙΚΑ
l DNA από ιστό μονιμοποιημένο σε φορμαλίνη και εγκλεισμένο σε παραφίνη (FFPE DNA)

l KAPA™ Frag Conditioning Solution (Διάλυμα KAPA™ Frag Conditioning)

l IDTE

l Νερό χωρίς νουκλεάση

l Ταινίες 8 σωλήνων 0,2 ml χωρίς RNase/DNase

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η ποιότητα του εξαγόμενου DNA από FFPE είναι μεταβλητή και ενδέχεται να επηρεάσει τα δεδομένα
αλληλούχησης. Η έκθεση σε φορμαλίνη βλάπτει την ακεραιότητα του μορίου δημιουργώντας κατακερματισμό
του DNA. Προκαλεί επίσης σφάλματα αλληλούχησης λόγω συμβάντων απαμίνωσης.

Προτείνουμε ανεπιφύλακτα τη χρήση της μέγιστης ποσότητας DNA που αναφέρεται στο πρωτόκολλο για
δημιουργία δεδομένων αλληλούχησης υψηλής ποιότητας.

Ανάλογα με την ποσότητα του DNA που χρησιμοποιείται, προσαρμόστε τον αριθμό κύκλων PCR σύμφωνα με τον
ακόλουθο πίνακα:

Ποσότητα FFPE DNA (ng) 10 ≤ n < 50 50 ≤ n < 100 100 ≤ n < 200

Κύκλοι PCR 12 10 8

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ DNA ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΝ PCR (5.2.7

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)

Για να αποφευχθούν λάθη με την εισαγωγή DNA, συνιστάται αρχική αραίωση για να επιτευχθεί συγκέντρωση
στην περιοχή 50 έως 100 ng/μl. Η συγκέντρωση DNA θα πρέπει να επιβεβαιωθεί μέσω φθοριομετρικής
ποσοτικοποίησης (π.χ. Qubit®, Thermo Fisher) και η τιμή που προκύπτει να χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό
της τελικής αραίωσης.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Αφαιρέστε τονKAPA™ Frag Conditioning Solution από αποθήκευση στους -20°C και πραγματοποιήστε απόψυξη
σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά την απόψυξη, αναμίξτε το αντιδραστήριο αναστρέφοντας απαλά τον σωλήνα 5
φορές και προκαλέστε στιγμιαία περιδίνηση σε μικροφυγοκεντρητή.

SOPHiA DDM™ Dx SOLID TUMOR SOLUTION (KAPA™ HYPERPLUS LIBRARY PREPARATION KIT)
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Ανάλογα με τη μορφή του κιτ, ο αριθμός δειγμάτων DNA που θα συγκεντρωθούν ανά αντίδραση σύλληψης θα
ποικίλλει σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη προτού αρχίσετε.

ΜΟΡΦΗ ΚΙΤ
Κιτ 16

δειγμάτων
Κιτ 32

δειγμάτων
Κιτ 48

δειγμάτων
Κιτ 96

δειγμάτων*

Αριθμός μεμονωμένων βιβλιοθηκών ανά
σύλληψη

4 8 12 12

* Για 96 δείγματα παρέχονται δύο κιτ 48 δειγμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν 8 αντιδράσεις σύλληψης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Προετοιμάστε τις ακόλουθες ταινίες PCR σύμφωνα με τον αριθμό αντιδράσεων:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ 4 8 12 16 24 32 48

Ταινία PCR 4
σωλήνες

4
σωλήνες

4
σωλήνες

8
σωλήνες

8
σωλήνες

8
σωλήνες

8
σωλήνες

Αριθμός ταινιών 1 2 3 2 3 4 6

2. Προετοιμάστε μια αραίωση για κάθε δείγμα εξαγόμενου DNA από FFPE (FFPE DNA) στον κατάλληλο
αριθμό ταινιών PCR, με τον ακόλουθο τρόπο:

ΔΙΑΛΥΜΑ FFPE DNA

FFPE DNA Ποσότητα DNA FFPE (βλ. πίνακα 1)

IDTE Συμπληρώστε στα 25 μl

l Αναμίξτε στιγμιαία μετακινώντας απαλά μια πιπέτα πάνω και κάτω 5 φορές και στη συνέχεια
προκαλέστε στιγμιαία περιδίνηση σε μικροφυγοκεντρητή για να συλλέξετε όλο το υγρό.

Συμβουλή: Ασφαλές σημείο στάσης κατά τη διάρκεια της νύχτας στους 4°C.

3. Προετοιμάστε την ακόλουθη αραίωση για το KAPA™ Frag Conditioning Solution (Διάλυμα KAPA™ Frag
Conditioning):

KAPA™ FRAG CONDITIONING SOLUTION (ΔΙΑΛΥΜΑ KAPA™ FRAG CONDITIONING)

Αριθμός αντιδράσεων 4 8 12 16 24 32 48

Διάλυμα Frag
Conditioning (σε μl) 3,1 3,1 3,1 6,2 6,2 9,3 12,4

Νερό χωρίς νουκλεάση
(σε μl)

196,9 196,9 196,9 393,8 393,8 590,7 787,6

4. Προετοιμασία DNA FFPE για την αντίδραση κατακερματισμού:

SOPHiA DDM™ Dx SOLID TUMOR SOLUTION (KAPA™ HYPERPLUS LIBRARY PREPARATION KIT)
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l Ανάλογα με τον αριθμό των δειγμάτων, προχωρήστε ως ακολούθως:

l Σε περίπτωση επεξεργασίας 4 δειγμάτων, προσθέστε 10 μl αραιωμένου διαλύματος
KAPA™ Frag Conditioning Solution σε κάθε σωλήνα της ταινίας 4 σωλήνων που περιέχει 25
μl FFPE DNA (σύνολο 35 μl σε κάθε σωλήνα της ταινίας 4 σωλήνων).

l Σε περίπτωση επεξεργασίας 8 ή περισσότερων δειγμάτων, προχωρήστε ως ακολούθως:

a. Για να διευκολύνετε τη μεταφορά με πιπέτα, δημιουργήστε μια δεξαμενή με
αραιωμένο διάλυμα KAPA™ Frag Conditioning Solution προσθέτοντας τους
ακόλουθους όγκους σε ένα νέο σετ ταινιών 4 ή 8 σωλήνων σύμφωνα με τον
ακόλουθο πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕ

ΩΝ 8 12 16 24 32 48

Ταινία PCR (1
ταινία)

4
σωλήνε

ς

4
σωλήνε

ς

8
σωλήνε

ς

8
σωλήνε

ς

8
σωλήνε

ς

8
σωλήνε

ς

Αραιωμένο
διάλυμα
Diluted
KAPA™ Frag
Conditioning
Solution (σε
μl)

30 45 30 45 50 75

b. Χρησιμοποιώντας πολυκάναλη πιπέτα, προσθέστε 10 μl από το αραιωμένο διάλυμα
Diluted KAPA™ Frag Conditioning Solution από τους πιο πάνω σωλήνες στα
δείγματα FFPE DNA 25 μl (συνολικά 35 μl σε κάθε σωλήνα των ταινιών 4 ή 8
σωλήνων).

l Χρησιμοποιώντας μια πολυκάναλη πιπέτα που έχει ρυθμιστεί στα 20 μl, αναμίξτε απαλά
μετακινώντας την πιπέτα πάνω-κάτω 5 φορές και προκαλέστε στιγμιαία περιδίνηση σε
μικροφυγοκεντρητή.

5. Διατηρήστε σε πάγο έως ότου ρυθμιστεί η αντίδραση ενζυμικού κατακερματισμού.

5.2.2. Προ-μείγματα και Προετοιμασία αντιδραστηρίων

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

l KAPA™ Frag Enzyme (Ένζυμο KAPA™ Frag)
l KAPA™ Frag Buffer (Ρυθμιστικό διάλυμα KAPA™) 10x
l Ρυθμιστικό διάλυμα αντίδρασης λιγάσης
l Ρυθμιστικό διάλυμα επιδιόρθωσης End Repair και A-

Tailing
l Μείγμα ενζύμων επιδιόρθωσης End Repair και A-

Tailing
l DNA λιγάσης

l KAPA™ HiFi HotStart Ready Mix (KAPA™ HiFi
HotStart Έτοιμοι μείγμα) 2x

l Library Amplification Primer Mix (Μείγμα Primer
ενίσχυση βιβλιοθήκης) 10x

l Νερό χωρίς νουκλεάση
l Σφαιρίδια AMPure® XP
l Αιθανόλη

SOPHiA DDM™ Dx SOLID TUMOR SOLUTION (KAPA™ HYPERPLUS LIBRARY PREPARATION KIT)
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
l Αφαιρέστε τα εξαρτήματα του KAPA™ HyperPlus kit από αποθήκευση στους -20°C και απόψυξη σε πάγο.

l Αφαιρέστε την πλάκα προσαρμογέων διπλού δείκτη από την αποθήκευση στους -20°C και τοποθετήστε
την στο ψυγείο στους 4°C για μελλοντική χρήση.

l Αφαιρέστε τα σφαιρίδια AMPure® XP από αποθήκευση στους 2-8°C και αφήστε τα να εξισορροπηθούν σε
θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον 30 λεπτά.

l Προετοιμάστε φρέσκια αιθανόλη 80% (όγκος σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα, με βάση τον αριθμό
αντιδράσεων):

80% ΑΙΘΑΝΟΛΗ

Αριθμός αντιδράσεων 4 8 12 16 24 32 48

80% αιθανόλη (σε ml) 10 20 30 30 40 50 70

l Μόλις τα εξαρτήματα του KAPA™ HyperPlus kit αποψυχθούν, αναμίξτε τα αντιδραστήρια
αναστρέφοντας τον σωλήνα 5-10 φορές και προκαλέστε στιγμιαία περιδίνηση σε μικροφυγοκεντρητή.

ΠΡΟ-ΜΕΙΓΜΑΤΑ

Σημαντικό: Οι όγκοι που αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες υπολογίζονται με βάση τα
αντιδραστήρια που παρέχονται στο KAPA™ HyperPlus (24 αντιδράσεις). Οι επιπλέον όγκοι
αντιδραστηρίων που παρέχονται στο KAPA™ HyperPlus (96 αντιδράσεις) επιτρέπουν προετοιμασία
ενός επιπλέον όγκου 5% για κάθε μείγμα που αναφέρεται πιο κάτω.

1. Προετοιμάστε το Προ-μείγμα Frag ως ακολούθως:

ΠΡΟ-ΜΕΊΓΜΑ FRAG

Αριθμός αντιδράσεων 4 8 12 16 24 32 48

KAPA™ Frag Buffer (Ρυθμιστικό διάλυμα
KAPA™) 10x (σε μl)

22 44 65 88 130 176 260

KAPA™ Frag Enzyme (Ένζυμο KAPA™
Frag) (σε μl)

44 88 130 176 260 352 520

l Αναδεύστε καλά μετακινώντας την πιπέτα πάνω-κάτω 10 φορές και προκαλέστε στιγμιαία
περιδίνηση.

l Διατηρήστε σε πάγο.

2. Προετοιμάστε το Προ-μείγμα επιδιόρθωσης End Repair και A-Tailing (ER&AT) ως ακολούθως:

SOPHiA DDM™ Dx SOLID TUMOR SOLUTION (KAPA™ HYPERPLUS LIBRARY PREPARATION KIT)
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ΠΡΟ-ΜΕΊΓΜΑ ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗΣ END REPAIR ΚΑΙ A-TAILING (ER&AT)

Αριθμός αντιδράσεων 4 8 12 16 24 32 48

Ρυθμιστικό διάλυμα ER&AT
(σε μl)

30,8 61,6 92,4 123,2 186,7 246,4 373,4

Ένζυμα ER&AT (σε μl) 13,2 26,4 39,6 52,8 80 105,6 160

l Αναδεύστε καλά μετακινώντας την πιπέτα πάνω-κάτω 10 φορές και προκαλέστε στιγμιαία
περιδίνηση.

l Διατηρήστε σε πάγο.

3. Προετοιμάστε το προ-μείγμα αντίδρασης λιγάσης ως ακολούθως:

ΠΡΟ-ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΛΙΓΑΣΗΣ

Αριθμός αντιδράσεων 4 8 12 16 24 32 48

Ρυθμιστικό διάλυμα Αντίδρασης
λιγάσης (σε μl)

132 264 396 528 810 1056 1620

DNA λιγάσης (σε μl) 44 88 132 176 270 352 540

Νερό χωρίς νουκλεάση (σε μl) 22 44 66 88 135 176 270

l Αναδεύστε καλά μετακινώντας την πιπέτα πάνω-κάτω 10 φορές και προκαλέστε στιγμιαία
περιδίνηση.

l Διατηρήστε σε πάγο.

Σημαντικό: Το Ρυθμιστικό διάλυμα λιγάσης είναι πολύ παχύρρευστο, γι’ αυτό θα πρέπει να
το μεταφέρετε απαλά με πιπέτα και να φροντίσετε να λάβετε ένα ομοιογενές προ-μείγμα
αντίδρασης λιγάσης.

4. Προετοιμάστε το προ-μείγμα PCR ως ακολούθως:

ΠΡΟ-ΜΕΙΓΜΑ PCR

Αριθμός αντιδράσεων 4 8 12 16 24 32 48

KAPA™ HiFi HotStart ReadyMix 2x
(σε μl) 110 220 330 440 675 880 1350

Library Amplification Primer Mix
(Μείγμα Primer ενίσχυσης
βιβλιοθήκης) 10x (σε μl)

11 22 33 44 67,5 88 135

Νερό χωρίς νουκλεάση (σε μl) 11 22 33 44 67,5 88 135

l Αναδεύστε καλά μετακινώντας την πιπέτα πάνω-κάτω 10 φορές και προκαλέστε στιγμιαία
περιδίνηση.
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l Διατηρήστε σε πάγο.

5.2.3. Ενζυμικός κατακερματισμός

ΥΛΙΚΑ
l Αραιωμένο και ρυθμισμένο δίκλωνο FFPE DNA σε 35 μl

l Προ-μείγμα Frag

l Ταινίες 8 σωλήνων 0,2 ml χωρίς RNase/DNase

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
l Προθερμάνετε τον θερμικό κυκλοποιητή στους 37°C (ρυθμίστε το καπάκι στους 45°C).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Σημαντικό: Διατηρείτε πάντα τα δείγματα και το προ-μείγμα σε πάγο πριν και μετά την επώαση για
να αποκλείσετε την αντίδραση ενζυμικούκατακερματισμού.

1. Ανάλογα με τον αριθμό των δειγμάτων, προχωρήστε ως ακολούθως:

l Σε περίπτωση επεξεργασίας 4 δειγμάτων, προχωρήστε στο βήμα 2.

l Σε περίπτωση επεξεργασίας 8 ή περισσότερων δειγμάτων, για να διευκολύνετε τη μεταφορά με
πιπέτα, δημιουργήστε μια δεξαμενή προ-μείγματος Frag προσθέτοντας τους ακόλουθους όγκους
σε ένα νέο σετ ταινιών 4 ή 8 σωλήνων σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ 8 12 16 24 32 48

Ταινία PCR (1
ταινία)

4
σωλήνες

4
σωλήνες

8
σωλήνες

8
σωλήνες

8
σωλήνες

8
σωλήνες

Προ-μείγμα Frag
(σε μl)

32 48 32 48 65 96

2. Συγκεντρώστε την αντίδραση ως ακολούθως:

l Χρησιμοποιώντας πολυκάναλη πιπέτα εάν επεξεργάζεστε 8 ή περισσότερα δείγματα, προσθέστε
15 μl προ-μείγματος Frag σε κάθε ένα από τα δείγματα FFPE DNA (συνολικά 50 μl σε ταινίες 4 ή 8
σωλήνων).

l Χρησιμοποιώντας μια πιπέτα που έχει ρυθμιστεί στα 40 μl (πολυκάναλη εάν επεξεργάζεστε 8 ή
περισσότερα δείγματα), αναμίξτε καλά μετακινώντας την πιπέτα πάνω-κάτω 5 φορές και
προκαλέστε περιδίνηση στιγμιαία σε μικροφυγοκεντρητή.

3. Επωάστε στον θερμικό κυκλοποιητή στους 37°C για 20 λεπτά.
Προσθέστε αμέσως πάγο για να σταματήσει η αντίδραση κατακερματισμού.

Προχωρήστε αμέσως σε επιδιόρθωση End Repair και A-Tailing.
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5.2.4. Επιδιόρθωση End Repair και A-Tailing

ΥΛΙΚΑ
l Κατακερματισμένο FFPE DNA σε 50 μl

l Προ-μείγμα επιδιόρθωσης End Repair και A-Tailing (ER&AT)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
l Προθερμάνετε τον θερμικό κυκλοποιητή στους 65°C (ρυθμίστε το καπάκι στους 75°C).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Ανάλογα με τον αριθμό των δειγμάτων, προχωρήστε ως ακολούθως:

l Σε περίπτωση επεξεργασίας 4 δειγμάτων, προχωρήστε στο βήμα 2.

l Σε περίπτωση επεξεργασίας 8 ή περισσότερων δειγμάτων, για να διευκολύνετε τη μεταφορά με
πιπέτα, δημιουργήστε μια δεξαμενή προ-μείγματος ER&AT προσθέτοντας τους ακόλουθους
όγκους σε ένα νέο σετ ταινιών 4 ή 8 σωλήνων σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ 8 12 16 24 32 48

Ταινία PCR (1
ταινία)

4
σωλήνες

4
σωλήνες

8
σωλήνες

8
σωλήνες

8
σωλήνες

8
σωλήνες

Προ-μείγμα
ER&AT (σε μl)

21,5 32,5 21,5 32,5 43 65

2. Συγκεντρώστε την αντίδραση ως ακολούθως:

l Χρησιμοποιώντας πολυκάναλη πιπέτα εάν επεξεργάζεστε 8 ή περισσότερα δείγματα, προσθέστε
10 μl προ-μείγματος ER&AT σε κάθε ένα από τα δείγματα FFPE DNA 50 μl (συνολικά 60 μl σε
ταινίες 4 ή 8 σωλήνων).

l Χρησιμοποιώντας μια πιπέτα που έχει ρυθμιστεί στα 40 μl (πολυκάναλη εάν επεξεργάζεστε 8 ή
περισσότερα δείγματα), αναμίξτε καλά μετακινώντας την πιπέτα πάνω-κάτω 5 φορές και
προκαλέστε περιδίνηση στιγμιαία σε μικροφυγοκεντρητή.

3. Επωάστε στον θερμικό κυκλοποιητή στους 65°C για 30 λεπτά και κατόπιν προσθέστε αμέσως πάγο.

Προχωρήστε αμέσως στην Αντίδραση λιγάσης.
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5.2.5. Αντίδραση λιγάσης

ΥΛΙΚΑ
l Προϊόντα αντίδρασης ER&AT σε 60 μl έκαστο

l Προ-μείγμα αντίδρασης λιγάσης

l Προσαρμογείς διπλού δείκτη

l Ταινίες 8 σωλήνων 0,2 ml χωρίς RNase/DNase

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
l Αφαιρέστε την πλάκα του προσαρμογέα διπλού δείκτη από τους 4°C (μεταφέρθηκε από τους -20°C

στους 4°C νωρίτερα) και προκαλέστε στιγμιαία περιδίνηση στην πλάκα για να συλλέξετε όλο το υγρό.
Ανατρέξτε στο Παράρτημα 1 για την αντίστοιχη μορφή πλάκας.

l Κατά τη διάρκεια του Επώαση ER&AT, προετοιμάστε νέες ταινίες PCR με 5 μl διαφορετικών
Προσαρμογέων διπλού δείκτη ανά σωλήνα, βάσει της στρατηγικής ευρετηρίασής σας, σύμφωνα με τον
ακόλουθο πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ 4 8 12 16 24 32 48

Ταινία PCR 4
σωλήνες

4
σωλήνες

4
σωλήνες

8
σωλήνες

8
σωλήνες

8
σωλήνες

8
σωλήνες

Αριθμός ταινιών 1 2 3 2 3 4 6

l Ρυθμίστε τον θερμικό κυκλοποιητή στους 20°C (ανοιχτό καπάκι).
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Ανάλογα με τον αριθμό των δειγμάτων, προχωρήστε ως ακολούθως:

l Σε περίπτωση επεξεργασίας 4 δειγμάτων, προχωρήστε στο βήμα 2.

l Σε περίπτωση επεξεργασίας 8 ή περισσότερων δειγμάτων, για να διευκολύνετε τη μεταφορά με
πιπέτα, δημιουργήστε μια δεξαμενή προ-μείγματος αντίδρασης λιγάσης σε ένα νέο σετ ταινιών
PCR σωλήνων σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ 8 12 16 24 32 48

Ταινία PCR (1
ταινία)

4
σωλήνες

4
σωλήνες

8
σωλήνες

8
σωλήνες

8
σωλήνες

8
σωλήνες

Προ-μείγμα
Λιγάσης (σε μl)

100 160 100 160 200 320

2. Χρησιμοποιώντας μια πολυκάναλη πιπέτα, μεταφέρετε τα 60 μl από έκαστο προϊόν αντίδρασης ER&AT
στις ταινίες 4 ή 8 σωλήνων που περιέχουν 5 μl Προσαρμογείς διπλού δείκτη.

3. Αναδεύστε καλά μετακινώντας την πιπέτα πάνω-κάτω 10 φορές και προκαλέστε στιγμιαία περιδίνηση.

4. Χρησιμοποιώντας μια πολυκάναλη πιπέτα, εάν επεξεργάζεστε 8 ή περισσότερα δείγματα, προσθέστε 45
μl Προ-μείγματος αντίδρασης λιγάσης σε κάθε Προϊόν αντίδρασης ER&AT (65 μl σε κάθε σωλήνα της
ταινίας 4 ή 8 σωλήνων).

5. Αναδεύστε καλά μετακινώντας την πιπέτα πάνω-κάτω 10 φορές και προκαλέστε στιγμιαία περιδίνηση.

6. Επωάστε στον θερμικό κυκλοποιητή στους 20°C για 15 λεπτά (ανοικτό καπάκι).

Σημαντικό: Μην τοποθετείτε τις ταινίες σε πάγο στο τέλος της αντίδρασης λιγάσης καθώς μπορεί
να μειώσει τη δέσμευση του DNA στα σφαιρίδια.

Προχωρήστε σε Καθαρισμό μετά από αντίδραση λιγάσης.

5.2.6. Καθαρισμός μετά από αντίδραση λιγάσης

ΥΛΙΚΑ
l Προϊόντα αντίδρασης λιγάσης σε 110 μl έκαστο

l Τα σφαιρίδια AMPure XP εξισορροπήθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου

l Φρεσκοπαρασκευασμένη αιθανόλη 80%

l IDTE

l Ταινίες 8 σωλήνων 0,2 ml χωρίς RNase/DNase
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Χρησιμοποιώντας πολυκάναλη πιπέτα, προσθέστε 88 μl σφαιριδίων AMPure XP σε κάθε ένα από τα
προϊόντα αντίδρασης λιγάσης 110 μl. Αναδεύστε καλά μετακινώντας την πιπέτα πάνω-κάτω 10 φορές.

2. Επωάστε σε θερμοκρασία δωματίου επί 5 λεπτά και προκαλέστε στιγμιαία περιδίνηση ώστε να συλλέξετε
όλο το υγρό.

3. Τοποθετήστε την ταινία 4 ή 8 σωλήνων σε μαγνητική βάση πλάκας 96 φρεατίων για 5 λεπτά ή μέχρι να
γίνει το υγρό διαυγές.

4. Απορρίψτε προσεκτικά 170 μl υπερκειμένου χρησιμοποιώντας πολυκάναλη πιπέτα.

Κρατήστε τους σωλήνες στη μαγνητική βάση για τα ακόλουθα βήματα.

5. Χρησιμοποιώντας πολυκάναλη πιπέτα, προσθέστε 170 μl αιθανόλης 80% στα σφαιρίδια. Επωάστε για 30
δευτερόλεπτα έως 1 λεπτό.

6. Απορρίψτε προσεκτικά την αιθανόλη χρησιμοποιώντας πολυκάναλη πιπέτα.

7. Επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 μία φορά.

8. Αφαιρέστε την υπολειπόμενη αιθανόλη χρησιμοποιώντας πολυκάναλη πιπέτα P10 ή P20.

9. Στεγνώστε τα σφαιρίδια στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου για 5 λεπτά. Μην στεγνώνετε υπερβολικά
τα σφαιρίδια καθώς αυτό θα μπορούσε να μειώσει την ποσότητα του ανακτημένου DNA.

Αφαιρέστε τους σωλήνες από τη μαγνητική βάση.

10. Χρησιμοποιώντας πολυκάναλη πιπέτα, προσθέστε 20 μl IDTE στα σφαιρίδια.

Αναδεύστε καλά μετακινώντας την πιπέτα πάνω-κάτω 10 φορές και προκαλέστε στιγμιαία περιδίνηση.

Προχωρήστε στην Ενίσχυση βιβλιοθήκης.

5.2.7. Ενίσχυση βιβλιοθήκης

ΥΛΙΚΑ
l Προϊόντα αντίδρασης λιγάσης και σφαιρίδια επανεναιωρημένα σε 20 μl IDTE το κάθε ένα

l Προ-μείγμα PCR

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Προγραμματίστε τον θερμικό κυκλοποιητή για Ενίσχυση βιβλιοθήκης με τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C) ΧΡΟΝΟΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ)

Καπάκι 99 -

Βήμα 1: Αρχική μετουσίωση 98 45

Βήμα 2: Μετουσίωση 98 15
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ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C) ΧΡΟΝΟΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ)

Βήμα 3: Ανόπτηση 60 30 n κύκλοι*

Βήμα 4: Επέκταση 72 30

Βήμα 5: Τελική επέκταση 72 60

Διατήρηση 10 ∞

* Ακολουθήστε τον πίνακα 1 (ενότητα 5.2.1 Προετοιμασία FFPE DNA) για να προσδιορίσετε τον αριθμό κύκλων
PCR με βάση την ποσότητα του υλικού έναρξης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Ανάλογα με τον αριθμό των δειγμάτων, προχωρήστε ως ακολούθως:

l Σε περίπτωση επεξεργασίας 4 δειγμάτων, προχωρήστε στο βήμα 2.

l Σε περίπτωση επεξεργασίας 8 ή περισσότερων δειγμάτων, προχωρήστε ως ακολούθως:

a. Για να διευκολύνετε τη μεταφορά με πιπέτα, δημιουργήστε μια δεξαμενή με Προ-μείγμα
PCR προσθέτοντας τους ακόλουθους όγκους σε ένα νέο σετ ταινιών 4 ή 8 σωλήνων
σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩ

Ν 8 12 16 24 32 48

Ταινία PCR (1
ταινία)

4
σωλήνες

4
σωλήνες

8
σωλήνες

8
σωλήνες

8
σωλήνες

8
σωλήνες

Προ-μείγμα
PCR (σε μl)

65 100 65 100 130 200

2. Συγκεντρώστε την αντίδραση ως ακολούθως:

l Χρησιμοποιώντας μια πολυκάναλη πιπέτα, εάν επεξεργάζεστε 8 ή περισσότερα δείγματα,
προσθέστε 30 μl προ-μείγματος PCR στη προϊόντα αντίδρασης λιγάσης και σφαιρίδια (συνολικός
όγκος 50 μl = 30 μl + 20 μl).

l Αναδεύστε καλά μετακινώντας την πιπέτα πάνω-κάτω 10 φορές και προκαλέστε στιγμιαία
περιδίνηση.

3. Τοποθετήστε τους σωλήνες στον θερμικό κυκλοποιητή και εκτελέστε το πρόγραμμα LibAmp.

Συμβουλή: Ασφαλές σημείο στάσης κατά τη διάρκεια της νύχτας στους 4°C.
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5.2.8. Καθαρισμός μετά από ενίσχυση

ΥΛΙΚΑ
l Προϊόντα αντίδρασης PCR σε 50 μl έκαστο

l Τα σφαιρίδια AMPure XP εξισορροπήθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου

l Φρεσκοπαρασκευασμένη αιθανόλη 80%

l Νερό χωρίς νουκλεάση

l Σωλήνες χαμηλής δέσμευσης DNA για την αποθήκευση βιβλιοθηκών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Χρησιμοποιώντας πολυκάναλη πιπέτα, προσθέστε 50 μl σφαιριδίων AMPure XP σε κάθε ένα από τα
προϊόντα PCR των 50 μl. Αναδεύστε καλά μετακινώντας την πιπέτα πάνω-κάτω 10 φορές.

2. Επωάστε σε θερμοκρασία δωματίου επί 5 λεπτά και προκαλέστε στιγμιαία περιδίνηση ώστε να συλλέξετε
όλο το υγρό.

3. Τοποθετήστε τις ταινίες 4 ή 8 σωλήνων σε μαγνητική βάση πλάκας 96 φρεατίων για 5 λεπτά ή μέχρι να
γίνει το υγρό διαυγές.

4. Απορρίψτε προσεκτικά 90 μl υπερκειμένου χρησιμοποιώντας πολυκάναλη πιπέτα.

Κρατήστε τους σωλήνες στη μαγνητική βάση για τα ακόλουθα βήματα.

5. Χρησιμοποιώντας πολυκάναλη πιπέτα, προσθέστε 170 μl αιθανόλης 80% στα σφαιρίδια.

Αφήστε να σταθούν για 30 δευτερόλεπτα έως 1 λεπτό.

6. Απορρίψτε προσεκτικά την αιθανόλη χρησιμοποιώντας πολυκάναλη πιπέτα.

7. Επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 μία φορά.

8. Αφαιρέστε την υπολειπόμενη αιθανόλη χρησιμοποιώντας πολυκάναλη πιπέτα P10 ή P20.

9. Στεγνώστε τα σφαιρίδια στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου για 5 λεπτά. Μην στεγνώνετε υπερβολικά
τα σφαιρίδια καθώς αυτό θα μπορούσε να μειώσει την ποσότητα του ανακτημένου DNA.

Αφαιρέστε τους σωλήνες από τη μαγνητική βάση.

10. Χρησιμοποιώντας πολυκάναλη πιπέτα, προσθέστε 20 μl νερού χωρίς νουκλεάση στα σφαιρίδια.
Αναδεύστε καλά μετακινώντας την πιπέτα πάνω-κάτω 10 φορές. Επωάστε σε θερμοκρασία δωματίου επί
5 λεπτά και προκαλέστε περιδίνηση ώστε να συλλέξετε όλο το υγρό.

11. Τοποθετήστε την ταινία 4 ή 8 σωλήνων σε μαγνητική βάση πλάκας 96 φρεατίων για 5 λεπτά ή μέχρι να
γίνει το υγρό διαυγές.

12. Μεταφέρετε προσεκτικά 18 μl του υπερκειμένου (συνιστάται μεταφορά δύο φορές 9 μl σε αυτό το βήμα)
σε ένα νέο, επισημασμένο σωλήνα αποθήκευσης βιβλιοθήκης.

Συμβουλή: Ασφαλές σημείο στάσης κατά τη διάρκεια της νύχτας στους 4°C ή -20°C για αποθήκευση
μεγαλύτερης διάρκειας.
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5.2.9. Ποσοτικοποίηση Μεμονωμένης βιβλιοθήκης και
Ποιοτικός έλεγχος

ΥΛΙΚΑ
l Φθοριομετρικός ποσοτικός εξοπλισμός και αντιδραστήρια

l Σύστημα τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης

l Νερό χωρίς νουκλεάση

l Ταινίες 8 σωλήνων 0,2 ml χωρίς RNase/DNase

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Προετοιμάστε μια αραίωση 4 φορές κάθε βιβλιοθήκης με νερό χωρίς νουκλεάση (π.χ. 2 μl βιβλιοθήκης σε
6 μl νερό χωρίς νουκλεάση).

2. Ποσοτικοποιήστε τις βιβλιοθήκες με φθοριομετρική μέθοδο (π.χ. ποσοτικοποίηση Qubit HS
χρησιμοποιώντας 2 μl της αραίωσης βιβλιοθήκης 4x, όπως αναφέρεται πιο πάνω).

3. Ελέγξτε την ποιότητα των βιβλιοθηκών αναλύοντας το προφίλ τους μέσω τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης.
Τα θραύσματα DNA της βιβλιοθήκης πρέπει να έχουν κατανομή μεγέθους μεταξύ τους 200bp και 800bp.

Παράδειγμα κατανομής βιβλιοθήκης DNA που ελήφθη μέσω του συστήματος τριχοειδούς
ηλεκτροφόρησης Agilent Fragment Analyzer (Ευέλικτος αναλυτής θραυσμάτων). UM-

Ανώτερος δείκτης, LM-Κατώτερος δείκτης

SOPHiA DDM™ Dx SOLID TUMOR SOLUTION (KAPA™ HYPERPLUS LIBRARY PREPARATION KIT)
© SOPHiA GENETICS™ 2023. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 27



SG-00684 - v5.1 - 01/2023 - EL

Παραδείγματα κατανομής βιβλιοθήκης DNA που ελήφθησαν μέσω του συστήματος
τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης Agilent Fragment Analyzer (Ευέλικτος αναλυτής θραυσμάτων).

UM: Ανώτερος δείκτης, LM: Κατώτερος δείκτης
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5.3. Σύλληψη

5.3.1. Συνένωση βιβλιοθήκης

ΥΛΙΚΑ
l Μεμονωμένες βιβλιοθήκες

l Ανθρώπινο Cot DNA

l Blocking oligos xGen® Universal Blockers - TS Mix (Blocking oligos xGen® Καθολικοί αναστολείς -
Μείγμα TS)

l Σωλήνες 1,5 ml χαμηλής δέσμευσης DNA

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Προετοιμάστε ένα προ-μείγμα των ακόλουθων σε έναν σωλήνα χαμηλής δέσμευσης DNA:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ
(Ανατρέξτε στον πίνακα, στο σημείο 3) 1 2 3 4

Ανθρώπινο Cot DNA (σε μl) 5 11 16,5 22

Blocking oligos xGen® Universal Blockers - TS Mix (Blocking oligos
xGen® Καθολικοί αναστολείς - Μείγμα TS) (σε μl)

2 4,4 6,6 8,8

2. Εάν εκτελείτε δύο ή περισσότερες συλλήψεις, να μεταφέρετε με πιπέτα 7 μl από το πιο πάνω προ-μείγμα
σε μεμονωμένους σωλήνες χαμηλής δέσμευσης DNA.

3. Στους μεμονωμένους σωλήνες που περιέχουν το πιο πάνω προ-μείγμα, προσθέστε μια ομάδα
μεμονωμένων βιβλιοθηκών σύμφωνα με τη μορφή του κιτ:

ΜΟΡΦΗ ΚΙΤ
Κιτ 16

δειγμάτων
Κιτ 32

δειγμάτων
Κιτ 48

δειγμάτων
Κιτ 96

δειγμάτων

Αριθμός μεμονωμένων βιβλιοθηκών
ανά σύλληψη

4 8 12 12

Ποσότητα κάθε βιβλιοθήκης ανά
σύλληψη

300 ng 200 ng 150 ng 150 ng

Συνολικός αριθμός βιβλιοθηκών ανά
σύλληψη

1200 ng 1600 ng 1800 ng 1800 ng

4. Αναδεύστε καλά μετακινώντας την πιπέτα πάνω-κάτω 10 φορές και προκαλέστε στιγμιαία περιδίνηση.

5. Στεγνώστε κάθε μείγμα χρησιμοποιώντας συμπυκνωτή DNA υπό κενό, μέχρι το μείγμα να λυοφιλοποιηθεί
πλήρως. Χρησιμοποιήστε ήπια θέρμανση (45-50°C) για να επιταχύνετε τη λυοφιλοποίηση.

Συμβουλή: Ασφαλές σημείο στάσης κατά τη διάρκεια της νύχτας στους -20°C.
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Προχωρήστε σε Υβριδοποίηση για να πραγματοποιήσετε ολονύκτια επώαση.

5.3.2. Υβριδισμός

ΥΛΙΚΑ

l Λυοφιλοποιημένες βιβλιοθήκες
l 2x Ρυθμιστικό διάλυμα υβριδισμού
l Ενισχυτής ρυθμιστικού διαλύματος υβριδισμού
l Solid Tumor Solution xGen® Lockdown Probes
l Νερό χωρίς νουκλεάση
l Ταινίες 8 σωλήνων 0,2 ml χωρίς RNase/DNase

l Σωλήνες 1,5 ml
l 10x Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης I
l 10x Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης II
l 10x Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης III
l 10x Ρυθμιστικό διάλυμα αυστηρής έκπλυσης
l 2x Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης σφαιριδίων

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1. Προθερμάνετε τον θερμικό κυκλοποιητή στους 95°C (ρυθμίστε το καπάκι στους 99°C).

2. Μετά τη 10λεπτη μετουσίωση, αλλάξτε αμέσως στους 65°C (ρυθμίστε το καπάκι στους 75°C).

Σημαντικό: Προτείνουμε χρήση διαφορετικών θερμικών κυκλοποιητών για επωάσεις 95°C και 65°C,
εάν υπάρχουν.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Προετοιμάστε ένα προ-μείγμα υβριδισμού σύμφωνα με τον αριθμό των αντιδράσεων σύλληψης:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ 1 2 3 4

2x Ρυθμιστικό διάλυμα υβριδισμού (σε μl) 8,5 18,7 28,05 37,4

Ενισχυτής ρυθμιστικού διαλύματος υβριδισμού (σε μl) 3,4 7,48 11,22 14,96

Νερό χωρίς νουκλεάση (σε μl) 1,1 2,42 3,63 4,84

2. Επανεναιωρήστε το λυοφιλοποιημένο ίζημα σε 13 μl του προ-μείγματος υβριδοποίησης.

3. Μεταφέρετε το επανεναιωρημένο ίζημα σε σωλήνα PCR (έναν σωλήνα ανά αντίδραση σύλληψης).

4. Επωάστε στον θερμικό κυκλοποιητή στους 95°C για 10 λεπτά.

Σημαντικό: Μην αφήνετε τη θερμοκρασία του σωλήνα να πέσει κάτω από τους 65°C από το
βήμα 3 έως το 5, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη ανόπτηση του ανιχνευτή.

5. Μετακινήστε τον σωλήνα PCR από τον θερμικό κυκλοποιητή 95°C στους 65°C κι έπειτα προσθέστε 4 μl
ανιχνευτών στο μείγμα. Χρησιμοποιώντας πιπέτα που έχει ρυθμιστεί στα 13 μl, αναμίξτε καλά
μετακινώντας την πιπέτα πάνω-κάτω 5 φορές.

6. Επωάστε στον θερμικό κυκλοποιητή στους 65°C για 4 έως 16 ώρες.
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7. Προετοιμάστε εκ των προτέρων τα 1x διαλύματα εργασίας διαφορετικών ρυθμιστικών διαλύματος
έκπλυσης, όπως περιγράφεται στις ακόλουθες σελίδες, για να τους επιτρέψετε να φτάσουν σε ισορροπία
κατά τη διάρκεια της αντίδρασης υβριδισμού.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΓΙΑ 1
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ (μl)

ΝΕΡΟ
(μl)

ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ
1X (μl)

10x Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης I 33 297 330

10x Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης
II

22 198 220

10x Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης
III

22 198 220

10x Ρυθμιστικό διάλυμα αυστηρής
έκπλυσης

44 396 440

2x Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης
σφαιριδίων

275 275 550

Σημαντικό: Προθερμάνετε 1x Αυστηρό ρυθμιστικό διάλυμα και ποσότητα 110 μl από 1x Ρυθμιστικό
διάλυμα έκπλυσης I στους 65°C σε θερμομπλόκ ή υδατόλουτρο για τουλάχιστον 2 ώρες.
Διατηρήστε το υπόλοιπο Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης I σε θερμοκρασία δωματίου.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΓΙΑ 2
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ (μl)

ΝΕΡΟ
(μl)

ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ
1X (μl)

10x Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης I 66 594 660

10x Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης
II

44 396 440

10x Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης
III

44 396 440

10x Ρυθμιστικό διάλυμα αυστηρής
έκπλυσης

88 792 880

2x Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης
σφαιριδίων

550 550 1100

Σημαντικό: Προθερμάνετε 1x Αυστηρό ρυθμιστικό διάλυμα και ποσότητα 220 μl από 1x Ρυθμιστικό
διάλυμα έκπλυσης I στους 65°C σε θερμομπλόκ ή υδατόλουτρο για τουλάχιστον 2 ώρες.
Διατηρήστε το υπόλοιπο Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης I σε θερμοκρασία δωματίου.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΓΙΑ 3
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ (μl)

ΝΕΡΟ
(μl)

ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ
1X (μl)

10x Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης I 99 891 990

10x Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης
II

66 594 660

10x Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης
III

66 594 660

10x Ρυθμιστικό διάλυμα αυστηρής
έκπλυσης

132 1188 1320

2x Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης
σφαιριδίων

825 825 1650

Σημαντικό: Προθερμάνετε 1x Αυστηρό ρυθμιστικό διάλυμα και ποσότητα 330 μl από 1x Ρυθμιστικό
διάλυμα έκπλυσης I στους 65°C σε θερμομπλόκ ή υδατόλουτρο για τουλάχιστον 2 ώρες.
Διατηρήστε το υπόλοιπο Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης I σε θερμοκρασία δωματίου.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΓΙΑ 4
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ (μl)

ΝΕΡΟ
(μl)

ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ
1X (μl)

10x Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης I 132 1188 1320

10x Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης
II

88 792 880

10x Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης
III

88 792 880

10x Ρυθμιστικό διάλυμα αυστηρής
έκπλυσης

176 1584 1760

2x Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης
σφαιριδίων

1100 1100 2200

Σημαντικό: Προθερμάνετε 1x Αυστηρό ρυθμιστικό διάλυμα και ποσότητα 440 μl από 1x Ρυθμιστικό
διάλυμα έκπλυσης I στους 65°C σε θερμομπλόκ ή υδατόλουτρο για τουλάχιστον 2 ώρες.
Διατηρήστε το υπόλοιπο Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης I σε θερμοκρασία δωματίου.

5.3.3. Προετοιμασία σφαιριδίων στρεπταβιδίνης

ΥΛΙΚΑ
l Τα σφαιρίδια στρεπταβιδίνης εξισορροπήθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου

l 1x Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης σφαιριδίων

l Σωλήνες 1,5 ml

l Ταινίες 8 σωλήνων 0,2 ml χωρίς RNase/DNase

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Εκτελέστε τα βήματα αυτά λίγο πριν το τέλος της επώασης υβριδισμού.

1. Αναμίξτε τα σφαιρίδια χάντρες αναμιγνύοντάς τα για 15 δευτερόλεπτα.

2. Μεταφέρετε 100 μl σφαιριδίων ανά σύλληψη (200 μl για 2 αντιδράσεις, 300 μl για 3 αντιδράσεις, 400 μl
για 4 αντιδράσεις) σε έναν μόνο σωλήνα 1,5 ml.

3. Τοποθετήστε τον σωλήνα πάνω σε μια μαγνητική βάση και αφήστε τον να σταθεί μέχρι να γίνει το
διάλυμα διαυγές. Αφαιρέστε προσεκτικά και απορρίψτε το υπερκείμενο του διαλύματος.

4. Προσθέστε 200 μl από 1x Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης σφαιριδίων ανά σύλληψη (400 μl για 2
αντιδράσεις, 600 μl για 3 αντιδράσεις, 800 μl για 4 αντιδράσεις) στον σωλήνα. Πραγματοποιήστε
περιδίνηση για 10 δευτερόλεπτα.

SOPHiA DDM™ Dx SOLID TUMOR SOLUTION (KAPA™ HYPERPLUS LIBRARY PREPARATION KIT)
© SOPHiA GENETICS™ 2023. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 33



SG-00684 - v5.1 - 01/2023 - EL

5. Τοποθετήστε τον σωλήνα πάνω σε μια μαγνητική βάση και αφήστε τον να σταθεί μέχρι να γίνει το
διάλυμα διαυγές. Αφαιρέστε προσεκτικά και απορρίψτε το υπερκείμενο του διαλύματος.

6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 μία φορά.

7. Προσθέστε 100 μl από 1x Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης σφαιριδίων ανά σύλληψη (200 μl για 2
αντιδράσεις, 300 μl για 3 αντιδράσεις, 400 μl για 4 αντιδράσεις) στον σωλήνα. Πραγματοποιήστε
περιδίνηση για 10 δευτερόλεπτα.

8. Μεταφέρετε 100 μl καθαρισμένων σφαιριδίων σε έναν νέο σωλήνα PCR (έναν σωλήνα ανά αντίδραση
σύλληψης).

9. Τοποθετήστε τους σωλήνες πάνω σε μια μαγνητική βάση με μορφή πλάκας 96 φρεατίων και αφήστε τους
να σταθούν μέχρι να γίνει το διάλυμα διαυγές. Αφαιρέστε προσεκτικά και απορρίψτε το υπερκείμενο του
διαλύματος.

Σημαντικό: Μην επιτρέπετε στα σφαιρίδια να στεγνώσουν.

Προχωρήστε απευθείας σε Δέσμευση υβριδοποιημένων στόχων στα σφαιρίδια.

5.3.4. Δέσμευση υβριδοποιημένων στόχων στα σφαιρίδια

ΥΛΙΚΑ
l Καθαρισμένα σφαιρίδια Στρεπταβιδίνης σε σωλήνα(-ες) PCR

l Αντίδραση/Αντιδράσεις υβριδισμού

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Σημαντικό: Εργαστείτε γρήγορα για να εξασφαλίσετε ότι η θερμοκρασία παραμένει κοντά στους
65°C.

1. Αφαιρέστε τις αντιδράσεις υβριδισμού από τον θερμικό κυκλοποιητή, περιστρέψτε στιγμιαία τους
σωλήνες και τοποθετήστε τους ξανά στον θερμικό κυκλοποιητή.

2. Τοποθετήστε τους πλυμένους σωλήνες σφαιριδίων Στρεπταβιδίνης στον θερμικό κυκλοποιητή (όχι
περισσότερους από δύο σωλήνες κάθε φορά, ώστε να μην στεγνώσουν τα σφαιρίδια).

3. Για κάθε αντίδραση υβριδισμού, ναμεταφέρετε 17 μl του διαλύματος της αντίδρασης υβριδισμού σε έναν
σωλήνα PCR που περιέχει καθαρισμένα σφαιρίδια. Επαναιωρήστε τα σφαιρίδια μεταφέροντάς τα με την
πιπέτα πάνω-κάτω, μέχρι να γίνει ομοιογενές το διάλυμα.

4. Δεσμεύστε το DNA στα σφαιρίδια τοποθετώντας τους σωλήνες σε θερμικό κυκλοποιητή που έχει
ρυθμιστεί στους 65°C (το καπάκι στους 75°C). Επωάστε επί 45 λεπτά.

5. Κατά τη διάρκεια της επώασης, να μεταφέρετε απαλά με την πιπέτα πάνω και κάτω τους σωλήνες κάθε
15 λεπτά, για να βεβαιωθείτε ότι τα σφαιρίδια παραμένουν σε εναιώρηση.

Προχωρήστε απευθείας σε Πλύση σφαιριδίων στρεπταβιδίνης για να αφαιρέσετε μη δεσμευμένο DNA.
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5.3.5. Πραγματοποιήστε Πλύση σφαιριδίων
στρεπταβιδίνης για να αφαιρέσετε μη δεσμευμένο DNA

ΥΛΙΚΑ

l Υβριδοποιημένοι στόχοι σε σφαιρίδια
l Ταινίες 8 σωλήνων 0,2 ml χωρίς RNase/DNase
l Σωλήνες 1,5 ml χαμηλής δέσμευσης DNA
l 1 x Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης I (1/3 στους 65°C

και 2/3 σε θερμοκρασία δωματίου)

l 1x Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης II
l 1x Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης III
l 1x Ρυθμιστικό διάλυμα αυστηρής έκπλυσης (στους

65°C)
l Νερό χωρίς νουκλεάση
l IDTE

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Σημαντικό: Διασφαλίστε ότι η θερμοκρασία παραμένει κοντά στους 65°C για τα βήματα 1 έως 7.

Σημείωση:

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εργάζεστε με 2 ή περισσότερους σωλήνες σύλληψης, εργαστείτε με κλιμακωτό τρόπο
από τα βήματα 2 έως το βήμα 8, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

1. Όταν τοποθετείτε τον πρώτο σωλήνα σε θερμομπλόκ στους 65°C για την 1η επώαση 5 λεπτών
(βήμα 5), ξεκινήστε ένα χρονόμετρο.

2. Αρχίστε την επεξεργασία του δεύτερου σωλήνα.

3. Όταν τοποθετείτε τον δεύτερο σωλήνα στους 65°C, προσέξτε τον χρόνο διαχωρισμού των
σωλήνων και βεβαιωθείτε ότι τηρείτε το συγκεκριμένο χρονικό κενό κατά τη διάρκεια των
βημάτων 2 έως 8, ώστε να διασφαλίσετε ότι κάθε σωλήνας επωάζει ακριβώς 5 λεπτά στους 65°C
με την αυστηρή πλύση.

1. Προσθέστε 100 μl 1x ρυθμιστικού διαλύματος έκπλυσης I (στους 65°C) σε κάθε έναν από τους
υβριδοποιημένους σωλήνες στόχου/στρεπταβιδίνης.

2. Δουλεύοντας με έναν σωλήνα κάθε φορά, επαναιωρήστε και μεταφέρετε το μείγμα ένα προς ένα σε έναν
νέο σωλήνα 1,5 ml χαμηλής δέσμευσης DNA. Εάν εργάζεστε με δύο ή περισσότερους σωλήνες
σύλληψης, εργαστείτε με κλιμακωτό τρόπο όπως υποδεικνύεται πιο πάνω.

3. Τοποθετήστε τον σωλήνα πάνω σε μια μαγνητική βάση και αφήστε τον να σταθεί μέχρι να γίνει το
διάλυμα διαυγές. Αφαιρέστε προσεκτικά και απορρίψτε το υπερκείμενο του διαλύματος.

4. Προσθέστε 200 μl 1x ρυθμιστικού διαλύματος αυστηρής έκπλυσης (στους 65°C) στον σωλήνα.

Επαναιωρήστε απαλά τα σφαιρίδια μετακινώντας μια πιπέτα πάνω και κάτω.

Η ισχυρή ανάμειξη των σφαιριδίων με το ρυθμιστικό διάλυμα αυστηρής έκπλυσης μπορεί να μειώσει
την ποιότητα της σύλληψης.

5. Επωάστε στους 65°C επί 5 λεπτά.
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6. Τοποθετήστε τον σωλήνα πάνω σε μια μαγνητική βάση και αφήστε τον να σταθεί μέχρι να γίνει το
διάλυμα διαυγές. Αφαιρέστε προσεκτικά και απορρίψτε το υπερκείμενο του διαλύματος.

7. Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 6 μία φορά.

Δουλέψτε σε θερμοκρασία δωματίου.

8. Προσθέστε 200 μl 1x ρυθμιστικού διαλύματος έκπλυσης (σε θερμοκρασία δωματίου) στον σωλήνα σας.
Επαναιωρήστε απαλά τα σφαιρίδια μετακινώντας μια πιπέτα πάνω και κάτω.

Σημείωση: Εάν εργάζεστε με 2 ή περισσότερους σωλήνες σύλληψης, από αυτό το βήμα κι έπειτα,
επεξεργαστείτε όλους τους σωλήνες ταυτόχρονα.

9. Πραγματοποιήστε περιδίνηση για 2 λεπτά.

10. Τοποθετήστε τον/τους σωλήνα(ες) πάνω σε μια μαγνητική βάση και αφήστε τον/τους να σταθεί(ούν)
μέχρι να γίνει το διάλυμα διαυγές. Αφαιρέστε προσεκτικά και απορρίψτε το υπερκείμενο του διαλύματος.

11. Προσθέστε 200 μl 1x ρυθμιστικού διαλύματος έκπλυσης II σε κάθε σωλήνα. Πραγματοποιήστε περιδίνηση
για 1 λεπτό.

12. Τοποθετήστε τον/τους σωλήνα(ες) πάνω σε μια μαγνητική βάση και αφήστε τον/τους να σταθεί(ούν)
μέχρι να γίνει το διάλυμα διαυγές. Αφαιρέστε προσεκτικά και απορρίψτε το υπερκείμενο του διαλύματος.

13. Προσθέστε 200 μl 1x ρυθμιστικού διαλύματος έκπλυσης III σε κάθε σωλήνα. Πραγματοποιήστε
περιδίνηση για 30 δευτερόλεπτα. Περιστρέψτε στιγμιαία για να συγκεντρώσετε όλο το υγρό.

14. Τοποθετήστε τον/τους σωλήνα(ες) πάνω σε μια μαγνητική βάση και αφήστε τον/τους να σταθεί(ούν)
μέχρι να γίνει το διάλυμα διαυγές. Αφαιρέστε προσεκτικά και απορρίψτε το υπερκείμενο του διαλύματος.

15. Προσθέστε 200 μl 1x IDTE σε κάθε σωλήνα. Επαναιωρήστε τα σφαιρίδια. Περιστρέψτε στιγμιαία για να
συγκεντρώσετε όλο το υγρό.

16. Τοποθετήστε τον/τους σωλήνα(ες) πάνω σε μια μαγνητική βάση και αφήστε τον/τους να σταθεί(ούν)
μέχρι να γίνει το διάλυμα διαυγές. Αφαιρέστε προσεκτικά και απορρίψτε το υπερκείμενο του διαλύματος.

17. Αφαιρέστε όλο το υγρό που απομένει χρησιμοποιώντας μια πιπέτα P10 ή P20.

18. Προσθέστε 20 μl νερού χωρίς νουκλεάση σε κάθε σωλήνα, επαναιωρήστε και μεταφέρετε το μείγμα
σφαιριδίων/νερού σε έναν νέο σωλήνα PCR.

5.3.6. Ενίσχυση μετά τη σύλληψη

ΥΛΙΚΑ
l Σφαιρίδια στρεπταβιδίνης/υδατικό εναιώρημα χωρίς νουκλεάση (20 μl)

l 2x KAPA™ HiFi HotStart ReadyMix

l 10x Library Amplification Primer Mix (Μείγμα Primer ενίσχυσης βιβλιοθήκης)

l Νερό χωρίς νουκλεάση
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Προγραμματίστε τον θερμικό κυκλοποιητή για Ενίσχυση μετά τη σύλληψη, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες
ρυθμίσεις:

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C) ΧΡΟΝΟΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ)

Καπάκι 99 -

Βήμα 1: Αρχική μετουσίωση 98 45

Βήμα 2: Μετουσίωση 98 15

Βήμα 3: Ανόπτηση 60 30 15 κύκλοι

Βήμα 4: Επέκταση 72 30

Βήμα 5: Τελική επέκταση 72 60

Διατήρηση 10 ∞

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Προετοιμάστε το προ-μείγμα PCR ως ακολούθως:

ΠΡΟ-ΜΕΙΓΜΑ PCR

Αριθμός αντιδράσεων 1 2 3 4

2x KAPA HiFi HotStart ReadyMix (σε μl) 25 55 82,5 110

10x Library Amplification Primer Mix (Μείγμα Primer ενίσχυσης
βιβλιοθήκης)(σε μl)

2,5 5,5 8,25 11

Νερό χωρίς νουκλεάση (σε μl) 2,5 5,5 8,25 11

2. Προσθέστε 30 μl Προ-μείγματος PCR σε κάθε εναιώρημα σφαιριδίων. Αναδεύστε καλά μετακινώντας την
πιπέτα πάνω-κάτω 10 φορές και προκαλέστε στιγμιαία περιδίνηση.

3. Τοποθετήστε τους σωλήνες στον θερμικό κυκλοποιητή και εκτελέστε το πρόγραμμα Ενίσχυση μετά τη
σύλληψη.

Συμβουλή: Ασφαλές σημείο στάσης κατά τη διάρκεια της νύχτας στους 4°C ή -20°C για αποθήκευση
μεγαλύτερης διάρκειας.

5.3.7. Καθαρισμός ενίσχυσης μετά τη σύλληψη

ΥΛΙΚΑ
l Προϊόντα αντίδρασης PCR σε 50 μl έκαστο

l Τα σφαιρίδια AMPure® XP εξισορροπήθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου
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l Φρεσκοπαρασκευασμένη αιθανόλη 80%

l IDTE

l Σωλήνες χαμηλής δέσμευσης DNA για την αποθήκευση βιβλιοθήκης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Προσθέστε 50 μl σφαιριδίων AMPure® XP σε κάθε ένα από τα προϊόντα αντίδρασης PCR των 50 μl.
Αναδεύστε καλά μετακινώντας την πιπέτα πάνω-κάτω 10 φορές.

2. Επωάστε σε θερμοκρασία δωματίου επί 5 λεπτά και προκαλέστε στιγμιαία περιδίνηση ώστε να συλλέξετε
όλο το υγρό.

3. Τοποθετήστε τους σωλήνες πάνω σε μια μαγνητική βάση για 5 λεπτά ή μέχρι να γίνει το διάλυμα διαυγές.

4. Απορρίψτε προσεκτικά 90 μl υπερκειμένου χρησιμοποιώντας πολυκάναλη πιπέτα.

Κρατήστε τους σωλήνες στη μαγνητική βάση για τα ακόλουθα βήματα.

5. Χρησιμοποιώντας πολυκάναλη πιπέτα, προσθέστε 170 μl αιθανόλης 80% στα σφαιρίδια. Αφήστε να
σταθούν για 30 δευτερόλεπτα έως 1 λεπτό.

6. Απορρίψτε προσεκτικά την αιθανόλη.

7. Επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 μία φορά.

8. Αφαιρέστε την υπολειπόμενη αιθανόλη χρησιμοποιώντας πιπέτα P10 ή P20.

9. Στεγνώστε τα σφαιρίδια στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου για 5 λεπτά. Μην στεγνώνετε υπερβολικά
τα σφαιρίδια καθώς αυτό θα μπορούσε να μειώσει την ποσότητα του ανακτημένου DNA.

Αφαιρέστε τους σωλήνες από τη μαγνητική βάση.

10. Προσθέστε 20 μl IDTE στα σφαιρίδια. Αναδεύστε καλά μετακινώντας την πιπέτα πάνω-κάτω 10 φορές.
Επωάστε σε θερμοκρασία δωματίου επί 5 λεπτά και προκαλέστε στιγμιαία περιδίνηση ώστε να συλλέξετε
όλο το υγρό.

11. Τοποθετήστε τους σωλήνες πάνω σε μια μαγνητική βάση για 5 λεπτά ή μέχρι να γίνει το διάλυμα διαυγές.

12. Μεταφέρετε προσεκτικά 18 μl του υπερκειμένου (συνιστάται μεταφορά δύο φορές 9 μl σε αυτό το βήμα)
σε ένα νέο, επισημασμένο σωλήνα αποθήκευσης βιβλιοθήκης.

Συμβουλή: Ασφαλές σημείο στάσης κατά τη διάρκεια της νύχτας στους 4°C ή -20°C για αποθήκευση
μεγαλύτερης διάρκειας.

5.3.8. Ποσοτικοποίηση Τελικής βιβλιοθήκης και Ποιοτικός
έλεγχος

ΥΛΙΚΑ
l Φθοριομετρικός ποσοτικός εξοπλισμός και αντιδραστήρια

l Σύστημα τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Ποσοτικοποιήστε κάθε δεξαμενή βιβλιοθήκης που έχει συλληφθεί με φθοριομετρική μέθοδο (π.χ.
ποσοτικοποίηση Qubit HS χρησιμοποιώντας 2 μl της βιβλιοθήκης).

2. Ελέγξτε την ποιότητα της συλλογής βιβλιοθηκών αναλύοντας το προφίλ τους μέσω τριχοειδούς
ηλεκτροφόρησης. Τα θραύσματα DNA της βιβλιοθήκης πρέπει να έχουν κατανομή μεγέθους μεταξύ τους
200bp και 800bp.
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Παραδείγματα κατανομής μεγέθους δεξαμενής βιβλιοθήκης που ελήφθησαν μέσω του συστήματος
τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης Agilent Fragment Analyzer (Ευέλικτος αναλυτής θραυσμάτων). UM-

Ανώτερος δείκτης, LM-Κατώτερος δείκτης
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5.4. Αλληλούχηση

5.4.1. Προετοιμασία βιβλιοθήκης για αλληλούχηση

ΥΛΙΚΑ
l Illumina MiSeq® Reagent Kit (Κιτ αντιδραστηρίου Illumina MiSeq®) v3

l Τελικές βιβλιοθήκες που ελήφθησαν

l Ρυθμιστικό διάλυμα EBT ή παρόμοιο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Προσδιορίστε τη μοριακότητα κάθε δεξαμενής με το μέσο μέγεθος της βιβλιοθήκης (μέγεθος κορυφής
σε ζεύγη βάσεων) και τη συγκέντρωση (ng/μl) που ελήφθησαν κατά το βήμα 5.3.8 ως ακολούθως:

2. Αραιώστε κάθε δεξαμενή στα 4 nM και ανακατέψτε σε ίση ποσότητα (π.χ. 5 μl από κάθε ένα). Αναμίξτε
καλά και χρησιμοποιήστε

την αραίωση αυτή σύμφωνα με την τυπική σύσταση μετουσίωσης Illumina®.

3. Φορτώστε μια αραίωση 10 pM των μετουσιωμένων βιβλιοθηκών στο MiSeq®.

4. Οι προτεινόμενες ελάχιστες αναγνώσεις είναι 2,1 εκατομμύρια αναγνώσεις ανά δείγμα, με μήκος
ανάγνωσης 150 bp.
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6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΝΆΛΥΣΗΣ

6.1. SOPHiA GENETICS™ Web App Οδηγίες
εγκατάστασης
Δεν απαιτείται εγκατάσταση για χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής SOPHiA DDM™ . Θα σταλεί email με
οδηγίες κι έναν σύνδεσμο προς τη διαδικτυακή εφαρμογή SOPHiA DDM™. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης
της διαδικτυακής εφαρμογής SOPHiA DDM™ για πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση λογαριασμού, τις
συμβατότητες του προγράμματος περιήγησης και άλλες σημαντικές ειδοποιήσεις. Τα έγγραφα υποστήριξης
είναι και αυτά διαθέσιμα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής SOPHiA DDM™.

Σημείωση: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες CDS απαιτείται η εφαρμογή SOPHiA DDM™
Desktop για υπολογιστή, η οποία μπορεί να μεταφορτωθεί και να εγκατασταθεί ξεχωριστά. Η πρόσβαση στην
εφαρμογή SOPHiA DDM™ Desktop θα παραχωρηθεί ταυτόχρονα με την πρόσβαση στη διαδικτυακή εφαρμογή
SOPHiA DDM™.

6.2. Περιγραφή ροής εργασιών ανάλυσης για
δημιουργία αποτελεσμάτων IVD

Περιγραφή ροής εργασιών ανάλυσης για SOPHiA DDM™ Dx Solid Tumor Solution

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης SOPHiA DDM™ της διαδικτυακής εφαρμογής για πλήρη περιγραφή της ροής
εργασιών φόρτωσης.
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7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
l Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με το λογισμικό απευθυνθείτε στη SOPHiA DDM™ για το εγχειρίδιο

χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής IVD.

l Εάν αλλάξει οποιοδήποτε μέρος του χειρισμού, του πρωτοκόλλου, του αναλυτή αλληλουχίας, της
πολυπλεξίας κ.λπ., οι αναλύσεις δεν θα καλύπτονται από τις περιγραφόμενες οδηγίες χρήσης.

l Τα δεδομένα που παρέχονται στην Αναφορά ποιότητας (διαθέσιμη για λήψη από την πλατφόρμα SOPHiA
DDM™) είναι μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και δεν προορίζεται για διαγνωστική χρήση.

l Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων της ανάλυσης δεν είναι εγγυημένη. Τα εργαστήρια αλληλούχησης πρέπει
να εκτελούν ποιοτικούς ελέγχους των δειγμάτων και να επισημαίνουν μη εγκεκριμένα δείγματα. Μη
κατάλληλα δείγματα (π.χ. ανεπαρκές δείγμα βιοψίας) μπορούν να οδηγήσουν σε διακυβευμένα
αποτελέσματα. Η SOPHiA GENETICS™ δεν ευθύνεται για τα αποτελέσματα και τις επακόλουθες
αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση τα εν λόγω αποτελέσματα.

l Απαιτούνται πρότυπα και διαδικασίες ορθής εργαστηριακής πρακτικής, επιπλέον της αυστηρής τήρησης
των Οδηγιών χρήσης, ώστε να επιτευχθεί σωστή απόδοση του προϊόντος. Για συγκεκριμένες
πληροφορίες ασφάλειας, ανατρέξτε στα αντίστοιχα Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS) τα
οποία παρέχονται με κάθε εξάρτημα του προϊόντος.

l Θα πρέπει να οριστούν φυσικά διαχωρισμένες αίθουσες προ- και μετά-PCR, προς αποφυγή μόλυνσης του
δείγματος DNA. Να χρησιμοποιείτε πάντα φρέσκα αντιδραστήρια, ορθά εκχυλισμένο και αποθηκευμένο
DNA. Για λεπτομέρειες σχετικά με την ποιότητα και την ακεραιότητα του DNA, ανατρέξτε στην Ενότητα
5 των Οδηγιών χρήσης. Υλικά του κιτ και μέθοδοι - Ενότητα 5.2.1 Προετοιμασία γονιδιωματικού DNA.

l Για εκτέλεση του πειράματος θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ορθά βαθμονομημένες πιπέτες και
κατάλληλος εργαστηριακός εξοπλισμός.

l Δεν πρέπει να αναμιγνύονται διαφορετικοί αριθμοί παρτίδων αντιδραστηρίων.

l Η βιοψία μπορεί να ενέχει κίνδυνο για τον ασθενή όταν ο αρχειακός ιστός δεν είναι διαθέσιμος για χρήση
μαζί με την ανάλυση. Ο γιατρός του ασθενούς θα πρέπει να καθορίσει εάν ο ασθενής είναι κατάλληλος
για βιοψία.

l Οι αποφάσεις για την περίθαλψη και θεραπεία των ασθενών πρέπει να βασίζονται στην ανεξάρτητη
ιατρική κρίση του θεράποντος ιατρού, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ισχύουσες πληροφορίες σχετικά με
την πάθηση του ασθενούς, όπως το ιστορικό του ασθενούς και το οικογενειακό ιστορικό, τις φυσικές
εξετάσεις, πληροφορίες από άλλες διαγνωστικές εξετάσεις και τις προτιμήσεις των ασθενών, σύμφωνα
με το πρότυπο περίθαλψης μιας συγκεκριμένης κοινότητας.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
l Τα κακής ποιότητας δεδομένα λόγω προβλημάτων στην προετοιμασία του δείγματος ή στο στάδιο της

αλληλούχησης, μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση στην ανάλυση δεδομένων και Ψευδώς θετικά και/ή
Ψευδώς αρνητικά.

l Η απουσία παραλλαγής στην αναφορά δεν αποκλείει την παρουσία παραλλαγής κάτω από τα όρια
ανίχνευσης της ανάλυσης.

ΓΙΑ IN-VITRO ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

SNV / INDEL
l Η ανίχνευση παραλλαγής στο προϊόν αυτό έχει βελτιστοποιηθεί για ανίχνευση SNV και σύντομων INDEL

(έως τα 1/2 του μήκους ανάγνωσης). Να θυμάστε ότι ο αλγόριθμος μπορεί να παραλείψει οποιονδήποτε
άλλον τύπο τροποποίησης.

1. Δεν είναι δυνατή η ανίχνευση συγχωνεύσεων ή αναστροφών γονιδίων.

2. Πιθανώς να μην εντοπιστούν διαγραφές ή εισαγωγές με σημείο διακοπής εκτός της περιοχής
στόχου.

l Η ανίχνευση παραλλαγής στο προϊόν αυτό έχει βελτιστοποιηθεί στις περιοχές που ορίζονται ως
«περιοχές στόχου». Να θυμάστε ότι οι περιοχές εκτός αυτού του ορισμού ενδέχεται να παρουσιάζουν
ψευδώς αρνητικά ή/και ψευδώς θετικά.

l Για ισχυρή απόδοση του αλγορίθμου, συνιστούμε κάλυψη τουλάχιστον 1.000x για να πληρούται η
στατιστική σημασία σε σύγκριση με τον θόρυβο για τις περισσότερες θέσεις. Η χαμηλότερη κάλυψη θα
αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο Ψευδώς αρνητικών κλήσεων παραλλαγής.

l Οι παραλλαγές μπορεί να χαθούν ή να κληθούν εσφαλμένα λόγω περιορισμών στον σχεδιασμό του κιτ. Οι
παραλλαγές στις περιοχές για τις οποίες το σχετικό θραύσμα του DNA δεν αφαιρείται από τους
ανιχνευτές δεν μπορούν να ανιχνευθούν από το προϊόν. Η λήψη παραλλαγών μπορεί να περιοριστεί από:

1. INDEL τα οποία επηρεάζουν τον υβριδισμό των ανιχνευτών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μη
ανίχνευση ή λανθασμένη εκτίμηση κλασμάτων παραλλαγής.

2. Η παρουσία πρόσθετων μεταλλάξεων στην περιοχή στόχο του ανιχνευτή στο ίδιο αλληλόμορφο.

l Τα SNV ή τα INDEL σε ομοπολυμερή μήκους δέκα βασικών ζευγών ή μεγαλύτερου δεν μπορούν να
καλούνται με σιγουριά, καθώς η ανίχνευσή τους συγχέεται από τον υψηλό θόρυβο περιβάλλοντος.

l Οι σύνθετες διαγραφές-εισαγωγές μπορούν να αναφερθούν ως πολλαπλές παραλλαγές σε περίπτωση
που αντιπροσωπεύονται στην ευθυγράμμιση ως πολλαπλές μικρότερες παραλλαγές, οι οποίες
διαχωρίζονται από περισσότερα από 2 νουκλεοτίδια.

l Οι επισημασμένες περιοχές στο Παράρτημα 4 παρουσιάζουν χαρακτηριστικά τα οποία καθιστούν την
ανίχνευση παραλλαγής αναξιόπιστη. Αναφέρονται με προειδοποιήσεις στη διεπαφή SOPHiA DDM™ και οι
παραλλαγές που ανιχνεύονται στις περιοχές αυτές αναφέρονται με σημαία στην καρτέλα
«Προειδοποιήσεις» στο SOPHiA DDM™. Επιπλέον, το όριο αναφοράς προσαρμόζεται σε συστηματικά
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σφάλματα που έχουν εντοπιστεί κατά την εσωτερική αξιολόγηση.

l Περιοχές με υψηλή ομολογία αλληλούχησης μπορεί να προκαλέσουν αβεβαιότητα αντιστοίχισης και
κίνδυνο απουσίας ή κλήση λανθασμένων παραλλαγών. Μια τέτοια περιοχή που εξαιρείται από την
ανάλυση με χρήση επισήμανσης είναι: H3F3A εξόνιο 2, chr1: 226252120-226252180. Είναι ομόλογο με
αρκετές άλλες γονιδιωματικές περιοχές.

l Οι παραλλαγές μπορούν να αναπαρασταθούν με διαφορετικές μορφές σε μια δεδομένη περιοχή. Εάν ένα
τμήμα των αναγνώσεων αναφέρει την παραλλαγή σε διαφορετική μορφή ή δεν καταγράφει την
παραλλαγή, το κλάσμα παραλλαγής μπορεί να υποτιμηθεί ή η παραλλαγή ενδέχεται να παραληφθεί λόγω
του χαμηλού κλάσματος παραλλαγής.

l Σε περίπτωση πολλαπλών εισαγωγών/διπλασιασμών στην ίδια περιοχή, ενδέχεται να μην αναφέρονται
όλες σωστά. Ειδικά, όταν μια μικρότερη εισαγωγή εμπεριέχεται πλήρως σε μια μεγαλύτερη εισαγωγή,
πιθανώς να μην υπάρχουν αναγνώσεις οι οποίες να προσδιορίζουν μοναδικά τη μικρότερη εισαγωγή και
μπορεί να χαθεί και να αναφέρεται μόνο η μεγαλύτερη εισαγωγή

l Σε περίπτωση ύπαρξης πολλαπλών εισαγωγών/διπλασιασμών στην ίδια περιοχή, ενδέχεται να μην
ποσοτικοποιούνται όλες σωστά. Ειδικά, όταν μια μικρότερη εισαγωγή εμπεριέχεται πλήρως σε μια
μεγαλύτερη εισαγωγή, πιθανώς να μην υπάρχουν αναγνώσεις οι οποίες να προσδιορίζουν μοναδικά τη
μικρότερη εισαγωγή και το κλάσμα παραλλαγής της μικρότερης εισαγωγής ενδέχεται να υποεκτιμηθεί,
ενώ αυτό της μεγαλύτερης εισαγωγής να υπερεκτιμηθεί.

l Η αλληλεπίδραση του δείγματος λόγω μεταπήδησης δείκτη μπορεί να επιδεινωθεί από τους ακόλουθους
παράγοντες:

1. Πολύ υψηλή κάλυψη σε ένα ή λίγα δείγματα λόγω προβλημάτων κατά την ποσοτικοποίηση /
κανονικοποίηση του δείγματος ή υψηλού επιπέδου γονιδιακές ενισχύσεις

2. Υπερφόρτωση του κυττάρου ροής, δηλ. υψηλή πυκνότητα συστάδας

3. Διαφορές στο ρυθμό μετατροπής της βιβλιοθήκης που μπορεί να επηρεαστούν από την ποιότητα
του υλικού εισαγωγής FFPE

l Η αλληλεπίδραση του δείγματος όταν υπάρχει μόλυνση με δείκτη χαμηλού επιπέδου (<1%) μπορεί να
επιδεινωθεί από τους ακόλουθους παράγοντες:

1. Πολύ υψηλή κάλυψη σε ένα ή λίγα δείγματα λόγω προβλημάτων κατά την ποσοτικοποίηση /
κανονικοποίηση του δείγματος ή υψηλού επιπέδου γονιδιακές ενισχύσεις

2. Υπερφόρτωση του κυττάρου ροής, δηλ. υψηλή πυκνότητα συστάδας

3. Διαφορές στο ρυθμό μετατροπής της βιβλιοθήκης που μπορεί να επηρεαστούν από την ποιότητα
του υλικού εισαγωγής FFPE

l Οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την επεξεργασία των NGS ή προβλήματα με την υποβάθμιση του δείγματος
μπορεί να προκαλέσουν χαμηλό λόγο σήματος-προς-θόρυβο και να επηρεάσουν αρνητικά την ακρίβεια
της κλήσης παραλλαγής. Συγκεκριμένα, απαμινωμένα δείγματα για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι
περισσότερες από 10 παραλλαγές κάτω από 5% AF είναι αποτέλεσμα απαμίνωσης, θα οδηγήσουν σε
φιλτράρισμα όλων των παραλλαγών A->G και C->T με AF κάτω από 5%.

l Κλάσματα παραλλαγής κάτω από 6% ενδέχεται να μην ανιχνεύονται.
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l Προτείνεται ο χρήστης να είναι προσεκτικός στην ερμηνεία παραλλαγών που αναφέρονται με ποσοστό
κάτω από 6% και πιθανώς να χρησιμοποιήσει εναλλακτικές μεθόδους δοκιμών για επιβεβαίωση.

ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Μεγάλα INDEL
l Διαγραφές που είναι μεγαλύτερες από περίπου 5.000 bp ενδέχεται να μην αντιστοιχίζονται σωστά και

μπορεί να παραλειφθούν.

l Εισαγωγές που είναι μεγαλύτερες από περίπου το 1/2 του μήκους ανάγνωσης ενδέχεται να
παραλειφθούν λόγω ανεπαρκούς μήκους αγκύρωσης που απαιτείται για αναγνώριση της θέσης
εισαγωγής.

l Διπλότυπα που δεν καλύπτονται πλήρως από πλήρεις αναγνώσεις (συμπεριλαμβανομένης της
αλληλουχίας αναφοράς που είναι διπλή) ενδέχεται να παραλειφθούν.

l Σε περίπτωση διαδοχικού διπλασιασμού του μήκους κατά περισσότερο από το 1/3 του μήκους
ανάγνωσης, ο ακριβής αριθμός διαδοχικών επαναλήψεων ενδέχεται να μην προσδιοριστεί.

l Ο ποσοτικός προσδιορισμός εισαγωγών μεγαλύτερων του μήκους ανάγνωσης μπορεί να αυξήσει τον
κίνδυνο υπερεκτίμησης των κλασμάτων παραλλαγής.

l Μεγάλα INDEL, κάτω του 10% του κλάσματος παραλλαγής, ενδέχεται να μην ανιχνεύονται. Συνιστούμε
προσοχή στην ερμηνεία των παραλλαγών που αναφέρονται σε αλληλικό κλάσμα 1-5%.

Εντοπισμός ενίσχυσης
l Για να παρέχεται η βέλτιστη απόδοση της μονάδας CNV, είναι απαραίτητο όλα τα δείγματα της παρτίδας

να υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό τις ίδιες εργαστηριακές συνθήκες. Για επεξεργασία που
περιλαμβάνει ενίσχυση PCR, προτείνεται ανεπιφύλακτα να συνδυάζονται σε μία παρτίδα μόνο τα
δείγματα που υποβλήθηκαν μαζί σε επεξεργασία κατά το στάδιο της ενίσχυσης PCR.

l Στο στάδιο της προετοιμασίας της βιβλιοθήκης PCR, οι διαβαθμίσεις θερμοκρασίας θα πρέπει να
αποφεύγονται στον μέγιστο βαθμό (π.χ., μέσω μη χρήσης των εξωτερικών σειρών των πλακών PCR). Οι
διαβαθμίσεις θερμοκρασίας ενδέχεται να προκαλέσουν ψευδώς θετικές κλήσεις CNV.

l Για αξιόπιστο προσδιορισμό του επιπέδου κάλυψης αναφοράς, απαιτείται επαρκής αριθμός δειγμάτων
αναφοράς. Για καλή απόδοση, προτείνεται να έχετε τουλάχιστον 20 δείγματα σε μια παρτίδα (και 8
δείγματα ως απόλυτο ελάχιστο).

l Η μονάδα CNV είναι βελτιστοποιημένη ώστε να μειώνει την εμφάνιση ψευδώς αρνητικών (χαμένα CNV).
Συνεπώς, θα πρέπει να αναμένουμε συγκεκριμένο αριθμό ψευδώς θετικών και απορριφθέντων περιοχών.
Προτείνουμε να ελέγχετε ξανά τέτοιες περιπτώσεις με ανεξάρτητη δοκιμή (χρησιμοποιώντας
ενδεχομένως διαφορετική τεχνολογία).

l Τα δείγματα μπορεί να απορριφθούν για δύο λόγους: είτε λόγω προβλημάτων ποιότητας στην
προετοιμασία της βιβλιοθήκης (π.χ. αποτυχία PCR) είτε λόγω διαφορετικού μοτίβου κάλυψης από τα
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υπόλοιπα δείγματα (για οποιαδήποτε αιτία). Εάν ο συνολικός αριθμός μη απορριφθέντων δειγμάτων στην
παρτίδα είναι κάτω από 4, ολόκληρη η παρτίδα θα απορρίπτεται.

l Ο αλγόριθμος βασίζεται στο στατιστικό συμπέρασμα των CNV από τη σύγκριση δειγμάτων μεταξύ τους.
Συνεπώς, θεωρείται ότι, για κάθε περιοχή, οι CNV υπάρχουν μόνο σε ένα μικρό κλάσμα δειγμάτων. Ίσως
αποτύχει να ανιχνεύσει CNV σε παρτίδες με μεγάλο κλάσμα δειγμάτων με CNV στην ίδια θέση.

l Παρουσία ενός νέου ψευδογονιδίου με επαρκή ταυτότητα αλληλουχίας προς ενίσχυση, δηλ. ένα
ψευδογονίδιο το οποίο δεν υπάρχει στο γονιδίωμα αναφοράς, οι αναγνώσεις που προέρχονται από το
ψευδογονίδιο θα αποδίδονται στο γονικό γονίδιο. Στην περίπτωση αυτή, η μονάδα CNV μπορεί να
υπερεκτιμήσει τον αριθμό αντιγράφων του προσβεβλημένου γονιδίου. Σε περίπτωση που το
ψευδογονίδιο ενισχυθεί περαιτέρω, αυτό θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τον εκτιμώμενο αριθμό
αντιγράφων.

l Για το SOPHiA DDM™ Dx Solid Tumor Solution (Διάλυμα συμπαγών όγκων), η ανίχνευση CNV
εφαρμόζεται αποτελεσματικά στη λειτουργία γονιδιακής ενίσχυσης: αναφέρονται μόνο διπλασιασμοί
ολόκληρου γονιδίου με επαρκώς μεγάλο μέσο αριθμό αντιγράφων (πάνω από 3,25), ώστε να ανιχνεύονται
με σιγουριά επίπεδα ενίσχυσης 6 αντιγράφων και περισσότερα. Ανάλογα με την ποιότητα του υλικού
DNA, τα αναφερόμενα επίπεδα ενίσχυσης μεταξύ 3,25 και 6,0 μπορεί να περιλαμβάνουν σημαντικό
κλάσμα ψευδώς θετικών. Οι αναφερόμενοι αριθμοί αντιγράφων είναι σε μεγάλο βαθμό κατά προσέγγιση
και ενδέχεται να έχουν σφάλμα έως και 50%.

l Οι διαγραφές και τα CNV που επηρεάζουν μόνο τμήματα των γονιδίων παραλείπονται.

l Η ανάλυση γονιδιακής ενίσχυσης περιλαμβάνει 24 γονίδια: NRAS, ALK, SF3B1, RAF1, PIK3CA, FGFR3,
PDGFRA, KIT, FBXW7, TERT, ROS1, EGFR, MET, BRAF, FGFR1, CDKN2A, RET, FGFR2, HRAS,
MYOD1, KRAS, CDK4, TP53, ERBB2. Τα επίπεδα κάλυψης που χρησιμοποιούνται για ανίχνευση
γονιδιακής ενίσχυσης περιλαμβάνουν μια γραμμική διόρθωση GC που προκύπτει από το σύνολο των
περιοχών που περιλαμβάνονται στον πίνακα.

Κατάσταση MSI
l Η ενότητα αλγορίθμου MSI βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ευθυγραμμίσεις ανάγνωσης στις έξι

περιοχές ομοπολυμερούς. Η υψηλότερη κάλυψη (δηλ., περισσότερες αναγνώσεις σε αυτές τις περιοχές)
διευκολύνει την ανιχνευσιμότητα και αξιοπιστία των διαφορών μήκους μικροδορυφόρου.

l Για συγκρίσεις χρησιμοποιούνται δύο σταθερά προφίλ μικροδορυφόρου (συγκεκριμένης εκτέλεσης και
καθολικά). Ο χρήστης θα πρέπει να ερμηνεύει προσεκτικά τα συνολικά αποτελέσματα σε περίπτωση που
υπάρχουν διαφορές μεταξύ συγκεκριμένης εκτέλεσης και καθολικής. Εάν χρησιμοποιούνται ελάχιστα
δείγματα ανά εκτέλεση (π.χ., λιγότερα από 8) ή εάν για ένα μεγάλο ποσοστό δειγμάτων με MSI γίνεται
αλληλούχηση σε μια σειρά, το προφίλ συγκεκριμένης εκτέλεσης μπορεί να είναι πολωμένο και πιθανώς να
μην αντιπροσωπεύει με ακρίβεια ένα σταθερό προφίλ μικροδορυφόρου. Ωστόσο, σε τέτοιες περιπτώσεις,
η συνολική βαθμολογία αστάθειας μικροδορυφόρου θα είναι πιο ακριβής, καθώς λαμβάνεται από
ανεξάρτητο σύνολο κλινικών δειγμάτων.
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8. ΜΗ ΚΛΙΝΙΚΉ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ

8.1. ΜΕΘΟΔΟΙ

Γενικά

Στη μελέτη αυτή, η απόδοση του κιτ SOPHiA DDM™ Dx STS_v1 και της ροής διοχέτευσης εντολών διεργασιών
SOPHiA DDM™ Dx ILL1XG1S8_FFPE_CNV αξιολογήθηκε με δεδομένα που δημιουργήθηκαν σε ένα όργανο
Illumina MiSeq® χρησιμοποιώντας την ανάλυση SOPHiA DDM™ Dx STS_ v1. Το φιλτράρισμα παραλλαγής
ρυθμίστηκε σύμφωνα με τον θόρυβο περιβάλλοντος που μετρήθηκε σε δείγματα αραίωσης βλαστικής σειράς και
οι παρούσες αξιώσεις αφορούν παραλλαγές πάνω από το όριο ανίχνευσης που καθορίστηκε από τα πειράματά
μας.

Αποκλείστηκαν ομοπολυμερή 10 bp ή περισσότερο. Για κάθε δείγμα, οι παραλλαγές που ανιχνεύθηκαν από τη
ροή διοχέτευσης εντολών διεργασιών συγκρίθηκαν με τις επιβεβαιωμένες παραλλαγές «σημείου αναφοράς» που
παρέχονται από κάθε κέντρο αλληλούχησης. Δεν ελήφθησαν υπόψη τυχόν παραλλαγές που εντοπίστηκαν εκτός
των περιοχών-στόχων.

Ορισμοί της ευαισθησίας, της ειδικότητας, της
ακρίβειας, της πιστότητας, της επαναληψιμότητας και
της αναπαραγωγιμότητας

Κάθε θέση που αναλύθηκε τόσο με τη μέθοδο αναφοράς όσο και με τη μέθοδο που συνδυάζει τη χρήση του
οργάνου MiSeq® και του πίνακα SOPHiA GENETICS™ STS_ v1, ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό των
αναλυτικών παραμέτρων όπως η ευαισθησία, η ειδικότητα, η ακρίβεια, η πιστότητα και η συνέπεια.

Για όλες τις θέσεις που καλύπτονται από τον πίνακα SOPHiA DDM™ Dx STS_v1 και για τις οποίες ήταν
διαθέσιμες πληροφορίες αναφοράς, καθορίστηκαν οι αριθμοί των ακόλουθων κατηγοριών: Τα Αληθώς θετικά
(TP) υπάρχουν και στα δύο σύνολα, τα Ψευδώς θετικά (FP) υπάρχουν μόνο στις παραλλαγές που ανιχνεύονται
από το SOPHiA DDM™ Dx και τα Ψευδώς αρνητικά (FN) υπάρχουν μόνο στον πίνακα επιβεβαιωμένων
παραλλαγών. Όλες οι θέσεις που ελέγχθηκαν (Αληθώς θετικά (TP)+Ψευδώς θετικά (FP)+Αληθώς αρνητικά
(TN)+Ψευδώς αρνητικά (FN)) προσδιορίστηκαν αφαιρώντας μη προσδιορισμένες θέσεις από την περιοχή-στόχο
του πίνακα SOPHiA DDM™ Dx STS_v1, που είναι CDS ± 25bp των γονιδίων και των εξονίων που καθορίζονται
στην τεκμηρίωση του SOPHiA DDM™ Dx STS_v1:

l Μη καθορισμένες περιοχές: Περιοχές που περιέχουν παραλλαγές χαμηλής αξιοπιστίας ή επιβεβαιωμένες
παραλλαγές κάτω από το όριο αναφοράς και για αναπαραγωγιμότητα και επαναληψιμότητα, περιοχές
κάτω από 1000x βάθος για αξιολόγηση της αναπαραγωγιμότητας και της επαναληψιμότητας της
κάλυψης

l Γνωστές περιοχές με σφάλματα (επισημασμένες περιοχές)

l Περιοχές όπου δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία αναφοράς ή όπου ήταν διφορούμενα (βλ. επίσης 3.2.3).

Επιπρόσθετα, τα INDEL που βρίσκονται σε περιοχές ομοπολυμερούς τουλάχιστον 10 bp εξαιρέθηκαν από τους
υπολογισμούς.
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Όλες οι παράμετροι υπολογίστηκαν με τους ακόλουθους τύπους:

1. Η ευαισθησία προσδιορίστηκε ως το ποσοστό των επιβεβαιωμένων παραλλαγών που εντοπίστηκαν:

2. Η ειδικότητα προσδιορίστηκε ως το ποσοστό των αρνητικών θέσεων που αναγνωρίστηκαν σωστά ως
αρνητικές:

(με (Αληθώς αρνητικά (TN)) = όλες οι θέσεις Αληθώς θετικά (TP)-Ψευδώς θετικά (FP)-Ψευδώς αρνητικά
(FN) που ελέγχθηκαν)

3. Η ακρίβεια προσδιορίστηκε ως το ποσοστό των σωστών κλήσεων (θετικές και αρνητικές):

4. Η πιστότητα προσδιορίστηκε ως το ποσοστό των σωστών θετικών κλήσεων από όλες τις θετικές κλήσεις:

5. Η επαναληψιμότητα αλληλούχησης προσδιορίστηκε, για κάθε ζεύγος πανομοιότυπων εντός της
εκτέλεσης Α και Β, ως το ποσοστό των καλά καθορισμένων βάσεων (SP) και στα δύο δείγματα, μεταξύ
βάσεων που ήταν καλά καθορισμένες σε τουλάχιστον ένα δείγμα. Οι βάσεις θεωρούνται καλά
καθορισμένες εάν καλύπτονται επαρκώς και δεν περιέχουν κλήσεις παραλλαγής χαμηλής αξιοπιστίας.

6. Επαναληψιμότητα παραλλαγής - όλες οι θέσεις που ήταν καλά καθορισμένες και στα δύο πανομοιότυπα
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του κλάσματος των βάσεων που είναι ίδιες και στα δύο
αντίγραφα. Λαμβάνοντας υπόψη τα αντίγραφα A και B εντός της εκτέλεσης με καλά καθορισμένες
θέσεις SPA και SPB, τα SPA[i] και SPB[i] αποτελούν την κατάσταση παραλλαγής στη θέση i. Το dx είναι ο
τελεστής που επιστρέφει 1 όταν x=0 και 0 όταν x¹0, η Επαναληψιμότητα παραλλαγής ορίζεται ως:

7. Η Επαναληψιμότητα ορίστηκε ως το προϊόν των δύο παραπάνω μέτρων:

8. Η Αναπαραγωγιμότητα ορίστηκε ισοδύναμα με την Επαναληψιμότητα (βλ. Τύπους (5)-(7)) για τα
αντίγραφα Α και Β εντός της εκτέλεσης.
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Τα Αληθώς θετικά (TP), Ψευδώς θετικά (FP), Αληθώς αρνητικά (TN) και Ψευδώς αρνητικά (FN) υπολογίστηκαν
αθροίζοντας όλα τα δείγματα από κάθε εκτέλεση. Η ευαισθησία, η ειδικότητα, η ακρίβεια και η πιστότητα
υπολογίστηκαν με βάση αυτές τις συνολικές μετρήσεις, σύμφωνα με τους τύπους που αναφέρονται πιο πάνω. Η
ειδικότητα, η ακρίβεια και η πιστότητα υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας μόνο πλήρως χαρακτηρισμένα δείγματα
λόγω της έλλειψης Αληθώς αρνητικών θέσεων στα μερικώς χαρακτηρισμένα δείγματα. Η επαναληψιμότητα και η
αναπαραγωγιμότητα υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας όλες τις θέσεις για όλα τα δείγματα και όλες τις
εκτελέσεις.

Για προσδιορισμό των διαστημάτων αξιοπιστίας σε περίπτωση ευαισθησίας 100% ή άλλων μετρήσεων,
χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι που περιγράφονται από τους Mattocks et al (2010) (Mattocks CJ et al, EuroGentest
Validation Group, 2010). Σε περιπτώσεις όπου το κριτήριο μέτρησης ήταν μικρότερο από 100%,
χρησιμοποιήθηκε η ακριβής μέθοδος (Clopper, et al 1934) για να ληφθεί το διάστημα αξιοπιστίας στη διωνυμική
πιθανότητα για ευαισθησία, ειδικότητα, ακρίβεια και πιστότητα (Clopper C et al, Biometrika, 1934). Για να
αντικατοπτριστεί η πραγματική ποικιλομορφία των παραλλαγών, χρησιμοποιήθηκαν μόνο μοναδικά Αληθώς
θετικά (TP), Ψευδώς θετικά (FP), Ψευδώς αρνητικά (FN) και Αληθώς αρνητικά (TN) στους υπολογισμούς
διαστημάτων αξιοπιστίας.

8.2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα διαθέσιμα δείγματα ομαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τον χαρακτηρισμό υψηλής αξιοπιστίας
που είναι διαθέσιμος για τις συγκρίσεις σημείων αναφοράς. Πρώτον, μερικώς χαρακτηρισμένα δείγματα όπου
έχουν εντοπιστεί γνωστές παραλλαγές υψηλής αξιοπιστίας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία είτε από τη SOPHiA
GENETICS™ (Τοποθεσία Α) είτε από εξωτερικούς συνεργάτες (Τοποθεσίες B έως F) χρησιμοποιώντας
προτεινόμενες πειραματικές συνθήκες. Τα αποτελέσματα αυτά περιέχουν μεγάλο εύρος αντιπροσωπευτικών
κλινικών περιπτώσεων και επιτρέπουν εκτιμήσεις ευαισθησίας για κλήση παραλλαγής. Επιπλέον,
συμπεριλήφθηκαν πανομοιότυπα για εκτίμηση της επαναληψιμότητας και της αναπαραγωγιμότητας.

Η δεύτερη κατηγορία δειγμάτων αποτελείται από δείγματα αναφοράς με περιοχές υψηλής αξιοπιστίας που
παρέχονται από τον προμηθευτή. Αυτό το καλά χαρακτηρισμένο δείγμα μάς παρέχει τη δυνατότητα να
προσδιορίσουμε την ειδικότητα, την ακρίβεια και την πιστότητα, καθώς και την ευαισθησία, σε όλες τις περιοχές
που έχουν χαρακτηριστεί ανεξάρτητα, χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές αναλύσεις NGS, έκαστη με πάνω από
3 αντίγραφα.

Τα δεδομένα εισόδου προέρχονται από αρκετές εκτελέσεις πολλών ασθενών (ένα αρχείο ακολουθίας ανά
ασθενή) που εκτελούνται από έξι διαφορετικά εργαστήρια: Τοποθεσία Α-F. Όλα τα αρχεία μιας εκτέλεσης
αναλύθηκαν μαζί ως μέρος της ίδιας επεξεργασίας παρτίδας.

8.3. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει τις πλήρεις περιλήψεις των παραλλαγών που εντοπίστηκαν σε σύγκριση με
τη λίστα επιβεβαιωμένων παραλλαγών (Αληθώς θετικά (TP)/Ψευδώς αρνητικά (FN)) για κάθε εκτέλεση που
περιέχει μερικώς χαρακτηρισμένα δείγματα.
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Εκτέλεση # Δείγματα
Αληθώς θετικά

(TP)
Ψευδώς αρνητικά

(FN)

SiteA_03 6 6 0

SiteA_04 3 6 0

SiteA_05 14 44 0

SiteB_01 9 37 0

SiteB_02 11 25 0

SiteB_03 13 14 0

SiteC_01 18 50 1

SiteC_02 15 33 0

SiteC_03 15 33 0

SiteD_01 14 41 0

SiteD_02 16 29 0

SiteE_01 1627 44 0

SiteE_02 5 6 0

SiteF_01 6 10 0

SiteF_02 5 6 0

Σύνολο 166 384 1

Πίνακας 2. Περιλήψεις παραλλαγών για κάθε εκτέλεση μερικώς χαρακτηρισμένων

δειγμάτων

Ο πιο κάτω πίνακας εμφανίζει τις μοναδικές θέσεις βάσης Αληθώς αρνητικά (TN) και τις παραλλαγές που
εντοπίστηκαν στη συγκεκριμένη μελέτη αξιολόγησης απόδοσης. Ο συνολικός αριθμός θέσεων βάσης στις
περιοχές που αναλύθηκαν ήταν 3.610 βάσεις. Στη μελέτη ανιχνεύθηκαν ογδόντα μία (81) μοναδικές
επιβεβαιωμένες παραλλαγές. Μοναδικά αληθώς αρνητικά όπου υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα αναφοράς υψηλής
αξιοπιστίας και κάλυψαν συνολικά 3.590 bp, τα οποία καλύπτουν το 16,8% του στόχου (21.343 bp).

Αληθώς θετικά (TP) 80

Ψευδώς θετικά (FP) 0

Ψευδώς αρνητικά (FN) 1

Αληθώς αρνητικά (TN) 3577

Πίνακας 3. Περιλήψεις παραλλαγών σε όλες

τις εκτελέσεις

8.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ο συνδυασμός του οργάνου Illumina MiSeq®, της ανάλυσης SOPHiA DDM™ Dx STS και του SOPHiA DDM™ Dx
οδηγεί σε παρατηρούμενη απόδοση 98,77% ευαισθησίας, 100% ειδικότητας, 99,97% ακρίβειας, 100%
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πιστότητας, 96,54% επαναληψιμότητας και 89,13% αναπαραγωγιμότητας.

Αριθ. Μέτρηση απόδοσης Μέση τιμή 5ο εκατοστημόριο

A Ποσοστό επί του στόχου 77,0% [51,7%]

B Ομοιομορφία 98,7% [92,5%]

Πίνακας 4. Περίληψη απόδοσης

Αριθ. Μέτρηση απόδοσης Παρατηρήθηκε* [Όριο αναφοράς]

C Όριο ανίχνευσης 6% [1%]

Αριθ. Μέτρηση απόδοσης Παρατηρήθηκε [χαμηλότερο 95% CI]*

1 Ευαισθησία 98,77% [93,31%]

2 Ειδικότητα 100% [99,92%]

3 Ακρίβεια 99,97% [99,85%]

4 Πιστότητα 100% [96,25%]

5 Επαναληψιμότητα 96,45% [96,41%]

6 Αναπαραγωγιμότητα 89,13% [89,05%]

* Για SNV και INDEL, με βάση δείγματα αναφοράς.

** Το 95% CI υπολογίστηκε στις μοναδικές παραλλαγές στη μελέτη αξιολόγησης απόδοσης, ώστε να
αντικατοπτρίζει την πραγματική ποικιλομορφία των παραλλαγών.

** Το 95% CI υπολογίστηκε σε όλες τις θέσεις για όλα τα δείγματα, χρησιμοποιώντας κλινική
αναπαραγωγιμότητα εντός της τοποθεσίας.
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9. ΣΎΜΒΟΛΑ

Σύμβολο Τίτλος

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης

Αριθμός καταλόγου

Κωδικός παρτίδας (Αριθμός παρτίδας)

Προσοχή

Κατασκευαστής

Όριο θερμοκρασίας

Χρήση με βάση την ημερομηνία

Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

In vitro διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν

Επαρκεί για <n> δοκιμές

Εισαγωγέας

Ημερομηνία κατασκευής

Ανατρέξτε στις Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις στην «Ενότητα 5. Υλικά του κιτ και
μέθοδοι»

Ανατρέξτε στις Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις στην «Ενότητα 5. Υλικά του κιτ και
μέθοδοι»
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10. ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ
Σε περίπτωση δυσκολίας με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής SOPHiA DDM™ , συμβουλευτείτε την
ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων» του Εγχειριδίου χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής SOPHiA DDM™
στη διαδικτυακή εφαρμογή SOPHiA DDM™ ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τη γραμμή υποστήριξης στο +41 21
694 10 60 ή μέσω email στο support@SOPHiAgenetics.com . Επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.sophiagenetics.com για περισσότερες λεπτομέρειες. Η υποστήριξη μπορεί επίσης να επιτευχθεί μέσω
διαδικτυακού αιτήματος, από την οθόνη Πίνακας εργαλείων στην ενότητα «Υποστήριξη» της διαδικτυακής
εφαρμογής SOPHiA DDM™.
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ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 1. ΠΛΆΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΈΑ
ΔΙΠΛΟΎ ΔΕΊΚΤΗ

16 συμβατοί με Illumina® Προσαρμογείς διπλού δείκτη σε
μορφή πλάκας 96 φρεατίων (7 μl έκαστος)

1 2 3 4 5 6 7 ... 12

A 701-501 701-502 701-503 701-504

B 702-501 702-502 702-503 702-504

C 703-501 703-502 703-503 703-504

D 704-501 704-502 704-503 704-504

E

F

G

H

32 συμβατοί με Illumina® Προσαρμογείς διπλού δείκτη σε
μορφή πλάκας 96 φρεατίων (7 μl έκαστος)

1 2 3 4 5 6 7 ... 12

A 701-501 701-502 701-503 701-504

B 702-501 702-502 702-503 702-504

C 703-501 703-502 703-503 703-504

D 704-501 704-502 704-503 704-504

E 705-501 705-502 705-503 705-504

F 706-501 706-502 706-503 706-504

G 707-501 707-502 707-503 707-504

H 708-501 708-502 708-503 708-504
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48 συμβατοί με Illumina® Προσαρμογείς διπλού δείκτη σε
μορφή πλάκας 96 φρεατίων (7 μl έκαστος)

1 2 3 4 5 6 7 ... 12

A 701-501 703-502 705-503 707-501 709-502 711-503

B 702-501 704-502 706-503 708-501 710-502 712-503

C 703-501 705-502 701-504 709-501 711-502 707-504

D 704-501 706-502 702-504 710-501 712-502 708-504

E 705-501 701-503 703-504 711-501 707-503 709-504

F 706-501 702-503 704-504 712-501 708-503 710-504

G 701-502 703-503 705-504 707-502 709-503 711-504

H 702-502 704-503 706-504 708-502 710-503 712-504

96 συμβατοί με Illumina® Προσαρμογείς διπλού δείκτη σε
μορφή πλάκας 96 φρεατίων (7 μl έκαστος)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A
701-
501

702-
501

703-
501

704-
501

705-
501

706-
501

707-
501

708-
501

709-
501

710-
501

711-
501

712-
501

B
701-
502

702-
502

703-
502

704-
502

705-
502

706-
502

707-
502

708-
502

709-
502

710-
502

711-
502

712-
502

C
701-
503

702-
503

703-
503

704-
503

705-
503

706-
503

707-
503

708-
503

709-
503

710-
503

711-
503

712-
503

D
701-
504

702-
504

703-
504

704-
504

705-
504

706-
504

707-
504

708-
504

709-
504

710-
504

711-
504

712-
504

E
701-
505

702-
505

703-
505

704-
505

705-
505

706-
505

707-
505

708-
505

709-
505

710-
505

711-
505

712-
505

F
701-
506

702-
506

703-
506

704-
506

705-
506

706-
506

707-
506

708-
506

709-
506

710-
506

711-
506

712-
506

G
701-
507

702-
507

703-
507

704-
507

705-
507

706-
507

707-
507

708-
507

709-
507

710-
507

711-
507

712-
507

H
701-
508

702-
508

703-
508

704-
508

705-
508

706-
508

707-
508

708-
508

709-
508

710-
508

711-
508

712-
508
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i5
i5 αλληλουχίες για φύλλο

δειγμάτων

D501 TATAGCCT

D502 ATAGAGGC

D503 CCTATCCT

D504 GGCTCTGA

D505 AGGCGAAG

D506 TAATCTTA

D507 CAGGACGT

D508 GTACTGAC

i7
i7 αλληλουχίες για φύλλο

δειγμάτων

D701 ATTACTCG

D702 TCCGGAGA

D703 CGCTCATT

D704 GAGATTCC

D705 ATTCAGAA

D706 GAATTCGT

D707 CTGAAGCT

D708 TAATGCGC

D709 CGGCTATG

D710 TCCGCGAA

D711 TCTCGCGC

D712 AGCGATAG

SOPHiA DDM™ Dx SOLID TUMOR SOLUTION (KAPA™ HYPERPLUS LIBRARY PREPARATION KIT)
© SOPHiA GENETICS™ 2023. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 57

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ



SG-00684 - v5.1 - 01/2023 - EL

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΌΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΤΟ
ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ SOPHiA GENETICS™

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ

ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΑΡΙΘ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Ταινίες 8 σωλήνων
χωρίς RNase/DNase

(0,2 ml)

Thermo Fisher
Scientific

EasyStrip Snap Tubes (Σωλήνες
EasyStrip με κούμπωμα)

AB-2000

Σωλήνες χαμηλής
δέσμευσης DNA (1,5

ml)

Axygen MaxyClear Microcentrifuges Tubes
(Σωλήνες μικροφυγοκέντρησης

MaxyClear)

MCT-175-C

Σωλήνες (1,5 ml) Eppendorf Σωλήνες Eppendorf 3810X

Κωνικοί σωλήνες (15 ml
και 50 ml)

Falcon 15 ml & 50 ml Conical Centrifuge Tubes
(Κωνικοί φυγοκεντρικοί σωλήνες 15 ml &

50 ml)

352096 και
352070

Επιστόμια φίλτρων Starlab TipOne RPT S1180-3710,
S1183-1740,
S1180-8710,
S1180-9710,
S1182-1730

Αιθανόλη (βαθμίδα
μοριακής βιολογίας)

Merck Ethanol Absolute (Απόλυτη αιθανόλη) 1.00983.1000

ΖΩΝΗ ΠΡΟ-PCR ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΑΡΙΘ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Αναδευτήρας Vortex Scientific Industries Vortex Genie 2 SI-0236

Επιτραπέζιος
μικροφυγοκεντρητής
(συμβατός με ταινίες 8

σωλήνων)

Starlab Mini Centrifuge (Μίνι φυγοκεντρητής) N2631-0007

Μαγνητική βάση
διαχωρισμού τύπου 96

φρεατίων

Alpaqua 96S Super Magnet Plate (Πλάκα
σούπερ μαγνήτη 96S)

A001322

Μαγνητική βάση
διαχωρισμού τύπου 96

φρεατίων

Thermo Fisher
Scientific

DynaMag-96 Side Magnet
(Πλευρικός μαγνήτης DynaMag-96)

12331D

Πολυκάναλες πιπέτες StarLab ErgoOne S7108-0510,
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ΖΩΝΗ ΠΡΟ-PCR ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΑΡΙΘ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

(P10, P100, P300) S7108-1100,
S7108-3300

Θερμικός κυκλοποιητής με
προγραμματιζόμενο
θερμαινόμενο καπάκι

Biometra TAdvanced 96

Φθοριομετρικός
ποσοτικός εξοπλισμός και

αντιδραστήριο

Thermo Fisher
Scientific

Qubit 3.0 Fluorometer & Qubit dsDNA
HS Assay kit (Φθοριόμετρο Qubit 3.0
και Κιτ ανάλυσης Qubit dsDNA HS)

Q33216 και
Q32854

Πιπέτες μονού καναλιού
(P10, P100, P200, P1000)

StarLab ErgoOne S7100-0510,
S7100-1100,
S7100-2200,
S7100-1000

ΖΩΝΗ ΜΕΤΑ-PCR ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΑΡΙΘ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Θερμικός κυκλοποιητής με
προγραμματιζόμενο
θερμαινόμενο καπάκι

Biometra TAdvanced 96

Σύστημα τριχοειδούς
ηλεκτροφόρησης

Advanced Analytical Agilent Fragment Analyzer
(Ευέλικτος αναλυτής θραυσμάτων)

Συμπυκνωτής κενού
(SpeedVacTM ή
παρόμοιος)

Thermo Fisher
Scientific

Savant DNA120-230

Θερμαντήρας ξηρού μπλοκ
ή υδατόλουτρο (συμβατό

με σωλήνες 1,5 ml)

Techne Dri-Block DB-1

Μαγνητική βάση
διαχωρισμού (συμβατό με

σωλήνες 1,5 ml)

Thermo Fisher
Scientific

MagJET Separation Rack, 12 x 1.5
mL tube (Βάση διαχωρισμού

MagJET, 12 x 1,5 mL σωλήνες)

MR02

Μαγνητική βάση
διαχωρισμού (τύπου 96

φρεατίων)

Alpaqua 96S Super Magnet Plate (Πλάκα
σούπερ μαγνήτη 96S)

A001322

Μαγνητική βάση
διαχωρισμού τύπου 96

φρεατίων

Thermo Fisher
Scientific

DynaMag-96 Side Magnet
(Πλευρικός μαγνήτης DynaMag-96)

12331D

Αναδευτήρας Vortex Grant instrument Multi-tube Vortex Mixer, V32
(Αναδευτήρας Vortex πολλαπλών

σωλήνων Vortex, V32)
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ΖΩΝΗ ΜΕΤΑ-PCR ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΑΡΙΘ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Αναδευτήρας Vortex Scientific Industries Vortex Genie 2 SI-0236

Επιτραπέζιος
μικροφυγοκεντρητής
(συμβατός με ταινίες 8

σωλήνων)

StarLab Mini Centrifuge (Μίνι
φυγοκεντρητής)

N2631-0007

Πολυκάναλες πιπέτες (P10,
P100, P300)

StarLab ErgoOne S7108-0510,
S7108-1100,
S7108-3300

Φθοριομετρικός ποσοτικός
εξοπλισμός και
αντιδραστήριο

Thermo Fisher
Scientific

Qubit 3.0 Fluorometer & Qubit
dsDNA HS Assay kit (Φθοριόμετρο
Qubit 3.0 και Κιτ ανάλυσης Qubit

dsDNA HS)

Q33216 και
Q32854

Πιπέτες μονού καναλιού
(P10, P100, P200, P1000)

StarLab ErgoOne S7100-0510,
S7100-1100,
S7100-2200,
S7100-1000
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ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 3. ΓΕΝΙΚΉ ΡΟΉ ΕΡΓΑΣΙΏΝ –
SOPHiA DDM™ CAPTURE SOLUTIONS
(ΔΙΑΛΎΜΑΤΑ ΔΈΣΜΕΥΣΗΣ)

Προετοιμασία βιβλιοθήκης
Με το KAPATM HYPERPLUS Kit (Σετ HYPERPLUS

KAPATM)

SOPHiA DDM™ Dx SOLID TUMOR SOLUTION (KAPA™ HYPERPLUS LIBRARY PREPARATION KIT)
© SOPHiA GENETICS™ 2023. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 61



SG-00684 - v5.1 - 01/2023 - EL

SOPHiA DDM™ Dx SOLID TUMOR SOLUTION (KAPA™ HYPERPLUS LIBRARY PREPARATION KIT)
© SOPHiA GENETICS™ 2023. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 62

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ



SG-00684 - v5.1 - 01/2023 - EL

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 4. ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΏΝ-ΣΤΌΧΩΝΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΦΑΡΜΌΣΙΜΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΈΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΏΝ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΟΧΟΙ*

ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

1 115252179 115252359

1 115256410 115256609

1 115258660 115258791

1 162748359 162748529

1 226252119 226252180

2 29432641 29432754

2 29436839 29436957

2 29443561 29443711

2 29445199 29445284

2 29445372 29445483

2 198266113 198266259

2 198266455 198266622

2 198266698 198266864

2 209113082 209113394

2 212566681 212566901

2 212570032 212570126

3 12626619 12626635

3 12627269 12627290

3 12629089 12629110

3 12632286 12632483

3 12641199 12641250

3 12645624 12645798

3 41265962 41266274

Περιοχές στόχοι
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ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

3 138664423 138664550

3 138664919 138665574

3 178916859 178916965

3 178917467 178917697

3 178922319 178922330

3 178927963 178928136

3 178935987 178936132

3 178951871 178952162

4 1803551 1803762

4 1806047 1806257

4 1807846 1807910

4 1808262 1808420

4 55140997 55141150

4 55144052 55144183

4 55151967 55152140

4 55589739 55589874

4 55592012 55592226

4 55593373 55593500

4 55593561 55593728

4 55594166 55594297

4 55599225 55599368

4 55602653 55602785

4 153245325 153245556

4 153247147 153247393

4 153249349 153249551

4 153250813 153250947

4 153251873 153252030

5 1258776 1258787

5 1268743 1268754

5 1271227 1271238

Περιοχές στόχοι (συνέχεια)
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ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

5 1271317 1271328

5 1295080 1295297

6 26031867 26032298

6 117630054 117630070

6 117638334 117638350

7 6431544 6431682

7 55241603 55241746

7 55242404 55242523

7 55248975 55249181

7 55259401 55259577

7 116339128 116340348

7 116411837 116412069

7 116414924 116415175

7 116417432 116417533

7 116418819 116419021

7 116422031 116422161

7 116423347 116423533

7 116435698 116435855

7 140453064 140453203

7 140481365 140481503

8 38272286 38272429

8 38274813 38274944

9 21968217 21968251

9 21970890 21971217

9 21974666 21974836

9 80409368 80409518

9 80412425 80412574

10 43609917 43610194

10 43613810 43613938

10 43615518 43615661

Περιοχές στόχοι (συνέχεια)
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ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

10 43617383 43617474

10 123247494 123247637

10 123257998 123258129

10 123279482 123279693

11 533442 533622

11 533755 533954

11 534201 534332

11 17741319 17741969

12 25378537 25378717

12 25380157 25380356

12 25398197 25398328

12 58145272 58145510

12 112888111 112888326

14 95557529 95557712

14 95560214 95560503

14 105246414 105246563

15 66727354 66727585

15 66729073 66729240

15 90631808 90631989

17 7572916 7573018

17 7573894 7574043

17 7576839 7577170

17 7577449 7577660

17 7578114 7578570

17 7579264 7579600

17 7579664 7579731

17 7579824 7579922

17 37868170 37868310

17 37879561 37879720

17 37880968 37881174

Περιοχές στόχοι (συνέχεια)
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ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

17 73775139 73775155

18 48586225 48586296

18 48591782 48591986

18 48593378 48593567

18 48602997 48603156

18 48604615 48604847

19 3114931 3115080

19 3118911 3119061

20 57484394 57484488

Περιοχές στόχοι (συνέχεια)

*Μια περιοχή στόχος είναι η θέση όπου η ροή διοχέτευσης εντολών διεργασιών θα αναφέρει παραλλαγές
υψηλής αξιοπιστίας, όταν υπάρχουν. Οι συντεταγμένες βασίζονται σε 1 και η τελική συντεταγμένη
περιλαμβάνεται στην περιοχή.

ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ**

ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 226252120 226252180

Αυτή η περιοχή είναι εξαιρετικά ομόλογη με τις
ακόλουθες περιοχές: chr2:175584612-175584763
(διαγονιδιακή), chrX:122648386-122648447
(διαγονιδιακή) και chr4:140619580-140619731
(ιντρονική περιοχή του MGST2) και οι παραλλαγές
μπορούν να συγχέονται λόγω χαμηλής
δυνατότητας χαρτογράφησης

**Μια επισημασμένη περιοχή είναι μια συγκεκριμένη περιοχή που επικαλύπτει ένα εξόνιο και θα μπορούσε να
προκαλέσει κάποια αβεβαιότητα στην κλήση της παραλλαγής, π.χ. χαμηλής πολυπλοκότητας, θορυβώδης,
ψευδογενής, κ.λπ. Θα μπορούσε να εξαρτάται από την τεχνολογία της αλληλούχησης. Μια παραλλαγή που
ανιχνεύεται σε αυτήν την περιοχή δεν θα ταξινομηθεί ως χαμηλής αξιοπιστίας στο SOPHiA DDM™ Dx αλλά θα
συσχετιστεί με ένα προειδοποιητικό τρίγωνο κι ένα λεπτομερές προειδοποιητικό μήνυμα μπορεί να βρεθεί στην
καρτέλα προειδοποιήσεων. Η στήλη φίλτρου της αντίστοιχης παραλλαγής στον τελικό πίνακα πλήρους
παραλλαγής δεν θα επισημανθεί λόγω αυτής της περιοχής. Οι συντεταγμένες βασίζονται σε 1 και η τελική
συντεταγμένη περιλαμβάνεται στην περιοχή.
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