
Ο Δ Η Γ Ί Ε Σ
Χ ΡΉ Σ Η Σ

32 ΔΕΊΓΜΑΤΑ

SOPHiA DDM Dx
Homologous Recombination

Deficiency Solution

Για In Vitro διαγνωστική (IVD) χρήση
Όχι για αυτοέλεγχο

© SOPHiA GENETICS 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



SG-00690 - 2.0 - 05/2022 - EL

ΣΎΝΟΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ

Όνομα προϊόντος SOPHiA DDM Dx Homologous Recombination Deficiency Solution (Διάλυμα
ανεπάρκειας ομόλογου ανασυνδυασμού SOPHiA DDM Dx)

Τύπος προϊόντος Συνδυασμός διαλυμάτων

Οικογένεια
προϊόντων

Εφαρμογή μοριακής διαγνωστικής (κιτ + αναλυτικά στοιχεία)

Αναγνωριστικό
αλγόριθμου

ILL1XG1S7_FFPE_CNV_NextSeq_2

Αναλυτής
αλληλουχίας

Illumina® - NextSeq® 500/550

Αναγνωριστικό
πίνακα γονιδίων

HRD_v1

Έκδοση προϊόντος v1.0

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

Έκδοση 1.0.0

Αναγνωριστικό
εγγράφου

SG-00690

Έκδοση εγγράφου 2.0

Ημερομηνία
αναθεώρησης

05/2022

Αυτές οι Οδηγίες χρήσης ισχύουν για όλες τις εκδόσεις SOPHiA DDM.
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

BS0121ILLCSMY08-32

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY

PREP KIT III)

© SOPHiA GENETICS 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 2



SG-00690 - 2.0 - 05/2022 - EL

ΚΩΔΙΚΟΊ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

ΠΛΗΡΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΟΥΤΙ 1 ΚΟΥΤΙ 2

ΚΙΤ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

BS0121ILLCSMY08-32 B1.H1.0021.C-32 B2.0021.C-32 5C0232 (x 2)

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY

PREP KIT III)

© SOPHiA GENETICS 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 3



SG-00690 - 2.0 - 05/2022 - EL

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 Agilent Fragment Analyzer™ αποτελεί σήμα κατατεθέν της Agilent Technologies, Inc.

Τα SOPHiA GENETICS και SOPHiA DDM 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.
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1. ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΟΣ ΣΚΟΠΌΣ

Το Διάλυμα SOPHiA DDM Dx Homologous Recombination Deficiency (HRD) (SOPHiA DDM Dx Ανεπάρκεια
Ομόλογου Ανασυνδυασμού) αποτελεί ένα in vitro διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα για προσδιορισμό της κατάστασης της ανεπάρκειας ομόλογου ανασυνδυασμού
(HRD) των όγκων σε ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών, με την ημι- ποσοτική ανίχνευση του βιοδείκτη
Γονιδιωματικής αστάθειας. Η συσκευή προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες υγείας και βασίζεται σε μια
ροή εργασιών αλληλούχησης επόμενης γενιάς (NGS) που λαμβάνει ως εισαγωγή γονιδιωματικό DNA το οποίο
εξάγεται από υλικό όγκου που έχει υποστεί επεξεργασία με FFPE.
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2. ΓΕΝΙΚΉ ΔΉΛΩΣΗ ΑΡΧΏΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΔΟΚΙΜΉΣ

Το Διάλυμα SOPHiA DDM Dx HRD αποτελείται από ένα κιτ NGS, μια ροή διοχέτευσης εντολών διεργασιών
βιοπληροφορικής και μια πλατφόρμα που βασίζεται στο cloud. Το προϊόν προορίζεται για επεξεργασία και
ανάλυση δειγμάτων DNA, τα οποία εξάγονται από δείγματα στα οποία έχει πραγματοποιηθεί βιοψία
μονιμοποιημένη σε φορμαλίνη και εγκλεισμένη σε παραφίνη (FFPE) ή χειρουργική εκτομή του καρκίνου των
ωοθηκών.

Το κιτ NGS και το πρωτόκολλο έχουν σχεδιαστεί ώστε να επεξεργάζονται οι χρήστες 50-100 ng DNA για τη
δημιουργία βιβλιοθήκης NGS, εμπλουτισμό σύλληψης βάσει υβριδισμού 28 γονιδίων και αλληλούχηση
χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Illumina® NextSeq® 500/550. Τα δεδομένα NGS που προκύπτουν διαθέτουν
ταυτόχρονα χαμηλή κάλυψη σε ολόκληρο το γονιδίωμα με αναμενόμενη κάλυψη ~ 1x (χαμηλή διέλευση
δεδομένων αλληλούχησης ολόκληρου του γονιδιώματος, lpWGS) και υψηλή κάλυψη σε στοχευμένες περιοχές
αλληλούχησης (αναμενόμενη κάλυψη: ~3000x κατά μέσο όρο).

Η ασφαλής διαδικτυακή εφαρμογή SOPHiA DDM στο cloud, η οποία φιλοξενεί μια προσαρμοσμένη ροή
διοχέτευσης εντολών διεργασιών βιοπληροφορικής, επιτρέπει στους χρήστες να μεταφορτώνουν τα δεδομένα
NGS και να λαμβάνουν την αναφορά για το Διάλυμα SOPHiA DDM Dx HRD σε μορφή PDF. Η αναφορά
περιγράφει την κατάσταση του Διαλύματος SOPHiA DDM Dx HRD που προσδιορίστηκε με βάση τα
αποτελέσματα της ανάλυσης Γονιδιωματικής ακεραιότητας (GI), όπως υπολογίστηκαν με την επεξεργασία
δεδομένων lpWGS.

Το Διάλυμα SOPHiA DDM Dx HRD προσφέρει επίσης λειτουργίες CDS μέσω της εφαρμογής SOPHiA DDM για
επιτραπέζιους υπολογιστές. Τα αποτελέσματα CDS περιλαμβάνουν SNP/INDEL και γονιδιακές ενισχύσεις οι
οποίες έχουν κληθεί στα 28 στοχευόμενα γονίδια, μια προτεινόμενη κατάσταση BRCA και μια προτεινόμενη
κατάσταση SOPHiA DDM HRD, η οποία λαμβάνεται με συνδυασμό της προτεινόμενης κατάστασης BRCA με τα
αποτελέσματα της γονιδιωματικής ακεραιότητας. Η εφαρμογή SOPHiA DDM για επιτραπέζιους υπολογιστές
επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόσουν και να δημιουργήσουν μια αναφορά CDS SOPHiA DDM HRD. Όλες
οι λειτουργίες του CDS διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής SOPHiA DDM για επιτραπέζιους
υπολογιστές. Οι λεπτομερείς περιγραφές των λειτουργιών CDS είναι διαθέσιμες στο Παράρτημα I.

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).

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY

PREP KIT III)
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3. ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Το Διάλυμα SOPHiA DDM HRD Dx HRD αποτελείται από τρία κύρια εξαρτήματα: το κιτ NGS, τη ροή
διοχέτευσης εντολών διεργασιών (pipeline) βιοπληροφορικής και τη διαδικτυακή εφαρμογή SOPHiA DDM.

l Σκοπός του κιτ NGS είναι να προετοιμάσει και να εμπλουτίσει βιβλιοθήκες DNA με δείγματα καρκίνου
των ωοθηκών FFPE κατάλληλα για αλληλούχηση σε σύστημα αλληλούχησης Illumina® NextSeq®
500/550. Το κιτ NGS επιτρέπει στους χρήστες να παράγουν σε μια μεμονωμένη εκτέλεση αλληλούχησης
τόσο χαμηλής διέλευσης δεδομένα WGS (κάλυψη ~1x) όσο και στοχευμένα δεδομένα αλληλούχησης σε
βάθος (κάλυψη ~3000x).

l Κύριος σκοπός της ροής διοχέτευσης εντολών διεργασιών βιοπληροφορικής είναι η επεξεργασία
χαμηλής διέλευσης δεδομένων WGS, μέσω αλγόριθμου εις βάθος μάθησης, ικανού να αξιολογήσει τη
γονιδιωματική ακεραιότητα, για να καθορίσει την κατάσταση του SOPHiA DDM Dx HRD.

l Η διαδικτυακή εφαρμογή SOPHiA DDM φιλοξενεί τη ροή διοχέτευσης εντολών διεργασιών
βιοπληροφορικής και χρησιμεύει ως διεπαφή για μεταφόρτωση δεδομένων NGS καθώς και δημιουργία και
λήψη αναφορών για το Διάλυμα SOPHiA DDM Dx HRD.

Εικόνα A. Επισκόπηση των διαφορετικών εξαρτημάτων του Διαλύματος SOPHiA DDM Dx HRD

Το Διάλυμα SOPHiA DDM Dx HRD περιλαμβάνει επίσης ένα πρόσθετο εξάρτημα, την εφαρμογή SOPHiA DDM
για επιτραπέζιους υπολογιστές, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να οπτικοποιούν, ερμηνεύουν και αναφέρουν
τα αποτελέσματα CDS που υπολογίζονται από τη ροή διοχέτευσης εντολών διεργασιών βιοπληροφορικής μέσω
στοχευμένης ανάλυσης δεδομένων εις βάθος αλληλούχησης. Οι βασικές λειτουργίες CDS που υποστηρίζονται
από την εφαρμογή SOPHiA DDM για επιτραπέζιους υπολογιστές επιτρέπουν στους χρήστες να οπτικοποιούν και
ερμηνεύουν SNP και INDEL από 28 γονίδια (συμπεριλαμβανομένων των BRCA1 και BRCA2), να ορίζουν την
κατάσταση του δείγματος BRCA και να το συνδυάζουν με αποτελέσματα γονιδιωματικής ακεραιότητας για να
καθορίσουν την κατάσταση του CDS SOPHiA DDM HRD. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες και
τα αποτελέσματα CDS για τις αναλύσεις CDS SOPHiA DDM HRD είναι διαθέσιμες στο Παράρτημα I.

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY

PREP KIT III)
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4. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΕΦΑΡΜΟΓΉ SOPHiA DDM

Η διαδικτυακή εφαρμογή SOPHiA DDM αποτελεί διαδικτυακή εφαρμογή η οποία παρέχει μια λύση σε κλινικούς
ιατρούς και ερευνητές ώστε να τους βοηθήσει στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και διάγνωσης στην
ογκολογία και σε κληρονομικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων δύσκολων διαγνωστικών καταστάσεων όπως
είναι οι σπάνιες ασθένειες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω δεδομένων Αλληλούχησης επόμενης γενιάς, που
παράγονται από βιβλιοθήκες ολόκληρων γονιδιωμάτων, βιβλιοθήκες κιτ σύλληψης DNA ή RNA και κιτ
αμπλικόνης, για βλαστικές και σωματικές εφαρμογές. Το SOPHiA DDM προορίζεται για χρήση από
εκπαιδευμένους επαγγελματίες εργαστηρίων, κλινικούς γενετιστές και μοριακούς παθολόγους.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα για πρώτη φορά, θα πρέπει να εγγραφείτε. Θα σας ζητηθεί να:

l Επιλέξετε το «Εγγραφείτε τώρα».

l Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ίδια διεύθυνση email που
χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του λογαριασμού σας κατά την εγγραφή σας. Σε περίπτωση
αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας.

l Επιλέξτε «Αποστολή κωδικού επαλήθευσης».

l Ο κωδικός επαλήθευσης θα σταλεί στο email σας. Εισαγάγετε τον κωδικό που λάβατε μέσω email και
ολοκληρώστε τη διαδικασία πληκτρολογώντας το όνομά σας και δημιουργώντας νέο κωδικό πρόσβασης.

Οι λεπτομερείς οδηγίες για πρόσβαση στην πλατφόρμα και εκτέλεση ενός αιτήματος γονιδιωματικής ανάλυσης
είναι διαθέσιμες στο Εγχειρίδιο χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής SOPHiA DDM.

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY

PREP KIT III)
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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 (32 δείγματα)

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

ΚΟΥΤΙ 1 (ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ -25°C ΕΩΣ -15°C)
l xGen® Universal Blockers - TS Mix (12 μl) (Καθολικοί αναστολείς - Μείγμα TS (12 μl))

l Ανθρώπινο Cot DNA (25 μl)

l HRD_v1 xGen® Lockdown® Probes by SOPHiA GENETICS (20 μl) (Ανιχνευτές xGen® Lockdown® από
την 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 32 Unique Dual Index Primers V2 συμβατά με Illumina® σε μορφή πλάκας 96 φρεατίων (7 μl έκαστη):
δείτε το Παράρτημα II για την εμφάνιση και τις ακολουθίες των primer.

l Post Capture Illumina® Primers Mix (Μείγμα Primer Illumina® μετά τη σύλληψη) (20 μl)

l Ενισχυτής PCR (20 μl)

l Post Capture PCR Master Mix (PCR Κύριο μείγμα μετά τη σύλληψη) (122 μl)

l Stubby Universal Adapter (Καθολικός προσαρμογέας Stubby) (220 μl)

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

l Agencourt® AMPure® XP (8,7 ml)

l Ρυθμιστικό διάλυμα IDTE χαμηλού TE (10 ml)

l Νερό χωρίς νουκλεάση (20 ml)

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY

PREP KIT III)
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SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY PREPARATION KIT III*
(ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ -25°C ΕΩΣ -15°C)

l PCR Master Mix (PCR Κύριο μείγμα) 2x (520 μl x 2)

l Ρυθμιστικό διάλυμα Κατακερματισμού (77 μl x 2)

l Μείγμα ενζύμων κατακερματισμού (116 μl x 2)

l Μείγμα λιγάσης (836 μl x 2)

l Ενισχυτής λιγάσης (87 μl x 2)

* Για 32 δείγματα, παρέχονται δύο κιτ 16 δειγμάτων.

* Η SOPHiA GENETICS αποτελεί αποκλειστικό διανομέα αυτού του κιτ προετοιμασίας βιβλιοθήκης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ανατρέξτε στις Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις πιο κάτω για πρόσθετες
λεπτομέρειες

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY

PREP KIT III)
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Όνομα
προϊόντος

GHS
Εικονό-
γραμμα Δηλώσεις Επικινδυνότητας και Προφύλαξης

Προειδο-
ποιητική
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.

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.

Κίνδυνος Τετραμεθυλο-
χλωριούχο
αμμώνιο

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.

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.

Κίνδυνος Φορμαμίδη

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY
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Όνομα
προϊόντος

GHS
Εικονό-
γραμμα Δηλώσεις Επικινδυνότητας και Προφύλαξης

Προειδο-
ποιητική
λέξη

Επικίνδυνο
συστατικό

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
αιθυλενοδιαμινο-
τετραοξικού 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 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.

Κίνδυνος Δωδεκυλοθειικό
νάτριο

Ρυθμιστικό
διάλυμα
κατακερματισμού

l H302 - Επιβλαβές σε περίπτωση
κατάποσης.

l H370 - Προκαλεί βλάβες σε όργανα.

l H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους
οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

l P273 - Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο
περιβάλλον.

l P260 - Μην εισπνέετε ατμούς.

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

l P264 - Πλύνετε σχολαστικά μετά τον
χειρισμό.

l P308 P311 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης:
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή
γιατρό.

l P301 P312, P330 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό εάν
αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το
στόμα.

l P405 - Να φυλάσσεται κλειδωμένο.

l P501 - Απορρίψτε τα περιεχόμενα και τον
περιέκτη σύμφωνα με όλους τους
τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και
διεθνείς κανονισμούς.

Κίνδυνος Τετραμεθυλο-
χλωριούχο
αμμώνιο

Χρησιμοποιείτε   και   ως μέσα ατομικής προστασίας.
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5.1.2. Υλικό που απαιτείται (δεν παρέχεται)

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ (ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ)

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

Σε σύστημα Qualify Samples: Agilent Fragment Analyzer™

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 Φθοριομετρικός ποσοτικός εξοπλισμός και αντιδραστήρια

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

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

l Αναδευτήρας Vortex
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5.2. Προετοιμασία βιβλιοθήκης

5.2.1. DNA Προετοιμασία

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

l IDTE

l Νερό χωρίς νουκλεάση

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

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Το Διάλυμα SOPHiA DDM Dx HRD προορίζεται για δείγματα με περιεκτικότητα όγκου
τουλάχιστον 30 τοις εκατό. Η επεξεργασία του DNA από δείγματα με περιεκτικότητα όγκου
χαμηλότερη από 30 τοις εκατό δεν υποστηρίζεται από το διάλυμα.

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.

Η ακεραιότητα DNA των δειγμάτων DNA FFPE πρέπει να αξιολογηθεί πριν από το πείραμα χρησιμοποιώντας
ηλεκτροφόρηση γέλης υψηλής ανάλυσης σε Αναλυτή Θραυσμάτων (Agilent).

Αξιολόγηση της ποιότητας του DNA: Εκτελέστε 5- 10 ng γονιδιωματικού DNA στο σύστημα Αναλυτή
Θραυσμάτων Analyzer™, χρησιμοποιώντας το κιτ μεγάλου θραύσματος HS 50 kb. Η ποιότητα του DNA του
γονιδιωματικού DNA αξιολογείται με τον αριθμό ποιότητας DNA (DQN). Θέστε το όριο για το DQN στα 300 bp
και κάντε εξαγωγή του DQN για τα δείγματα DNA σας.

Σημαντικό: Η επεξεργασία ενός δείγματος χωρίς μέτρηση DQN ή DQN μικρότερο από 3 μπορεί
να οδηγήσει σε υποβέλτιστη απόδοση προετοιμασίας της βιβλιοθήκης ολόκληρου του
γονιδιώματος και σε ανεπαρκή ποιότητα δεδομένων NGS, με πιθανώς ασαφή αποτελέσματα (βλ.
ενότητα Προειδοποιήσεις και περιορισμοί).

Ανάλογα με την ποιότητα του DNA, προσαρμόστε το πρωτόκολλο σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 1. Σε
περίπτωση που το DQN δεν μπορεί να αξιολογηθεί, ακολουθήστε τις συστάσεις εισαγωγής για δείγματα με DQN
μεγαλύτερο από 5.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ DNA

Ποιότητα
DNA

DQN < 3
Λιγότερο από 30% των
θραυσμάτων DNA είναι
μεγαλύτερα από 300 bp

3 ≤ DQN ≤ 5
30% - 50% των

θραυσμάτων DNA είναι
μεγαλύτερα από 300 bp

5 < DQN ≤ 10
Περισσότερο από 50% των
θραυσμάτων DNA είναι
μεγαλύτερα από 300 bp

Ποσότητα
DNA (ng)

Μην υποβάλετε σε
επεξεργασία το δείγμα

100 ng* 50 ng

Πίνακας 1. Συνιστώμενες ποσότητες DNA προς χρήση ως εισαγωγή με βάση την ποιότητα του DNA
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*Εάν η χρήση 100 ng υλικού εισαγωγής δεν είναι εφικτή λόγω ανεπαρκών ποσοτήτων υλικού έναρξης,
συνιστούμε επεξεργασία των δειγμάτων με 10 κύκλους PCR στο βήμα 5.2.6 ώστε να ληφθεί επαρκής απόδοση
βιβλιοθήκης.

Για να αποφευχθούν λάθη με την εισαγωγή DNA, συνιστάται αρχική αραίωση για να επιτευχθεί συγκέντρωση
στην περιοχή 10 έως 20 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.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ 8 16 24 32

Ταινία PCR 4-
σωλήνες

8-
σωλήνες

8-
σωλήνες

8-
σωλήνες

Αριθμός ταινιών 2 2 3 4

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

ΔΙΑΛΥΜΑ DNA

DNA Ποσότητα DNA (βλ. πίνακα 1 πιο πάνω)

IDTE Συμπληρώστε στα 40 μl

3. 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.

5.2.2. Προ-μείγματα και Προετοιμασία αντιδραστηρίων

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

l Μείγμα ενζύμων κατακερματισμού
l Ρυθμιστικό διάλυμα κατακερματισμού
l Ενισχυτής λιγάσης
l Μείγμα λιγάσης

l PCR Master Mix (PCR Κύριο μείγμα) 2x
l Νερό χωρίς νουκλεάση
l Σφαιρίδια AMPure® XP
l Αιθανόλη

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
l Αφαιρέστε τα εξαρτήματα του SOPHiA DNA Library Prep Kit III (SOPHiA DNA Κιτ προετοιμασίας

βιβλιοθήκης III) από αποθήκευση στους -20°C και απόψυξη σε πάγο.
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l Αφαιρέστε τα σφαιρίδια AMPure® XP από αποθήκευση στους 2-8°C και αφήστε τα να εξισορροπηθούν σε
θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον 30 λεπτά. Πραγματοποιήστε περιδίνηση καλά στα σφαιρίδια
AMPure® XP, για να διασφαλίσετε σωστή επαναιώρηση των σφαιριδίων, πριν από τη χρήση σε όλα τα
επόμενα βήματα.

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

80% ΑΙΘΑΝΟΛΗ

Αριθμός αντιδράσεων 8 16 24 32

80% αιθανόλη (σε ml) 10 20 30 40

l Βεβαιωθείτε ότι το Ρυθμιστικό διάλυμα κατακερματισμού στο SOPHiA DNA Library Prep Kit III έχει
αποψυχθεί πλήρως.

l Αναμείξτε καλά και προκαλέστε περιδίνηση σε όλα τα αντιδραστήρια πριν από τη χρήση και τοποθετήστε
τα σε πάγο.

ΠΡΟ-ΜΕΙΓΜΑΤΑ

1. Προετοιμάστε το προ-μείγμα Κατακερματισμού ως ακολούθως:

ΠΡΟ-ΜΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αριθμός αντιδράσεων 8 16 24 32

Ρυθμιστικό διάλυμα Κατακερματισμού (σε μl) 38,4 76,8 115,2 153,6

Ένζυμα Κατακερματισμού (σε μl) 57,6 115,2 172,8 230,4

* Διατηρήστε σε πάγο.

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

ΠΡΟ-ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΛΙΓΑΣΗΣ

Αριθμός αντιδράσεων 8 16 24 32

Μείγμα λιγάσης (σε μl) 418 836 1254 1672

Ενισχυτής λιγάσης (σε μl) 14,4 28,8 43,2 57,6

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

l Διατηρήστε σε πάγο.

Σημαντικό: Το Μείγμα 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.
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5.2.3. Ενζυμικός κατακερματισμός, επιδιόρθωση End
Repair και A-Tailing

ΥΛΙΚΑ
l Αραιωμένο δίκλωνο DNA σε 40 μl

l Προ-μείγμα κατακερματισμού

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

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
l Προγραμματίστε τον θερμικό κυκλοποιητή για Κατακερματισμό με τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C) ΧΡΟΝΟΣ (ΛΕΠΤΑ)

Καπάκι 99

Βήμα 1 4 1

Βήμα 2 37 20

Βήμα 3 65 30

Διατήρηση 4 ∞
Αρχίστε το πρόγραμμα Κατακερματισμός. Όταν το μπλοκ φτάσει στο Βήμα 1 - 4°C, σταματήστε το
πρόγραμμα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

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

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ 8 16 24 32

Ταινία PCR (1 ταινία) 4 σωλήνες 8 σωλήνες 8 σωλήνες 8 σωλήνες

Προ-μείγμα Κατακερματισμού (σε μl) 23 23 35 46
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2. Συγκεντρώστε την αντίδραση ως ακολούθως:

l Χρησιμοποιώντας πολυκάναλη πιπέτα, προσθέστε 10 μl προ-μείγματος Κατακερματισμού σε κάθε
ένα από τα δείγματα DNA 40 μl (συνολικά 50 μl σε ταινίες 4 ή 8 σωλήνων).

l Χρησιμοποιώντας μια πολυκάναλη πιπέτα που έχει ρυθμιστεί στα 35 μl, αναμίξτε καλά
μετακινώντας την πιπέτα πάνω-κάτω 5 φορές και προκαλέστε στιγμιαία περιδίνηση μέσα σε
μικροφυγοκεντρητή.

3. Τοποθετήστε το στον θερμικό κυκλοποιητή και συνεχίστε το πρόγραμμα Κατακερματισμός.

Προχωρήστε αμέσως στην Αντίδραση λιγάσης.

5.2.4. Αντίδραση λιγάσης

ΥΛΙΚΑ
l Προϊόντα αντίδρασης Κατακερματισμού σε 50 μl έκαστο

l Προ-μείγμα αντίδρασης λιγάσης

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

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
l Κατά τη διάρκεια του Κατακερματισμού, προετοιμάστε νέες ταινίες PCR με 5 μl Stubby Universal

Adapter ανά σωλήνα, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ 8 16 24 32

Ταινία PCR (1 ταινία) 4 σωλήνες 8 σωλήνες 8 σωλήνες 8 σωλήνες

Αριθμός ταινιών 2 2 3 4

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

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

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

1. Για να διευκολύνετε τη μεταφορά με πιπέτα, δημιουργήστε μια δεξαμενή προ-μείγματος Λιγάσης σε ένα
νέο σετ ταινιών PCR σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ 8 16 24 32

Ταινία PCR (1 ταινία) 4 σωλήνες 8 σωλήνες 8 σωλήνες 8 σωλήνες

Προ-μείγμα Λιγάσης (σε μl) 100 100 150 200

2. Χρησιμοποιώντας μια πολυκάναλη πιπέτα, μεταφέρετε τα 50 μl από έκαστο προϊόν αντίδρασης
Κατακερματισμού στις ταινίες 4 ή 8 σωλήνων που περιέχουν 5 μl Stubby Universal Adapter.

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY

PREP KIT III)

© SOPHiA GENETICS 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 22



SG-00690 - 2.0 - 05/2022 - EL

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

4. Χρησιμοποιώντας μια πολυκάναλη πιπέτα, προσθέστε 45 μl προ-μείγματος Λιγάσης σε κάθε προϊόν
αντίδρασης Κατακερματισμού (55 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).

Προχωρήστε σε Καθαρισμό μετά από αντίδραση λιγάσης.

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

5.2.5. Καθαρισμός μετά από αντίδραση λιγάσης

ΥΛΙΚΑ
l Προϊόντα αντίδρασης λιγάσης σε 100 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

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Χρησιμοποιώντας πολυκάναλη πιπέτα, προσθέστε 80 μl σφαιριδίων AMPure® XP σε κάθε ένα από τα
προϊόντα αντίδρασης λιγάσης 100 μl. Αναδεύστε καλά μετακινώντας την πιπέτα πάνω-κάτω 10 φορές.

2. Επωάστε σε θερμοκρασία δωματίου επί 5 λεπτά και προκαλέστε στιγμιαία περιδίνηση εάν απαιτείται.

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

Προχωρήστε στην Ενίσχυση βιβλιοθήκης.

5.2.6. Ενίσχυση βιβλιοθήκης

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

l PCR Master Mix (PCR Κύριο μείγμα) 2x

l 32 Unique Dual Index Primer Plate για Illumina®

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

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C) ΧΡΟΝΟΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ)

Καπάκι 99 -

Βήμα 1: Αρχική μετουσίωση 98 120

Βήμα 2: Μετουσίωση 98 20

Βήμα 3: Ανόπτηση 60 30 8 κύκλοι

Βήμα 4: Επέκταση 72 30

Βήμα 5: Τελική επέκταση 72 60

Διατήρηση 10 ∞

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Για να διευκολύνετε τη μεταφορά με πιπέτα, δημιουργήστε μια δεξαμενή με Κύριο μείγμα PCR 2x
προσθέτοντας τους ακόλουθους όγκους σε ένα νέο σετ ταινιών 4 ή 8 σωλήνων σύμφωνα με τον
ακόλουθο πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ 8 16 24 32

Ταινία PCR (1 ταινία) 4 σωλήνες 8 σωλήνες 8 σωλήνες 8 σωλήνες

PCR Master Mix (PCR Κύριο μείγμα) 2x (σε
μl)

60 60 85 120

2. Συγκεντρώστε την αντίδραση ως ακολούθως:

l Χρησιμοποιώντας μια πολυκάναλη πιπέτα, προσθέστε 5 μl διαφορετικού Unique Dual Index Primer
ανά σωλήνα στα προϊόντα λιγάσης και στα σφαιρίδια, σύμφωνα με τη στρατηγική ευρετηρίασής
σας.

l Αναδεύστε καλά μετακινώντας την πιπέτα πάνω-κάτω 10 φορές και προκαλέστε στιγμιαία
περιδίνηση.
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l Χρησιμοποιώντας πολυκάναλη πιπέτα, προσθέστε 25 μl Κύριου μείγματος PCR 2x στα προϊόντα
λιγάσης και στα σφαιρίδια (50 μl σε ταινίες 4 ή 8 σωλήνων). Αναδεύστε καλά μετακινώντας την
πιπέτα πάνω-κάτω 10 φορές και προκαλέστε στιγμιαία περιδίνηση. Τοποθετήστε τους σωλήνες
στον θερμικό κυκλοποιητή και εκτελέστε το πρόγραμμα Ενίσχυση βιβλιοθήκης.

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

5.2.7. 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 εάν απαιτείται.

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 τους
σωλήνες 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 30 μl νερού χωρίς νουκλεάση στα σφαιρίδια.
Αναδεύστε καλά μετακινώντας την πιπέτα πάνω-κάτω 10 φορές. Επωάστε σε θερμοκρασία δωματίου επί
5 λεπτά και προκαλέστε στιγμιαία περιδίνηση εάν απαιτείται.
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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 28 μl του υπερκειμένου 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.

5.2.8. 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.
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Παράδειγμα κατανομής βιβλιοθήκης DNA που ελήφθη μέσω του συστήματος τριχοειδούς
ηλεκτροφόρησης Agilent Fragment Analyzer™ (Ευέλικτος αναλυτής θραυσμάτων). Το LM αναφέρεται
στον Κατώτερο δείκτη και το UM αναφέρεται στον Ανώτερο δείκτη.

Παράδειγμα κατανομής βιβλιοθήκης DNA που ελήφθη μέσω του συστήματος τριχοειδούς
ηλεκτροφόρησης Agilent Fragment Analyzer™ (Ευέλικτος αναλυτής θραυσμάτων). Το LM αναφέρεται
στον Κατώτερο δείκτη και το UM αναφέρεται στον Ανώτερο δείκτη.
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5.2.9. Συνένωση βιβλιοθηκών για Αλληλούχηση
ολόκληρου γονιδιώματος (WGS) χαμηλής διέλευσης

ΥΛΙΚΑ
l Μεμονωμένες βιβλιοθήκες

l IDTE

l Σωλήνες 1,5 ml χαμηλής δέσμευσης DNA

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Προσδιορίστε τη μοριακότητα κάθε βιβλιοθήκης με το μέσο μέγεθος της βιβλιοθήκης (μέγεθος κορυφής
σε ζεύγη βάσεων) και τη συγκέντρωση (ng/μl) που ελήφθησαν κατά το βήμα 5.2.8 ως ακολούθως:

2. Μεταφέρετε 2 µl από κάθε βιβλιοθήκη ξεχωριστά σε έναν νέο σωλήνα και αραιώστε στα 10 nM με IDTE.

3. Συνενώστε μεμονωμένες βιβλιοθήκες στα 10 nΜ συνδυάζοντας 5 μl από κάθε αραίωση βιβλιοθήκης.
Συνδυάστε τις ίδιες βιβλιοθήκες σε μια δεξαμενή η οποία θα συνδυαστεί στη δεξαμενή σύλληψης. Κατά
την επεξεργασία πολλαπλών συλλήψεων, δημιουργήστε τον ίδιο αριθμό δεξαμενών WGS με εκείνες που
υπάρχουν.

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

5.3. Σύλληψη

5.3.1. Συνένωση βιβλιοθηκών για υβριδισμό και σύλληψη

ΥΛΙΚΑ
l Μεμονωμένες βιβλιοθήκες

l Ανθρώπινο Cot DNA

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

l Σωλήνες 1,5 ml χαμηλής δέσμευσης DNA
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ 1 2 3 4

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

xGen® Universal Blockers - TS Mix (σε μl) (IDT Blocking Oligo 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. Προσθέστε μια δεξαμενή 8 μεμονωμένων βιβλιοθηκών χρησιμοποιώντας 200 ng από κάθε μία (σύνολο
1.600 ng) ανά σύλληψη στους μεμονωμένους σωλήνες που περιέχουν το πιο πάνω προ-μείγμα.

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.

5.3.2. Υβριδισμός

ΥΛΙΚΑ

l Λυοφιλοποιημένες βιβλιοθήκες
l 2X Ρυθμιστικό διάλυμα υβριδισμού
l Ενισχυτής ρυθμιστικού διαλύματος υβριδισμού
l HRD_v1 xGen® Lockdown Probes (Ανιχνευτές

xGen® Lockdown)
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.
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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 4 έως το 6, 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.

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.
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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

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

Σημείωση:

Εάν εργάζεστε με 2 ή περισσότερους σωλήνες σύλληψης, να 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 πρώτη επώαση 5
λεπτών (βήμα 5), ξεκινήστε ένα χρονόμετρο.

2. Αρχίστε την επεξεργασία του δεύτερου σωλήνα.

3. Όταν τοποθετείτε τον δεύτερο σωλήνα στους 65°C, σημειώστε 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 Post Capture PCR Master Mix (PCR Κύριο μείγμα μετά τη σύλληψη) 2X

l Post Capture Illumina® Primers Mix (Μείγμα Primer Illumina® μετά τη σύλληψη)

l Ενισχυτής PCR

l Νερό χωρίς νουκλεάση
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
l Προγραμματίστε τον θερμικό κυκλοποιητή για Ενίσχυση μετά τη σύλληψη, χρησιμοποιώντας τις

ακόλουθες ρυθμίσεις:

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C) ΧΡΟΝΟΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ)

Καπάκι 99 -

Βήμα 1: Αρχική μετουσίωση 98 120

Βήμα 2: Μετουσίωση 98 20

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

Post Capture PCR Master Mix (PCR Κύριο μείγμα μετά τη
σύλληψη) 2X (σε μl)

25 55 82,5 110

Post Capture Illumina® Primers Mix (Μείγμα Primer Illumina® μετά
τη σύλληψη) (σε μl)

2,5 5,5 8,25 11

Ενισχυτής PCR (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 εάν απαιτείται ώστε
να αφαιρέσετε το υγρό από τα τοιχία των σωλήνων.

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 τον/τους σωλήνα(-ες) στη μαγνητική βάση για τα ακόλουθα βήματα.

5. Χρησιμοποιώντας πολυκάναλη πιπέτα, προσθέστε 170 μl αιθανόλης 80% στα σφαιρίδια. Αφήστε τον/τους
σωλήνα(-ες) 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 τον/τους σωλήνα(-ες) 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
αφαιρέσετε το υγρό από τα τοιχία των σωλήνων.

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 της βιβλιοθήκης DNA θα πρέπει να έχουν κατανομή μεγέθους μεταξύ
200bp και 800bp,

Παράδειγμα κατανομής μεγέθους δεξαμενής βιβλιοθήκης μετά τη σύλληψη που ελήφθη μέσω του συστήματος
τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης Agilent Fragment Analyzer (Ευέλικτος αναλυτής θραυσμάτων). Το LM αναφέρεται
στον Κατώτερο δείκτη και το UM αναφέρεται στον Ανώτερο δείκτη.

5.4. Αλληλούχηση

5.4.1. Προετοιμασία βιβλιοθήκης για αλληλούχηση

ΥΛΙΚΑ
l Illumina® NextSeq® Sequencing Kit (Κιτ αλληλούχησης Illumina® NextSeq®)

l Τελικές βιβλιοθήκες που ελήφθησαν

l Ρυθμιστικό διάλυμα EBT ή παρόμοιο
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

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

2. Αραιώστε κάθε δεξαμενή που έχει συλληφθεί σε 10 nM.

3. Ξεπαγώστε τη δεξαμενή WGS που δημιουργήθηκε στο 5.3.1.

4. Για να δημιουργήσετε τη δεξαμενή αλληλούχησης, συνδυάστε κάθε δεξαμενή που έχει συλληφθεί με την
αντίστοιχη δεξαμενή WGS, αναμειγνύοντας 3,3 μl δεξαμενής που έχει συλληφθεί με 6,7 μl δεξαμενή
WGS.

5. Εάν επεξεργάζεστε πολλαπλές δεξαμενές αλληλούχησης, αναμίξτε τις σε ίσες ποσότητες (π.χ. 5 μl από
κάθε μία) ακολουθώντας τον πιο κάτω πίνακα σύστασης αλληλούχησης:

ΤΥΠΟΣ ΚΙΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ NEXTSEQ 500/ 550 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Μέση απόδοση 8 δείγματα (1 δεξαμενή)

Υψηλή απόδοση 24 δείγματα (3 δεξαμενές)

6. Αναμείξτε καλά και χρησιμοποιήστε αυτήν την αραίωση σύμφωνα με την τυπική σύσταση μετουσίωσης
του Illumina®.

7. Για φόρτωση αραίωσης, δείτε τον πιο κάτω πίνακα:

ΤΥΠΟΣ ΚΙΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ NEXTSEQ 500/550 ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗΣ

Μέση απόδοση 1,3 pM

Υψηλή απόδοση 1,4 pM

[Ρυθμίστε την αραίωση (εύρος 1,1 pM έως 1,5 pM) σύμφωνα με τον αριθμό συστάδων που ελήφθησαν
στην πρώτη εκτέλεση]

8. Για προτεινόμενες αναγνώσεις ανά δείγμα, δείτε τον πιο κάτω πίνακα:

ΜΗΚΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

(ΣΕ BP)
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΔΕΙΓΜΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΖΕΥΓΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
(ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ) ΑΝΑ ΔΕΙΓΜΑ

2 X 150 32 εκατομμύρια 16 εκατομμύρια

Σημείωση: Η αύξηση του αριθμού αναγνώσεων ανά δείγμα αναμένεται να παρέχει πιο αξιόπιστες και
ευαίσθητες κλήσεις παραλλαγής, ειδικά σε περιοχές με κατά τα άλλα σχετικά χαμηλό βάθος ανάγνωσης.
Ανατρέξτε στις «Προειδοποιήσεις, περιορισμοί και προφυλάξεις» στην Ενότητα 9.
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6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΝΆΛΥΣΗΣ

6.1. Αποπολυπλεξία δεδομένων NGS
Ο χρήστης θα πρέπει να εκτελεί αποπολυπλεξία δεδομένων NGS ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται από
τον οδηγό χρήσης του συστήματος αλληλούχησης Illumina® NextSeq® 500/550 (π.χ. Οδηγός συστημάτων
NextSeq® 550, έγγραφο με αριθ. 15069765 v07). Όπως επισημαίνεται από το Illumina®, η αυτόνομη
αποπολυπλεξία για αναλύσεις τρίτων μερών μπορεί να πραγματοποιηθεί με bcl2fastq v2.0 ή νεότερη έκδοση
(Λογισμικό μετατροπής bcl2fastq2 v2.20, Οδηγός λογισμικού, έγγραφο με αριθ. 15051736 v03).

Σημείωση: Οι χρήστες θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η χρήση της επιλογής διαχωρισμού χωρίς
λωρίδα στο bcl2fastq ή η χρήση άλλων αυτοματοποιημένων ροών εργασιών αποπολυπλεξίας
μπορεί να οδηγήσει σε ονόματα αρχείων τα οποία δεν είναι συμβατά με τη διαδικτυακή
εφαρμογή του SOPHiA DDM. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής
SOPHiA DDM για σαφείς οδηγίες.

6.2. Μεταφόρτωση και ανάλυση δεδομένων
Ο χρήστης συνδέεται στη διαδικτυακή εφαρμογή του SOPHiA DDM και επιλέγει το SOPHiA DDM Dx
Homologous Recombination Deficiency Solution στο παράθυρο «Τα προϊόντα μου», για να αρχίσει η
μεταφόρτωση δεδομένων NGS. Για να δημιουργήσετε νέο αίτημα γονιδιωματικής ανάλυσης, ανατρέξτε στην
ενότητα «Δημιουργία αιτήματος ανάλυσης» στο Εγχειρίδιο χρήστη SOPHiA DDM για την διαδικτυακή εφαρμογή
IVD για περαιτέρω οδηγίες. Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης, οι χρήστες θα λάβουν ειδοποίηση μέσω email.
Εάν δεν ληφθεί ειδοποίηση εντός 24 ωρών από την έναρξη της διαδικασίας μεταφόρτωσης δεδομένων, οι
χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το τμήμα υποστήριξης.

Σημείωση: Όλα τα δείγματα στο νέο αίτημα ανάλυσης πρέπει να έχουν υποβληθεί σε
επεξεργασία εντός της ίδιας εκτέλεσης αλληλούχησης και να έχουν προετοιμαστεί με τα ίδια
αντιδραστήρια ανάλυσης.

6.3. Δημιουργία αναφορών
Μετά την επιτυχή μεταφόρτωση των αρχείων αλληλούχησης, η πρόοδος της ανάλυσης μπορεί να
παρακολουθείται στη μικροεφαρμογή (widget) «My Genomic Analysis Requests» (Τα αιτήματα γονιδιωματικής
ανάλυσης μου) στον πίνακα εργαλείων ή από το πρόγραμμα περιήγησης. Μετά την ολοκλήρωση, η αναφορά που
έχει δημιουργηθεί για το Διάλυμα SOPHiA DDM Dx HRD για κάθε δείγμα στο αίτημα μπορεί να προσπελαστεί και
να ληφθεί σε μορφή PDF. Το Εγχειρίδιο χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής SOPHiA DDM μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να λάβετε λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την ανάλυση.
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Εικόνα Β. Παράδειγμα αναφοράς για το Διάλυμα SOPHiA DDM Dx HRD.

Η αναφορά για το Διάλυμα SOPHiA DDM Dx HRD εμφανίζει: την κατάσταση του SOPHiA DDM Dx HRD, την
κατάσταση Γονιδιωματικής ακεραιότητας, τον Δείκτη Γονιδιωματικής ακεραιότητας, την κατάσταση QA της
Γονιδιωματικής ακεραιότητας. Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει επισκόπηση των πιθανών αποτελεσμάτων.
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Κατάσταση
SOPHiA DDM Dx

HRD

Κατάσταση
Γονιδιωματικής
ακεραιότητας

Κατάσταση QA
Γονιδιωματικής
ακεραιότητας Περιγραφή

Θετική Θετική Υψηλή Θετική κλήση υψηλής αξιοπιστίας.

Θετική Θετική Μεσαία Θετική κλήση υψηλής αξιοπιστίας. Τα
δεδομένα NGS πληρούν τα απαραίτητα
κριτήρια ποιότητας για να κριθεί ένα δείγμα
θετικό.
Ωστόσο, τα δεδομένα NGS είναι υποβέλτιστης
ποιότητας ή/και το περιεχόμενο όγκου του
δείγματος είναι χαμηλό.

Αρνητική Αρνητική Υψηλή Αρνητική κλήση υψηλής αξιοπιστίας.

Αρνητική Αρνητική Μεσαία Αρνητική κλήση υψηλής αξιοπιστίας. Τα
δεδομένα NGS πληρούν τα απαραίτητα
κριτήρια ποιότητας για να κριθεί ένα δείγμα
αρνητικό. Ωστόσο, τα δεδομένα NGS είναι
υποβέλτιστης ποιότητας ή/και το περιεχόμενο
όγκου του δείγματος είναι χαμηλό.

Αρνητική Αρνητική* Μεσαία Αρνητική κλήση μεσαίας αξιοπιστίας με
αυξημένο κίνδυνο ψευδώς αρνητικού. Τα
δεδομένα NGS δεν πληρούν τα απαραίτητα
κριτήρια ποιότητας για να κριθεί ένα δείγμα
θετικό με υψηλή αξιοπιστία. Η αναλογία
σήματος προς θόρυβο στα δεδομένα NGS
είναι χαμηλή, υποδηλώνοντας πιθανώς
ανεπαρκές περιεχόμενο όγκου στο δείγμα.
Συνιστούμε να βεβαιωθείτε ότι το δείγμα DNA
πληροί τις απαιτήσεις περιεχομένου του όγκου
και ποιότητας DNA.
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Κατάσταση
SOPHiA DDM Dx

HRD

Κατάσταση
Γονιδιωματικής
ακεραιότητας

Κατάσταση QA
Γονιδιωματικής
ακεραιότητας Περιγραφή

Απροσδιόριστη Ασαφής Μεσαία Η κατάσταση του SOPHiA DDM Dx HRD δεν
μπορεί να προσδιοριστεί λόγω ανεπαρκούς
αναλογίας σήματος προς θόρυβο στα
δεδομένα NGS που χρησιμοποιούνται για
ανάλυση Γονιδιωματικής ακεραιότητας.
Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να υποδηλώνει
είτε την απουσία μεγάλων αλλαγών στον
αριθμό αντιγράφων στο δείγμα είτε ανεπαρκές
περιεχόμενο όγκου στο δείγμα.
Προτείνουμε να επαναλάβετε το πείραμα με
νέο δείγμα DNA και να βεβαιωθείτε ότι το
περιχόμενο όγκου και η ποιότητά του είναι
επαρκή.

Απροσδιόριστη Απορριφθείσα Χαμηλή Η κατάσταση του SOPHiA DDM Dx HRD δεν
μπορεί να προσδιοριστεί επειδή τα δεδομένα
NGS που χρησιμοποιούνται για ανάλυση
Γονιδιωματικής ακεραιότητας είναι
ανεπαρκούς ποιότητας.
Συνιστούμε να επαναλάβετε το πείραμα
διασφαλίζοντας ότι το περιεχόμενο όγκου του
δείγματος και η ποιότητα του DNA είναι
επαρκή και πως τηρούνται οι οδηγίες του
πρωτοκόλλου.
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7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΑΝΆΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΆΜΕΤΡΟΙ

7.1. Αρχεία πόρων
Η ευθυγράμμιση πραγματοποιείται έναντι του γονιδιώματος αναφοράς GRCh37 (αναφέρεται επίσης ως hg19).
Οι πηγές που είναι δημόσια διαθέσιμες για όλες αυτές τις απαιτήσεις βρίσκονται στη διεύθυνση:

Γονιδίωμα αναφοράς GRCh37 – hg19:

https://storage.googleapis.com/genomics-public-data/references/b37/Homo_sapiens_assembly19.fasta.gz

7.2. Προεπεξεργασία ακατέργαστων δεδομένων

Προεπεξεργασία
l Συλλέξτε μετρήσεις ποιότητας με βάση τα ακατέργαστα αρχεία fastq.

l Περικόψτε τα αρχεία fastq σε μέγιστο μέγεθος 2.500 MB.

Ευθυγράμμιση
l Κόψτε τους προσαρμογείς και περικόψτε άκρα χαμηλής ποιότητας από τις αναγνώσεις (ποιότητα βάσης

κάτω από 20).

l Ευθυγραμμίστε τις αναγνώσεις στο γονιδίωμα αναφοράς hg19 σε λειτουργία paired-end.

l Υπολογίστε στατιστικά στοιχεία ευθυγράμμισης και μετρήσεις κάλυψης στα μη επεξεργασμένα αρχεία
ευθυγράμμισης.

l Περικόψτε τις προεξέχουσες ακολουθίες προσαρμογέων.

7.3. Ανάλυση Γονιδιωματικής ακεραιότητας
Η ανάλυση Γονιδιωματικής ακεραιότητας στοχεύει στην ανίχνευση HRD μέσω αξιολόγησης του βαθμού
γονιδιωματικής αστάθειας. Η λειτουργική επιδιόρθωση ομόλογου ανασυνδυασμού είναι απαραίτητη για να
υπάρξει επιδιόρθωση της θραύσης του διπλού κλώνου και διατήρηση της γονιδιωματικής ακεραιότητας.
Επακόλουθο της HRD είναι η απώλεια της γονιδιωματικής ακεραιότητας μέσω της συσσώρευσης
γονιδιωματικών ανωμαλιών, λόγω της αδυναμίας του κυττάρου να επιδιορθώσει τις θραύσεις του διπλού κλώνου.
Η ανάλυση Γονιδιωματικής ακεραιότητας στοχεύει σε αξιολόγηση αυτών των γονιδιωματικών ανωμαλιών μέσω
της χρήσης της Αλληλούχησης ολόκληρου γονιδιώματος (WGS). Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδός μας χρησιμοποιεί
αλγόριθμο εις βάθος μάθησης που έχει εκπαιδευτεί ειδικά για να αναγνωρίζει μοτίβα γονιδιωματικής αστάθειας
στο προφίλ κάλυψης WGS. Ο αλγόριθμος αναλύει δεδομένα χαμηλής διέλευσης WGS (lpWGS) και παράγει έναν
δείκτη Γονιδιωματικής ακεραιότητας (GI) ο οποίος αντικατοπτρίζει το επίπεδο γονιδιωματικής ακεραιότητας.
Ένας δείκτης GI πάνω από 0 υποδηλώνει χαμηλή γονιδιωματική ακεραιότητα. Ένας δείκτης GI κάτω από 0
υποδηλώνει υψηλή γονιδιωματική ακεραιότητα.

Κατά την ανάλυση GI εκτελούνται ακολουθιακά τα εξής αλγοριθμικά βήματα για κάθε δείγμα ενδιαφέροντος:
πρώτα τα δεδομένα χαμηλής διέλευσης WGS (lpWGS) υποβάλλονται σε προεπεξεργασία και έπειτα σε
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αξιολόγηση ποιότητας, στη συνέχεια υπολογίζεται ο δείκτης GI και, τέλος, εκχωρείται μια κατάσταση GI στο
δείγμα. Τα βήματα αυτά περιγράφονται στις πιο κάτω ενότητες.

Βήμα 1: Προεπεξεργασία δεδομένων και αξιολόγηση ποιότητας δείγματος:

1. Οι αναγνώσεις «paired-end» (αλληλούχηση των άκρων του ίδιου μορίου) WGS αντιστοιχίζονται στο
ανθρώπινο γονιδίωμα αναφοράς και υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την αποκοπή προσαρμογέων
και κλήσεων βάσης χαμηλής ποιότητας. Το προφίλ κάλυψης WGS υπολογίζεται και κανονικοποιείται.

2. Το κανονικοποιημένο προφίλ κάλυψης WGS υπόκειται σε Διασφάλιση ποιότητας (QA) με βάση τις
μετρήσεις που ορίζονται στο τέλος της παρούσας ενότητας. Μία από τις ακόλουθες καταστάσεις
Διασφάλισης ποιότητας (QA) της GI εκχωρείται στο δείγμα:

l Υψηλή ποιότητα: η ποιότητα των δεδομένων είναι επαρκής για να υπολογιστεί με αξιοπιστία ένας
δείκτης GI και μια κατάσταση GI.

l Μεσαία ποιότητα: η ποιότητα των δεδομένων είναι χαμηλότερη (σε σύγκριση με την υψηλή
ποιότητα) και συνεπώς ο αλγόριθμος εις βάθος μάθησης μπορεί να μην πετύχει τον υπολογισμό
ενός δείκτη GI.

l Χαμηλή ποιότητα: η ποιότητα των δεδομένων δεν πληροί τα κριτήρια που απαιτούνται για
υπολογισμό ενός δείκτη GI.

Βήμα 2: Υπολογισμός δείκτη GI:

Ο δείκτης GI λαμβάνεται μέσω της επεξεργασίας του κανονικοποιημένου προφίλ κάλυψης WGS,
χρησιμοποιώντας έναν αποκλειστικό αλγόριθμο εις βάθος μάθησης που έχει εκπαιδευτεί να αναγνωρίζει μοτίβα
γονιδιωματικής αστάθειας.

Βήμα 3: Προσδιορισμός κατάστασης GI:

Μια κατάσταση GI που ισχύει για δείγματα Καρκίνου των ωοθηκών προσδιορίζεται μέσω συνδυασμού της
κατάστασης Διασφάλισης ποιότητας (QA) του δείγματος και του δείκτη GI. Είναι πιθανά πέντε αποτελέσματα:

l Θετική GI: δείγματα με δείκτη GI μεγαλύτερο ή ίσο από 0.

l Αρνητική GI: δείγματα με δείκτη GI μικρότερο από 0.

l Αρνητική GI*: δείγματα με δείκτη GI μικρότερο από 0, αλλά με αυξημένο κίνδυνο ψευδώς αρνητικών
κλήσεων λόγω χαμηλής αναλογίας σήματος προς θόρυβο.

l Ασαφής GI: δείγματα μέσης ποιότητας για τα οποία ο αλγόριθμος εις βάθος μάθησης δεν κατάφερε να
υπολογίσει τον δείκτη GI λόγω ανεπαρκούς αναλογίας σήματος προς θόρυβο.

l Απορριφθείσα GI: δείγματα χαμηλής ποιότητας τα οποία απορρίφθηκαν από την ανάλυση GI. Τα
δείγματα απορρίπτονται εάν ο αριθμός διαθέσιμων θραυσμάτων DNA για υπολογισμό του προφίλ
κάλυψης WGS είναι ανεπαρκής, εάν ο θόρυβος του προφίλ κάλυψης WGS είναι υπερβολικός ή εάν το
ποσοστό ακραίων τιμών κάλυψης είναι υπερβολικό.

Ορισμός μετρήσεων QA και GI

l Συνολικός αριθμός θραυσμάτων: Συνολικός αριθμός θραυσμάτων DNA (αναγνώσεις paired-end) που
έχουν αντιστοιχιστεί σωστά.
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l Αριθμός θραυσμάτων WGS: Συνολικός αριθμός διαθέσιμων θραυσμάτων DNA για υπολογισμό του
προφίλ WGS ακατέργαστης κάλυψης. Τα θραύσματα DNA που αντιστοιχίζονται στις γονιδιωματικές
περιοχές που έχουν εμπλουτιστεί για κλήση παραλλαγών αποκλείονται. Αυτή η μέτρηση QA συγκρίνεται
με ένα όριο 4 εκατομμυρίων για προσδιορισμό της κατάστασης QA της GI.

l Ποσοστό θραυσμάτων WGS: Το κλάσμα του συνολικού αριθμού θραυσμάτων WGS επί του συνολικού
αριθμού θραυσμάτων.

l Αναλογία ακραίων τιμών κάλυψης: Ποσοστό των περιοχών WGS που ελήφθησαν υπόψη για ανάλυση GI
και οι οποίες διαθέτουν τεχνητή και υπερβολική τοπική κάλυψη η οποία αντισταθμίζεται από τον
αλγόριθμο κανονικοποίησης κάλυψης. Αυτή η μέτρηση QA συγκρίνεται με ένα όριο 20% για
προσδιορισμό της κατάστασης QA της GI.

l Αναλογία καθαρότητας/πλοειδίας: Η αναλογία ανάμεσα στην περιεκτικότητα όγκου του δείγματος και
της πλοειδίας του δείγματος, η οποία υπολογίζεται με μέτρηση της ισχύος σήματος που προκαλείται στο
κανονικοποιημένο προφίλ κάλυψης WGS με μια αλλαγή στον αριθμό αντιγράφων. Αυτή η μέτρηση QA για
τη GI συγκρίνεται με ένα όριο 0,1 (υποδεικνύει χαμηλή περιεκτικότητα όγκου) για προσδιορισμό της
κατάστασης QA της GI. Η αδυναμία μέτρησης της αναλογίας καθαρότητας-πλοειδίας από τα δεδομένα
χρησιμοποιείται επίσης για προσδιορισμό της κατάστασης QA της GI.

l Υπολειπόμενος θόρυβος: Ο υπολειπόμενος θόρυβος υπολογίζεται μετρώντας την τυπική απόκλιση του
κανονικοποιημένου προφίλ κάλυψης WGS σε σχέση με το εξομαλυνόμενο προφίλ κάλυψης WGS. Αυτή η
μέτρηση QA συγκρίνεται με ένα όριο 0,17 για προσδιορισμό της κατάστασης QA της GI.

l SNR: Η ισχύς του σήματος που προκαλείται στο κανονικοποιημένο προφίλ κάλυψης WGS από όλες τις
ανωμαλίες στον αριθμό αντιγράφων που υπάρχουν στο δείγμα διαιρούμενο με τον υπολειπόμενο θόρυβο.
Αυτή η μέτρηση QA της GI συγκρίνεται με ένα όριο 0,55 για προσδιορισμό της κατάστασης QA της GI.
Το SNR θεωρείται επίσης από τον αλγόριθμο ότι εκχωρεί την κατάσταση Αρνητική GI* και Ασαφής GI.

l Κατάσταση QA: Κατάσταση αξιολόγησης της ποιότητας GI του δείγματος.

l Δείκτης GI: Ο δείκτης GI αποτελεί μια βαθμιδωτή τιμή, η οποία κυμαίνεται μεταξύ −20 και 20,
αντιπροσωπεύοντας το επίπεδο γονιδιωματικής ακεραιότητας. Οι δείκτες υψηλής GI αντιπροσωπεύουν
χαμηλά επίπεδα γονιδιωματικής ακεραιότητας. Οι δείκτες χαμηλής GI αντιπροσωπεύουν υψηλά επίπεδα
γονιδιωματικής ακεραιότητας.

l Κατάσταση GI: Η κατάσταση γονιδιωματικής ακεραιότητας ενός δείγματος.
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7.4. Υπολογισμός κατάστασης SOPHiA DDM Dx
HRD
Η ροή διοχέτευσης εντολών διεργασιών βιοπληροφορικής υπολογίζει την κατάσταση του SOPHiA DDM Dx HRD
με βάση την κατάσταση Γονιδιωματικής ακεραιότητας σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

Κατάσταση Γονιδιωματικής
ακεραιότητας

Κατάσταση SOPHiA DDM Dx
HRD

Θετική Θετική

Αρνητική Αρνητική

Αρνητική* Αρνητική

Ασαφής Απροσδιόριστη

Απορριφθείσα Απροσδιόριστη
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8. ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ

8.1. Αναλυτικά χαρακτηριστικά απόδοσης

8.1.1. Συμπαράθεση κατάστασης γονιδιωματικής
ακεραιότητας με συγκριτική ανάλυση NGS

Η αναλυτική απόδοση της κατάστασης γονιδιωματικής ακεραιότητας αξιολογήθηκε σε 238 δείγματα DNA που
εξήχθησαν από δείγματα καρκίνου των ωοθηκών FFPE με DQN ≥3, αλληλούχηση σε Illumina® NextSeq® 550,
για τα οποία λήφθηκε οριστικό αποτέλεσμα γονιδιωματικής αστάθειας με τη συγκριτική ανάλυση NGS.

Από τα 238 δείγματα που συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση, τα 5 οδήγησαν σε ασαφή κατάσταση Γονιδιωματικής
ακεραιότητας (ποσοστό απόρριψης: 2,1%). Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την απόδοση που υπολογίστηκε στα
υπόλοιπα 233 δείγματα, για τα οποία λήφθηκε οριστική κατάσταση Γονιδιωματικής ακεραιότητας.

Μετρικό Τιμή

Συμφωνία θετικού ποσοστού (PPA) 92,9%

Συμφωνία αρνητικού ποσοστού (NPA) 95,8%

Συνολική συμφωνία ποσοστού (OPA) 94,4%

8.1.2. Όριο ανίχνευσης περιεχομένου όγκου δείγματος
κατάστασης Γονιδιωματικής ακεραιότητας

Το όριο ανίχνευσης για την κατάσταση Γονιδιωματικής ακεραιότητας σε σχέση με το περιεχόμενο του όγκου
του δείγματος καθορίστηκε μέσω μέτρησης του χαμηλότερου περιεχομένου του όγκου, για το οποίο η
ευαισθησία είναι μεγαλύτερη ή ίση με 95%. Το μετρημένο Όριο ανίχνευσης ήταν 28,5% περιεχομένου του
όγκου.

8.1.3. Επαναληψιμότητα κατάστασης Γονιδιωματικής
ακεραιότητας

Η επαναληψιμότητα της κατάστασης Γονιδιωματικής ακεραιότητας καθορίστηκε με βάση τα αποτελέσματα που
λήφθηκαν από ανεξάρτητα πειράματα, τα οποία διενεργήθηκαν χρησιμοποιώντας πολλαπλά δείγματα.

Χαρακτηριστικά
Επαναληψιμότητα
κατάστασης GI

Τυπική απόκλιση δείκτη
GI

(μέσος όρος / εύρος
μεταξύ δειγμάτων)

Επαναληψιμότητα 100% 0,26 / [0,23 - 0,32]
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8.1.4. Αναπαραγωγιμότητα κατάστασης Γονιδιωματικής
ακεραιότητας

Η αναπαραγωγιμότητα της κατάστασης Γονιδιωματικής ακεραιότητας καθορίστηκε με βάση τα αποτελέσματα
που λήφθηκαν από ανεξάρτητα εργαστήρια, στα οποία παρασχέθηκαν ποσότητα υγρού δείγματος (κλάσματα)
των ίδιων δειγμάτων αναφοράς.

Χαρακτηριστικά
Αναπαραγωγιμότητα

κατάστασης GI

Τυπική απόκλιση δείκτη GI
(μέσος όρος / εύρος μεταξύ

δειγμάτων)

Αναπαραγωγιμότητα εντός της
εκτέλεσης

100% 0,47 / [0,00 - 1,48]

Αναπαραγωγιμότητα εντός της
τοποθεσίας

100% 1,00 / [0,43 – 2,14]

Αναπαραγωγιμότητα εντός της
παρτίδας

100% -

8.2. Αξιολόγηση κλινικής απόδοσης
Η κλινική απόδοση του Διαλύματος SOPHiA DDM Dx HRD καθορίστηκε σε μια αναδρομική κλινική μελέτη
παρατήρησης σε 110 εξαγόμενα DNA από FFPE, από υλικό όγκου. Όλα τα δείγματα προέρχονται από καρκίνους
των ωοθηκών. Η καθορισμένη περιεκτικότητα όγκου όλων των δειγμάτων κυμαινόταν από 30% έως 90%. Η
ποιότητα των εξαγόμενων DNA αξιολογήθηκε με προσδιορισμό DQN στον Αναλυτή Θραυσμάτων (Agilent
Technologies, Inc.) χρησιμοποιώντας ως όριο τα 300 bp. Όλα τα εξαγόμενα DNA είχαν DQN >3, 105 εξαγόμενα
DNA είχαν DQN > 5, 5 εξαγόμενα DNA είχαν DQN ≤ 5.

Η κατάσταση αναφοράς HRD όλων των δειγμάτων είχε καθοριστεί μέσω γονιδιωματικής ανάλυσης IVD που
διατίθεται στην αγορά, η οποία συνδυάζει γονιδιωματική αστάθεια και ανάλυση μετάλλαξης BRCA1/BRCA2. Η
σύγκριση αυτής της κατάστασης HRD αναφοράς με την κατάσταση SOPHiA DDM Dx HRD που καθορίστηκε
στην κλινική μελέτη επέτρεψε υπολογισμό της διαγνωστικής ευαισθησίας, της διαγνωστικής ειδικότητας, των
θετικών και αρνητικών προγνωστικών τιμών και των θετικών και αρνητικών αναλογιών πιθανότητας. Από τα 110
δείγματα, 15 δείγματα εξαιρέθηκαν από τους υπολογισμούς λόγω μη έγκυρων αποτελεσμάτων: 8 δείγματα είχαν
Απροσδιόριστη κατάσταση SOPHiA DDM Dx HRD, 12 δείγματα είχαν Αποτυχημένη κατάσταση αναφοράς HRD
και 5 δείγματα είχαν μη έγκυρη κατάσταση και για τις δύο μεθόδους.

Μετρικό Τιμή (95% C.I.)

Διαγνωστική ευαισθησία 80,9% [67,5%-89,6%]

Διαγνωστική ειδικότητα 93,7% [83,2%-97,9%]

Θετική προγνωστική τιμή 92,7%

Αρνητική προγνωστική τιμή 83,3%

Αναλογία θετικής πιθανότητας 12,9

Αναλογία αρνητικής πιθανότητας 0,2
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9. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΚΑΙ
ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ

9.1. Προειδοποιήσεις
l Μόνο για in-vitro διαγνωστικές διαδικασίες. 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.

l Οποιαδήποτε λειτουργία CDS είναι μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και δεν προορίζεται για διαγνωστική
χρήση. Οι λειτουργίες CDS δεν έχουν επικυρωθεί πλήρως εντός του πεδίου εφαρμογής του προϊόντος
IVD. Η χρήση των λειτουργιών CDS εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του κλινικού ιατρού και θα
πρέπει να αξιολογείται ανεξάρτητα.

l Το Διάλυμα SOPHiA DDM Dx HRD έχει επικυρωθεί σε DNA που εξήχθη από δείγματα FFPE καρκίνου των
ωοθηκών με DQN ≥3 (μετρήθηκε χρησιμοποιώντας το σύστημα Agilent Fragment Analyzer™),
περιεκτικότητα όγκου ≥30% και αλληλούχηση σε Illumina® NextSeq® 500/550.

l Τα κακής ποιότητας ακατέργαστα δεδομένα NGS μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση στην ανάλυση
δεδομένων και να υπάρξουν Ψευδώς θετικά, Ψευδώς αρνητικά και ασαφή αποτελέσματα.

l Οι χρήστες πρέπει να επαληθεύσουν ότι η ποιότητα των δειγμάτων DNA τους πληροί τα ελάχιστα
κριτήρια πιστοποίησης:

l Περιεχόμενο όγκου ≥ 30%

l DQN ≥3, μετρημένο με χρήση του συστήματος Agilent Fragment Analyzer™

l 50ng ή 100ng DNA εισαγωγής ανάλογα με το DQN (βλ. πρωτόκολλο)

l Οι συσκευές για ηλεκτροφόρηση γέλης υψηλής ανάλυσης εκτός του συστήματος Agilent Fragment
Analyzer™ (π.χ. Agilent TapeStation), παρατηρήθηκε ότι οδηγούν σε πολωμένη εκτίμηση του DQN σε
δείγματα DNA FFPE. Το σύστημα Agilent Fragment Analyzer™ αποτελεί τη μοναδική κατάλληλη συσκευή
για προσδιορισμό δειγμάτων για το Διάλυμα SOPHiA DDM Dx HRD.

l Η επεξεργασία μη εγκεκριμένων δειγμάτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσφαλμένα αποτελέσματα. Η
SOPHiA GENETICS δεν ευθύνεται για τα αποτελέσματα και τις επακόλουθες αποφάσεις που
λαμβάνονται με βάση τα εν λόγω αποτελέσματα.

l Ένα DQN μεγαλύτερο από ή ίσο με 3 δεν μπορεί να αποκλείσει την παρουσία άλλων προβλημάτων
ποιότητας στο δείγμα DNA. Επειδή η ακρίβεια της ανάλυσης εξαρτάται από την ποιότητα και την
ποσότητα του DNA, οι χρήστες πρέπει να διασφαλίζουν ότι η πλήρης ροή εργασιών που χρησιμοποιείται
για λήψη του DNA εισαγωγής είναι συμβατή με την ανάλυση, προτού προχωρήσουν σε κλινικές
αναλύσεις.
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l Η κατάσταση του SOPHiA DDM Dx HRD βασίζεται αποκλειστικά στα αποτελέσματα της ανάλυσης
Γονιδιωματικής ακεραιότητας και δεν λαμβάνει υπόψη τη μεταλλακτική κατάσταση των BRCA1 και
BRCA2 (καθώς και των άλλων γονιδίων που στοχεύουν το προϊόν). Μια αρνητική κατάσταση για το
SOPHiA DDM Dx HRD αποκλείει την παρουσία μεταλλάξεων στα BRCA1 και BRCA2 (καθώς και σε άλλα
γονίδια).

9.2. Περιορισμοί
l Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να επεξεργάζεται τον όγκο δεδομένων που παράγονται από μία μόνο

εκτέλεση Illumina® NextSeq® 500/550 (κυψέλες ροής MidOutput και HighOutput). Το μέγιστο μέγεθος
αιτήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200 Gb. Το μέγιστο μέγεθος αρχείου ανά δείγμα δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα 50 Gb. Η ροή διοχέτευσης εντολών διεργασιών εκτελεί υποδειγματοληψία τυχαίας
ανάγνωσης σε όλα τα δείγματα που υπερβαίνουν τα 5 Gb συμπιεσμένων αρχείων fastq.

l Ακόμη κι αν ακολουθούνται οι συστάσεις πολυπλεξίας δειγμάτων, ο συνολικός αριθμός αναγνώσεων
ενδέχεται να είναι ανεπαρκής για την παροχή οριστικών αποτελεσμάτων για διάφορους λόγους,
συμπεριλαμβανομένης της κακής ποιότητας δείγματος, της κακής ποιότητας δεδομένων NGS, της
σημαντικά άνισης κατανομής αναγνώσεων μεταξύ WGS και βιβλιοθηκών που έχουν συλληφθεί, της
σημαντικά άνισης κατανομής αναγνώσεων μεταξύ δειγμάτων πολυπλεξίας στην ίδια εκτέλεση.

l Το προϊόν δεν ανιχνεύει ούτε αναφέρει δείγματα διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

9.2.1. Για διαγνωστικές διαδικασίες in-vitro
l Η ακατάλληλη εκτέλεση εξαγωγής DNA, η προετοιμασία της βιβλιοθήκης ή/και η αλληλούχηση μπορούν

να οδηγήσουν σε απόρριψη δείγματος, καθώς και σε ψευδώς θετικά ή ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα.

l Η ακατάλληλη εκτέλεση του βήματος σύλληψης μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη δείγματος λόγω
υπερβολικής κάλυψης ανάγνωσης εκτός στόχου.

l Το προϊόν δεν μετρά ούτε αναφέρει την περιεκτικότητα όγκου του δείγματος.

l Το όριο ανίχνευσης για την κατάσταση SOPHiA DDM Dx HRD και τον προσδιορισμό της κατάστασης
Γονιδιωματικής ακεραιότητας είναι περιεχόμενο όγκου 30%. Η επεξεργασία δειγμάτων με περιεχόμενο
όγκου <30% είναι πιθανό να οδηγήσει σε αποτελέσματα Ασαφούς GI ή Αρνητικής GI*, ωστόσο μπορεί
επίσης να οδηγήσει σε ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα.

l Τα δείγματα με αρνητική κατάσταση SOPHiA DDM Dx HRD και αρνητική* κατάσταση Γονιδιωματικής
ακεραιότητας συσχετίζονται με μια χαμηλότερη αρνητική προγνωστική τιμή.

l Τα δεδομένα WGS χαμηλής διέλευσης δεν επιτρέπουν αξιόπιστη διάκριση δειγμάτων τα οποία δεν έχουν
μεγάλες αλλαγές στον αριθμό αντιγράφων σε σύγκριση με δείγματα τα οποία έχουν ανεπαρκές
περιεχόμενο όγκου. Η επεξεργασία δειγμάτων που δεν παρουσιάζουν μεγάλες αλλαγές στον αριθμό
αντιγράφων θα οδηγήσει σε ασαφή αποτελέσματα GI.
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9.3. Προφυλάξεις
l Απαιτούνται πρότυπα και διαδικασίες ορθής εργαστηριακής πρακτικής, επιπλέον της αυστηρής τήρησης

των Οδηγιών χρήσης, για επαρκή απόδοση του προϊόντος. Οποιαδήποτε απόκλιση από τις οδηγίες
σχετικά με τη διαχείριση δειγμάτων, το εργαστηριακό πρωτόκολλο, την πολυπλεξία και την αλληλούχηση
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα των ακατέργαστων δεδομένων NGS.

l Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν φυσικά διαχωρισμένες αίθουσες προ- και μετά-PCR, προς αποφυγή
μόλυνσης του δείγματος 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 Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε τα αντιδραστήρια σύμφωνα με τις οδηγίες στα κουτιά του κιτ και μην τα
χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που έχουν λήξει.

l Ορισμένα αντιδραστήρια ενδέχεται να απαιτούν προφυλάξεις ασφαλείας. Για συγκεκριμένες
πληροφορίες ασφάλειας, ανατρέξτε στα αντίστοιχα Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS) για
κάθε εξάρτημα του προϊόντος.

l Η συνιστώμενη συγκέντρωση EDTA στο ρυθμιστικό διάλυμα αποθήκευσης DNA είναι 0,1 mM. Μια
περίσσεια EDTA σε ρυθμιστικά διαλύματα αποθήκευσης δειγμάτων θα μπορούσε να βλάψει την
επεξεργασία του δείγματος.

l Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με το λογισμικό, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της διαδικτυακής
εφαρμογής του SOPHiA DDM.

9.3.1. Για διαδικασίες υποστήριξης κλινικών αποφάσεων

SNP / INDEL
l Τα SNV και INDEL που αναφέρονται μπορεί να περιλαμβάνουν σωματικές (όχι κληρονομικές) ή βλαστικές

(κληρονομικές) παραλλαγές. Ωστόσο, ο αλγόριθμος δεν κάνει διάκριση μεταξύ βλαστικών και σωματικών
παραλλαγών.

l Τα SNV και INDEL με VAF<4% (διακοπή ανάλυσης) φιλτράρονται και θεωρούνται ως χαμηλής
αξιοπιστίας.

l Τα SNV/ INDEL σε ομοπολυμερή μήκους 10 ή μεγαλύτερου, δεν μπορούν να καλούνται με σιγουριά,
καθώς η ανίχνευσή τους συγχέεται από τον υψηλό θόρυβο περιβάλλοντος για ομοπολυμερή αυτού του
μήκους. Όταν εντοπιστούν, αναφέρονται ως χαμηλής αξιοπιστίας.

l Για αξιόπιστη απόδοση κλήσης παραλλαγής, απαιτείται κάλυψη τουλάχιστον 100x μοναδικών μορίων. Οι
περιοχές χαμηλής κάλυψης θα αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο Ψευδώς αρνητικών και αναφέρονται με
προειδοποιήσεις στην εφαρμογή SOPHiA DDM για επιτραπέζιους υπολογιστές.

l Η μονάδα κλήσης παραλλαγής αναπτύχθηκε και επαληθεύτηκε για να καλεί SNV και INDEL με μήκος έως
50 bp. Μπορούν να ανιχνευθούν INDEL >50bp, ωστόσο η απόδοση της μονάδας εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της φύσης της παραλλαγής, του γονιδιωματικού πλαισίου και της
ποιότητας των δεδομένων αλληλούχησης.
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l Γονότυποι που προκύπτουν από διπλότυπα, εισαγωγές ή πολύπλοκα μοτίβα INDEL (π.χ. πολλαπλές
εισαγωγές και διαγραφές στις ίδιες περιοχές) που δεν καλύπτονται πλήρως από ολοκληρωμένες
αναγνώσεις (συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς που είναι διπλότυπη) ενδέχεται να αναφερθούν
ανακριβώς ή να οδηγήσουν σε ψευδώς αρνητικά.

l Εισαγωγές μεγαλύτερες από το μήκος ανάγνωσης έχουν κίνδυνο υπερεκτιμημένης συχνότητας
αλληλόμορφων παραλλαγών.

l Η ανίχνευση παραλλαγών έχει βελτιστοποιηθεί μόνο σε γονιδιωματικές περιοχές που ορίζονται ως
«περιοχές στόχοι» (βλ. Παράρτημα IV). Σε κοντινές περιοχές εκτός στόχου, οποιαδήποτε πρόσθετη
παραλλαγή που εντοπίζεται από τη μονάδα θα αναφέρεται ως χαμηλής αξιοπιστίας. Δεν αναφέρονται
παραλλαγές που έχουν απόσταση μεγαλύτερη από 500 bp από τις περιοχές στόχους. Πιθανώς να μην
εντοπιστούν διαγραφές ή εισαγωγές με σημείο διακοπής εκτός της περιοχής στόχου.

l Σε σύνθετες γονιδιωματικές περιοχές, η ευθυγράμμιση ανάγνωσης έναντι πιθανών γονότυπων μπορεί να
οδηγήσει σε κλήσεις διαχωρισμού, όπου δύο ή περισσότερες ισοδύναμες αναπαραστάσεις της ίδιας
παραλλαγής αναφέρονται ως διακριτές παραλλαγές, αραιώνοντας τη συχνότητα αλληλόμορφων
παραλλαγών μεταξύ τους. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποτιμήσεις κλασμάτων παραλλαγών ή σε
ψευδώς αρνητικά.

l Μοτίβα παραλλαγών που οδηγούν σε αλληλόμορφα τα οποία είναι πολύ διαφορετικά από το γονιδίωμα
αναφοράς (π.χ. πολλαπλά SNV ή παραλλαγές πολλαπλών νουκλεοτιδίων (MNV) ή INDEL) ενδέχεται να
μειώσουν τη συνάφεια του ανιχνευτή σύλληψης DNA για τις σχετικές περιοχές DNA. Τέτοιου είδους
θραύσματα DNA ενδέχεται να μην συλλαμβάνονται αποτελεσματικά, οδηγώντας πιθανώς σε ψευδώς
αρνητικά ή υποτιμήσεις της συχνότητας αλληλόμορφων παραλλαγών.

l Γονιδιωματικές περιοχές ενδιαφέροντος με νουκλεοτιδικές αλληλουχήσεις χαμηλής πολυπλοκότητας,
πόλωση νουκλεοτιδίων, επαναλήψεις οποιουδήποτε μήκους (π.χ. μονο-, δι- ή τρινουκλεοτιδικές
επαναλήψεις, μετατιθέμενα στοιχεία, επαναλήψεις Alu, κ.λπ.) διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να
καλέσουν παραλλαγές σφάλματα, συμπεριλαμβανομένων Ψευδώς θετικών και Ψευδώς αρνητικών
κλήσεων παραλλαγών.

l Περιοχές με υψηλή ομολογία αλληλούχησης μπορεί να προκαλέσουν αβεβαιότητα αντιστοίχισης και
κίνδυνο απουσίας ή κλήση λανθασμένων παραλλαγών.

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.
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Προτεινόμενη κατάσταση BRCA και SOPHiA DDM HRD
l Η προτεινόμενη κατάσταση BRCA υπολογίζεται με βάση τα SNV και INDEL που αναφέρονται από τη ροή

διοχέτευσης εντολών διεργασιών με υψηλή αξιοπιστία. Τα SNV και INDEL που αναφέρονται από τη ροή
διοχέτευσης εντολών διεργασιών με χαμηλή αξιοπιστία, καθώς και άλλοι τύποι γονιδιωματικών
ανωμαλιών, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της προτεινόμενης κατάστασης BRCA. Μια
αρνητική προτεινόμενη κατάσταση BRCA δεν αποκλείει την παρουσία των ακόλουθων τύπων συμβάντων
στο δείγμα:

l Αντιγράψτε τον αριθμό σε κέρδη ή απώλειες που επηρεάζουν ένα ή πολλαπλά εξόνια BRCA1 και
BRCA2

l Εισαγωγές κινητών στοιχείων

l Μεθυλώσεις προαγωγέων

l Άλλες δομικές παραλλαγές

l SNV και INDEL κάτω από το όριο αναφοράς 4% της συχνότητας αλληλόμορφων παραλλαγών

l Τα SNV και INDEL αναφέρθηκαν με χαμηλή αξιοπιστία (βλ. Πίνακα 12 στο Παράρτημα I-CDS)

l Η προτεινόμενη κατάσταση BRCA βασίζεται σε δεδομένα που παρέχονται από τη βάση δεδομένων
Ανταλλαγής BRCA, η οποία θα ενημερώνεται ασύγχρονα για να διασφαλιστεί ο κατάλληλος ποιοτικός
έλεγχος της εισαγωγής δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, οι σχολιασμοί της Ανταλλαγής BRCA στο SOPHiA
DDM ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που εμφανίζονται στη διαδικτυακή πύλη της συγκεκριμένης
βάσης δεδομένων.

l Η αδυναμία κάλυψης τουλάχιστον του 99% των στοχευόμενων περιοχών BRCA1 και BRCA2 ενδέχεται να
οδηγήσει σε μια ασαφή προτεινόμενη κατάσταση BRCA.

l Οι ιντρονικές, συνώνυμες και UTR παραλλαγές που δεν αναφέρονται στη βάση δεδομένων της
Ανταλλαγής BRCA θεωρείται ότι είναι καλοήθεις (προβλεπόμενα αρνητική) και συνεπώς δεν θεωρούνται
επαρκείς για τη μετάδοση θετικής, προβλεπόμενα θετικής, περίπλοκης περίπτωσης ή απροσδιόριστης
προτεινόμενης κατάστασης BRCA.

l Η προτεινόμενη κατάσταση SOPHiA DDM HRD υπολογίζεται συνδυάζοντας την προτεινόμενη
κατάσταση BRCA και την κατάσταση GI. Όλοι οι περιορισμοί που ισχύουν για την προτεινόμενη
κατάσταση BRCA και την κατάσταση GI ισχύουν και για την κατάσταση SOPHiA DDM HRD.

l Η προτεινόμενη κατάσταση SOPHiA DDM HRD και η κατάσταση GI ισχύουν μόνο για δείγματα καρκίνου
των ωοθηκών.

Γονιδιακή ενίσχυση (παραλλαγή αριθμού αντιγράφων ή CNV)
l Η μονάδα CNV επαληθεύτηκε χρησιμοποιώντας μόνο δεδομένα in-silico (υπολογιστικά) δείχνοντας ότι

ανιχνεύονται κέρδη αριθμού αντιγράφων με αριθμό αντιγράφου >6.

l Τα επίπεδα αριθμού αντιγράφων που αναφέρονται από τη μονάδα CNV ποσοτικοποιούν τον αριθμό
ενεργού αντιγράφου στο δείγμα DNA που αναλύεται και όχι τον απόλυτο αριθμό αντιγράφων του DNA
όγκου που υπάρχει στο δείγμα.
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l Η μονάδα CNV λειτουργεί σε επίπεδο ολόκληρου γονιδίου και δεν έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύει κέρδη
αριθμού αντιγράφων, τα οποία επηρεάζουν μόνο μέρος ενός γονιδίου (εκτός εάν τα συμβάντα αυτά
αυξάνουν σημαντικά το μέσο βάθος ανάγνωσης στο γονίδιο).

l Η μονάδα CNV είναι βελτιστοποιημένη για να μειώνει την εμφάνιση ψευδώς αρνητικών, ενώ έχει
επαληθευτεί μόνο για αριθμούς αντιγράφων πάνω από 6. Να είστε προσεκτικοί κατά την ερμηνεία των
ανιχνευόμενων συμβάντων, ειδικά όταν ο αναφερόμενος αριθμός αντιγράφων είναι μεταξύ 3,25 και 6.
Καθώς θα μπορούσαν να είναι ψευδώς θετικά, συνιστάται επανέλεγχος μέσω ανεξάρτητης μεθόδου.

l Η μονάδα CNV περιλαμβάνει μια διαδικασία κανονικοποίησης για κάλυψη πολλαπλών δειγμάτων. Τα
κέρδη αριθμού αντιγράφων που υπάρχουν σε μεγάλο μέρος των δειγμάτων που υποβλήθηκαν σε
επεξεργασία στο ίδιο αίτημα ενδέχεται να παραλειφθούν ή να υποτιμηθεί ο αριθμός αντιγράφων τους.

l Η μονάδα CNV εφαρμόζεται μόνο σε αιτήματα που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 8 δείγματα. Εάν ο
συνολικός αριθμός μη απορριφθέντων δειγμάτων στην παρτίδα είναι κάτω από 4, ολόκληρο το αίτημα
απορρίπτεται από την ανάλυση γονιδιακής ενίσχυσης. Η απόδοση της ενότητας αναμένεται να βελτιωθεί
μέσω ενός αυξημένου αριθμού δειγμάτων. Τα δείγματα μπορεί να απορριφθούν για δύο λόγους: είτε
λόγω προβλημάτων ποιότητας στην προετοιμασία της βιβλιοθήκης είτε λόγω διαφορετικού μοτίβου
κάλυψης από τα υπόλοιπα δείγματα.

l Για βέλτιστη απόδοση της μονάδας CNV, όλα τα δείγματα που περιλαμβάνονται στο αίτημα πρέπει να
υποβάλλονται σε επεξεργασία παράλληλα, από την προετοιμασία της βιβλιοθήκης έως την αλληλούχηση.

l Η μονάδα CNV εξετάζει μόνο γονιδιωματικές περιοχές οι οποίες στοχεύονται από το πλαίσιο HRD, με τις
ακόλουθες περιοχές να εξαιρούνται: ESR1 (ολόκληρες γονιδιωματικές περιοχές), AKT1 (ολόκληρες
γονιδιωματικές περιοχές), FANCL_ex1, BARD1_ex1, PPP2R2A_ex1, NBN_ex1, PTEN_ex1, CHEK1_ex1,
BRCA2_ex1, PALB2_ex1, FANCA_ex1, RAD51D_ex1, CDK12_ex1, BRCA1_ex1, RAD51C_ex1, CHEK2_
ex1, εξόνια FANCD2 14-23.

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 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.
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10. 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

Επαρκεί για <n> δοκιμές

Εισαγωγέας

Ανατρέξτε στην Ενότητα 5 - Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.

Ανατρέξτε στην Ενότητα 5 - Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.

Ανατρέξτε στην Ενότητα 5 - Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.

Ανατρέξτε στην Ενότητα 5 - Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.
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Σύμβολο Τίτλος

Ανατρέξτε στην Ενότητα 5 - Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.

Κουτί 1

Κουτί 2
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11. ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Σε περίπτωση δυσκολίας με τη χρήση του SOPHiA DDM, συμβουλευτείτε την ενότητα «Αντιμετώπιση
προβλημάτων» του Εγχειριδίου χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής SOPHiA DDM ή επικοινωνήστε με τη
γραμμή υποστήριξης τηλεφωνικά στο +41 21 694 10 60 ή μέσω e-mail 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» του SOPHiA DDM.

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που προκύπτει σε σχέση με τη συσκευή θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στη
SOPHiA GENETICS και στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα τα οποία έχουν υποστεί ζημιά. Επικοινωνήστε με το
support@sophiagenetics.com εάν υπάρχουν προβληματισμοί σχετικά με τα κιτ.
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ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ I. CDS SOPHIA DDM HRD
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3. Αρχίστε μια Ανάλυση CDS SOPHiA DDM HRD 61
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8. Περιγραφή των παραδοτέων της ροής διοχέτευσης εντολών διεργασιών 88

8.1. Τοποθεσία αποτελεσμάτων 88

8.2. Σύνθεση αρχείων 89

8.3. Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων 90
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1. Γενική δήλωση για το Εξάρτημα CDS SOPHiA
DDM HRD
Το Διάλυμα SOPHiA DDM Dx HRD επιτρέπει στους χρήστες να ανιχνεύουν Ανεπάρκεια Ομόλογου
Ανασυνδυασμού (HRD) μέσω παρατήρησης της γονιδιωματικής ακεραιότητας ως επικυρωμένος δείκτης, για In-
Vitro διαγνωστική. Επιπρόσθετα, το προϊόν χρησιμεύει ως πρόσθετο εργαλείο Υποστήριξης κλινικής απόφασης
(CDS) μέσω της εφαρμογής SOPHiA DDM για επιτραπέζιους υπολογιστές.

Οι λειτουργίες του CDS περιλαμβάνουν την ανίχνευση σωματικών και βλαστικών SNP και INDEL, καθώς και
γονιδιακές ενισχύσεις στα BRCA1, BRCA2 και άλλα γονίδια που εμπλέκονται στην Επιδιόρθωση Ομόλογου
Ανασυνδυασμού (HRR) (βλ. Ενότητα 6.1 στο Παράρτημα I-CDS SOPHiA DDM HRD για τον κατάλογο γονιδίων).
Η ροή διοχέτευσης εντολών διεργασιών υπολογίζει μια προτεινόμενη κατάσταση BRCA και χρησιμοποιεί από
κοινού την κατάσταση GI που υπολογίζεται στη διαδικτυακή εφαρμογή SOPHiA DDM, για να υπολογίσει την
προτεινόμενη κατάσταση CDS SOPHiA DDM HRD. Για το CDS, η εφαρμογή SOPHiA DDM για επιτραπέζιους
υπολογιστές επιτρέπει οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών και επιτρέπει στον τελικό χρήστη να ελέγξει
και, εάν χρειάζεται, να αντικαταστήσει τις προτεινόμενες καταστάσεις BRCA, GI και SOPHiA DDM HRD. Η
εφαρμογή SOPHiA DDM για επιτραπέζιους υπολογιστές επιτρέπει επίσης στον χρήστη να αξιολογεί και να
αναφέρει την κατάσταση των γονιδίων που δεν είναι BRCA και τα οποία εμπλέκονται στο HRR καθώς και την
κατάσταση γονιδιακής ενίσχυσης CCNE1.

2. Εξαρτήματα CDS SOPHiA DDM HRD
Όλα τα αποτελέσματα του CDS υπολογίζονται αυτόματα από τη ροή διοχέτευσης εντολών διεργασιών
βιοπληροφορικής που φιλοξενείται από τη διαδικτυακή εφαρμογή SOPHiA DDM, υποβάλλοντας σε επεξεργασία
τα ίδια δεδομένα NGS που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση IVD. Τα αποτελέσματα του CDS λαμβάνονται με
ανάλυση της αντιστοίχισης αναγνώσεων NGS στις γονιδιωματικές περιοχές που στοχεύονται από τον πίνακα
γονιδίων του Διαλύματος SOPHiA DDM Dx HRD. Τα αποτελέσματα CDS που υπολογίζονται από τη ροή
διοχέτευσης εντολών διεργασιών βιοπληροφορικής περιλαμβάνουν:

l SNP/INDEL

l Ενισχύσεις γονιδίων

l Προτεινόμενη κατάσταση BRCA

l Προτεινόμενη κατάσταση GI

l Προτεινόμενη κατάσταση CDS SOPHiA DDM HRD (λαμβάνεται συνδυάζοντας την προτεινόμενη
κατάσταση BRCA και την κατάσταση GI που υπολογίζεται στη διαδικτυακή εφαρμογή SOPHiA DDM).

Όλα τα αποτελέσματα CDS διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής SOPHiA DDM για επιτραπέζιους
υπολογιστές. Όλες οι αναφορές στην κατάσταση HRD στο παράρτημα αυτό προορίζονται αποκλειστικά για
σκοπούς CDS.

Σημείωση: Οι Οδηγίες χρήσης για το κιτ NGS και την πλατφόρμα της διαδικτυακής εφαρμογής
SOPHiA DDM είναι διαθέσιμες στην κύρια ενότητα των Οδηγιών χρήσης του Διαλύματος SOPHiA
DDM Dx HRD και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού του παραρτήματος του CDS SOPHiA
DDM HRD.
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3. Αρχίστε μια Ανάλυση CDS SOPHiA DDM HRD
Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης βιοπληροφορικής που φιλοξενείται στην εφαρμογή ιστού SOPHiA DDM, οι
χρήστες μπορούν να πραγματοποιήσουν ανάλυση CDS SOPHiA DDM HRD μέσω της εφαρμογής SOPHiA DDM
για επιτραπέζιους υπολογιστές. Για να δημιουργήσετε μια ερμηνεία CDS SOPHiA DDM HRD (συντομογραφείται
επίσης ως CDS-HRD), ανατρέξτε στην ενότητα 3.12 του Εγχειριδίου λειτουργιών της εφαρμογής SOPHiA DDM
για επιτραπέζιους υπολογιστές.

Η προτεινόμενη κατάσταση HRD εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της καρτέλας Επισκόπηση της
ερμηνείας (Εικόνα 1). Για πρόσβαση στο παράθυρο ελέγχου HRD (Εικόνα 1), κάντε κλικ στο κουμπί κατάστασης
HRD.

Εικόνα 1. Παράθυρο επισκόπησης ερμηνείας με την ένδειξη κατάστασης HRD.

3.1. Επισκόπηση/επεξεργασία της Κατάστασης του CDS
SOPHiA DDM HRD

Το παράθυρο επεξεργασίας/επισκόπησης της κατάστασης του CDS SOPHiA DDM HRD εμφανίζει:

l Την κατάσταση του HRD. Βάσει προεπιλογής, η τελική κατάσταση βασίζεται στην προτεινόμενη
κατάσταση HRD που υπολογίστηκε από τη ροή διοχέτευσης εντολών διεργασιών.

l Μια Προτεινόμενη κατάσταση HRD, η οποία υπολογίζεται από τη ροή διοχέτευσης εντολών διεργασιών
σύμφωνα με τους κανόνες που περιγράφονται στον Πίνακα 8.

l Το HRD που υποστηρίζει την κατάσταση Δείκτη Γονιδιωματικής ακεραιότητας (GII), BRCA, HRR και
CCNE1. Βάσει προεπιλογής, επιλέγονται μόνο οι καταστάσεις GII και BRCA για αναφορά μαζί με το HRD.
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Για επεξεργασία της τελικής κατάσταση HRD, κάντε κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία» και επιλέξτε την τιμή
κατάστασης. Για να ελέγξετε ή να επεξεργαστείτε οποιεσδήποτε από τις υποστηρικτικές καταστάσεις HRD,
κάντε κλικ στην επιλογή «Προβολή» (Εικόνα 2).

Εικόνα 2. Παράθυρο επεξεργασίας/επισκόπησης της κατάστασης του CDS SOPHiA DDM HRD.

3.2. Επισκόπηση/επεξεργασία της κατάστασης του BRCA

Το παράθυρο κατάστασης του BRCA (Εικόνα 3) εμφανίζει:

l Την τελική κατάσταση του BRCA. Βάσει προεπιλογής, η τελική κατάσταση βασίζεται στην προτεινόμενη
κατάσταση BRCA σύμφωνα με τους κανόνες που περιγράφονται στον Πίνακα 2.

l Μια προτεινόμενη κατάσταση BRCA που υπολογίζεται από τη ροή διοχέτευσης εντολών διεργασιών.

l Ο κατάλογος των παραλλαγών BRCA που υποστηρίζουν την προτεινόμενη κατάσταση (μόνο παραλλαγές
υψηλής αξιοπιστίας με θετική, προβλεπόμενα θετική, περίπλοκη περίπτωση ή απροσδιόριστη βαθμολογία
παραλλαγής BRCA θα συμπληρωθούν εκ των προτέρων. Οι παραλλαγές αυτές αναφέρονται εάν επιλεγεί
η κατάσταση BRCA για αναφορά). Μπορεί επίσης να προστεθεί σχόλιο που υποστηρίζει την τελική
κατάσταση του BRCA.
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Εικόνα 3. Το παράθυρο επεξεργασίας/επισκόπησης της κατάστασης του BRCA.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
BRCA

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
BRCA

Θετική Θετική

Προβλεπόμενα θετική Θετική

Πολύπλοκη περίπτωση Απροσδιόριστη

Απροσδιόριστη Απροσδιόριστη

Ασαφής Απροσδιόριστη

Προβλεπόμενα αρνητική Αρνητική

Αρνητική Αρνητική

Πίνακας 2. Μετάφραση της προτεινόμενης κατάστασης BRCA στην

προεπιλεγμένη τελική κατάσταση BRCA.

Το παράθυρο BRCA μπορεί επίσης να εμφανίζει προειδοποιήσεις για ενημέρωση των χρηστών σχετικά με:

1. Κίνδυνο ψευδώς αρνητικού: Λιγότερο από 99% των περιοχών BRCA1, BRCA2 που στοχεύει ο πίνακας
καλύπτεται από >100x μοναδικά μόρια. Στην περίπτωση αυτή, οι χρήστες θα πρέπει να ελέγχουν τις
περιοχές χαμηλής κάλυψης για να κρίνουν εάν η ποιότητα των δεδομένων είναι επαρκής ώστε να
αναφέρουν με σιγουριά μια τελική κατάσταση BRCA. Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει γρήγορα το ποσοστό
των περιοχών BRCA1, BRCA2 που καλύπτονται από >100x μοναδικά μόρια μέσω του ειδικού δείκτη
ποιότητας (Εικόνα 4). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δείκτες ποιότητας, ανατρέξτε
στην ενότητα 3.10 του Εγχειριδίου λειτουργίας της εφαρμογής SOPHiA DDM για επιτραπέζιους
υπολογιστές.
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Εικόνα 4: Δείκτης κάλυψης BRCA.

2. Επισκόπηση κλινικής ερμηνείας: Εντοπίστηκαν παραλλαγές υψηλής αξιοπιστίας οι οποίες υποστηρίζουν
μια περίπλοκη περίπτωση ή απροσδιόριστη κατάσταση BRCA, απαιτώντας κλινική επισκόπηση.

3. Επισκόπηση παραλλαγών χαμηλής αξιοπιστίας: Ορισμένες σχετικές παραλλαγές BRCA έχουν
εντοπιστεί από τη ροή διοχέτευσης εντολών διεργασιών με προειδοποίηση χαμηλής αξιοπιστίας. Στην
περίπτωση αυτή, οι χρήστες ίσως επιθυμούν να τα ελέγξουν και να τα αναφέρουν για ερμηνεία BRCA (βλ.
ενότητα 4 του Εγχειριδίου λειτουργίας της εφαρμογής SOPHiA DDM για επιτραπέζιους υπολογιστές).

Για επεξεργασία της τελικής κατάσταση BRCA, κάντε κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία» και επιλέξτε την τιμή
κατάστασης.

Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε παραλλαγές από τον κατάλογο των υποστηριζόμενων παραλλαγών BRCA,
κάντε κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία». Ο προβαλλόμενος πίνακας (Εικόνα 5) δείχνει όλες τις παραλλαγές
BRCA που εντοπίστηκαν και επιτρέπει στους χρήστες να τις προσθέσουν ή να τις αφαιρέσουν από την αναφορά.
Εναλλακτικά, οι παραλλαγές μπορούν επίσης να προσπελαστούν από τον πίνακα παραλλαγών.

Σημείωση: εάν οι χρήστες επιλέξουν να περιορίσουν την ερμηνεία χρησιμοποιώντας έναν εικονικό πίνακα που
εξαιρεί τα γονίδια BRCA, τότε η κατάσταση BRCA απενεργοποιείται.

Εικόνα 5. Επισκόπηση παραλλαγών BRCA.
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3.3. Επισκόπηση/επεξεργασία της κατάστασης
Γονιδιωματικής ακεραιότητας

Η κατάσταση GI που υπολογίζεται στη διαδικτυακή εφαρμογή SOPHiA DDM θα είναι διαθέσιμη εδώ ως
προτεινόμενη κατάσταση GI. Το παράθυρο επεξεργασίας/επισκόπησης του GIS (Εικόνα 6) εμφανίζει:

l Την τελική κατάσταση του GI. Βάσει προεπιλογής, η τελική κατάσταση βασίζεται στην προτεινόμενη
κατάσταση GI σύμφωνα με τους κανόνες που περιγράφονται στον Πίνακα 3.

l Η προτεινόμενη κατάσταση GI για τον καρκίνο των ωοθηκών όπως υπολογίζεται απευθείας από τη
διαδικτυακή εφαρμογή SOPHiA DDM (βλ. Ενότητα 7.3).

l Ο δείκτης Γονιδιωματικής ακεραιότητας όπως υπολογίζεται απευθείας από τη διαδικτυακή εφαρμογή
SOPHiA DDM. Ο δείκτης Γονιδιωματικής ακεραιότητας δεν εμφανίζεται για δείγματα που έχουν
επισημανθεί ως «Απορριφθείσα» ή «Ασαφής».

l Η κατάσταση QA της Γονιδιωματικής ακεραιότητας όπως υπολογίζεται απευθείας από τη διαδικτυακή
εφαρμογή SOPHiA DDM.

l Το προφίλ κάλυψης χαμηλής διέλευσης WGS (lpWGS), το οποίο δείχνει τα δεδομένα που
χρησιμοποιούνται για υπολογισμό του δείκτη GI.

Ανατρέξτε στην Ενότητα 7.3, Οδηγίες χρήσης για το Διάλυμα SOPHiA DDM Dx HRD (ενότητα IVD) για
πρόσθετες λεπτομέρειες.

Εικόνα 6. Επισκόπηση του παραθύρου επεξεργασίας/επισκόπησης του GIS.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ GI ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ GI

Θετική Θετική

Αρνητική Αρνητική

Αρνητική* Αρνητική

Ασαφής Απροσδιόριστη

Απορριφθείσα Απροσδιόριστη

Πίνακας 3. Μετάφραση της προτεινόμενης κατάστασης GI στην προεπιλεγμένη τελική

κατάσταση GI.

Για επεξεργασία της τελικής κατάστασης GI, κάντε κλικ στο κουμπί «επεξεργασία».

Κάντε κλικ στη «Μεταφόρτωση πλήρους αναφοράς» για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αναφορά GI PDF, όπου
αναφέρονται πρόσθετες μετρήσεις QC. Είναι χρήσιμο να διερευνηθούν περαιτέρω απροσδιόριστα δείγματα GI
και να κατανοήσουμε τους λόγους που έχει απορριφθεί ένα δείγμα.

3.4. Καθορισμός κατάστασης HRR

Χρησιμοποιώντας το Διάλυμα SOPHiA DDM Dx HRD, οι χρήστες μπορούν να αναφέρουν παραλλαγές που δεν
είναι BRCA, οι οποίες θεωρούνται σχετικές για την αξιολόγηση του HRD.

Το παράθυρο επεξεργασίας/επισκόπησης του HRR (Εικόνα 7) εμφανίζει:

l Την τελική κατάσταση του γονιδίου HRR. Βάσει προεπιλογής, η τιμή έχει οριστεί σε «Απροσδιόριστη», η
ροή διοχέτευσης εντολών διεργασιών δεν υπολογίζει μια προτεινόμενη κατάσταση.

l Ο κατάλογος των παραλλαγών που υποστηρίζουν την κατάσταση γονιδίου HRR. Ο κατάλογος αυτός
περιέχει όλες τις παραλλαγές που αναφέρονται από τον χρήστη εντός του πλαισίου προσδιορισμού της
κατάστασης του γονιδίου HRR. Βάσει προεπιλογής, ο κατάλογος αυτός είναι κενός καθώς το σύστημα
δεν συμπληρώνει αυτόματα παραλλαγές HRR. Η ενότητα 3.1.6 στο Παράρτημα I περιγράφει τον τρόπο
αναφοράς παραλλαγών.

l Για επεξεργασία της τελικής κατάστασης του γονιδίου HRR, κάντε κλικ στο κουμπί «Επεξεργασία».
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Εικόνα 7. Επισκόπηση του παραθύρου επεξεργασίας/επισκόπησης του HRR.

3.5. Καθορισμός κατάστασης γονιδιακής ενίσχυσης
CCNE1

Χρησιμοποιώντας το Διάλυμα SOPHiA DDM Dx HRD, οι χρήστες μπορούν επίσης να αναφέρουν την παρουσία
ενισχύσεων γονιδίου CCNE1. Το παράθυρο επεξεργασίας/επισκόπησης κατάστασης ενίσχυσης CCNE1 (Εικόνα
8) εμφανίζει:

l Την τελική κατάσταση CCNE1 που ορίζεται από τον χρήστη. Βάσει προεπιλογής, η τιμή έχει οριστεί σε
«Απροσδιόριστη». Η ροή διοχέτευσης εντολών διεργασιών βιοπληροφορικής δεν υπολογίζει μια
προτεινόμενη κατάσταση γονιδιακής ενίσχυσης CCNE1.

l Ο αριθμός ενεργού αντιγράφου CCNE1 που ανιχνεύθηκε από τη μονάδα γονιδιακής ενίσχυσης (βλ.
ενότητα 7.1.3 του Παραρτήματος I, δείτε επίσης την ενότητα 7 του Εγχειριδίου λειτουργίας της
εφαρμογής SOPHiA DDM για επιτραπέζιους υπολογιστές).

l Για δείγματα με CN>3,25 (δηλαδή, εάν αναφέρεται γονιδιακή ενίσχυση), ο χρήστης μπορεί να ερμηνεύσει
περαιτέρω το μέγεθος του κέρδους του αριθμού αντιγράφων CCNE1 επιθεωρώντας οπτικά το διάγραμμα
του σχεδίου προφίλ αριθμού αντιγράφων lpWGS CCNE1 (βλ. επίσης ενότητα 7.1.4. του Παραρτήματος
Ι). Το σχέδιο δεν είναι διαθέσιμο για δείγματα με κατάσταση απόρριψης GI.
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Εικόνα 8. Επισκόπηση του παραθύρου επεξεργασίας/επισκόπησης γονιδιακής ενίσχυσης CCNE1.

3.6. Αναφορά παραλλαγών στο πεδίο εφαρμογής

Χρησιμοποιώντας το Διάλυμα SOPHiA DDM Dx HRD, οι χρήστες μπορούν να αναφέρουν παραλλαγές ως
σχετικές με την αξιολόγηση της κατάστασης BRCA ή HRR. Στην προβολή λεπτομερειών παραλλαγής του
πίνακα παραλλαγών, κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη στην αναφορά» κι έπειτα επιλέξτε το πεδίο εφαρμογής
μεταξύ BRCA, HRR και Άλλη (Εικόνα 9).

Οι παραλλαγές που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής των BRCA και HRR θα εμφανίζονται στον πίνακα
παραλλαγών υποστήριξης BRCA/HRR στο παράθυρο επεξεργασίας/επισκόπησης BRCA/HRR. Η παραλλαγή που
αναφέρεται ως «Άλλη» θα εμφανίζεται σε ξεχωριστή ενότητα της αναφοράς.
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Εικόνα 9. Αναφορά παραλλαγής σε πεδίο εφαρμογής με HRR ή BRCA.

3.7. Δημιουργήστε αναφορά CDS SOPHiA DDM HRD

Για να δημιουργήσετε την αναφορά CDS SOPHiA DDM HRD, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο λειτουργίας της
εφαρμογής SOPHiA DDM για επιτραπέζιους υπολογιστές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αναφορά προορίζεται
μόνο για χρήση Υποστήριξης κλινικής απόφασης. Δεν προορίζεται ως κύριο διαγνωστικό εργαλείο.

l Το πρώτο μέρος της αναφοράς έχει να κάνει με την προβολή των καταστάσεων HRD, GI και BRCA (εάν
επιλεγεί).

l Το δεύτερο μέρος της αναφοράς έχει να κάνει με τις καταστάσεις HRR και CCNE1 (εάν επιλεγεί).

l Το τρίτο μέρος της αναφοράς έχει να κάνει με τυχόν πρόσθετες παραλλαγές που ενδέχεται να
αναφερθούν εκτός του πεδίου εφαρμογής του HRD.

4. Εκτιμήσεις σχετικά με ασαφή αποτελέσματα

4.1. Σε περίπτωση Απορριφθείσας GI

Σε περίπτωση κατάστασης Απορριφθείσας GI, προτείνουμε στον χρήστη να συμβουλευτεί το δείγμα μετρήσεων
QA (διαθέσιμα στην αναφορά της ροή διοχέτευσης εντολών διεργασιών GI) καθώς και τον ακόλουθο Πίνακα 4α
για να προσδιορίσει την υποκείμενη αιτία.
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Ανεπαρκής
κάλυψη λόγω
προβλημάτων
εξισορρόπησης
WGS με
σύλληψη.

l Ελέγξτε την ενότητα Διασφάλιση ποιότητας δείγματος
στην αναφορά διασφάλισης ποιότητας της ροής
διοχέτευσης εντολών διεργασιών GI. Ένα δείγμα
απορρίπτεται όταν ο αριθμός θραυσμάτων WGS είναι
κάτω από 4 εκατομμύρια.

l Το τμήμα Δείγματος QA της ροής διοχέτευσης εντολών
διεργασιών GI του δείχνει το ποσοστό των θραυσμάτων
WGS. Συγκρίνετε αυτήν τη μέτρηση για όλα τα δείγματα
που βρίσκονταν στην ίδια δεξαμενή σύλληψης.
Προσδιορίστε εάν όλα τα δείγματα στη δεξαμενή έχουν
ασυνήθιστα χαμηλή τιμή (<50% των θραυσμάτων WGS).

Η συγκέντρωση WGS δεν
αλληλουχήθηκε σε
επαρκές βάθος.
Συνιστούμε επανάληψη
της αλληλούχησης της
δεξαμενής δειγμάτων. Εάν
είναι απαραίτητο, να
προσαρμόσετε την
αναλογία μεταξύ
σύλληψης και
συγκέντρωσης WGS για
να λάβετε επαρκείς
αναγνώσεις WGS.

Ανεπαρκής
κάλυψη λόγω
προβλημάτων
εξισορρόπησης
των δειγμάτων
πολυπλεξίας στην
ίδια εκτέλεση.

l Ελέγξτε την ενότητα Διασφάλιση ποιότητας δείγματος
στην αναφορά διασφάλισης ποιότητας της ροής
διοχέτευσης εντολών διεργασιών GI. Ένα δείγμα
απορρίπτεται όταν ο αριθμός θραυσμάτων WGS είναι
κάτω από 4 εκατομμύρια.

l Ελέγξτε την ενότητα Διασφάλιση ποιότητας δείγματος
στην αναφορά διασφάλισης ποιότητας της ροής
διοχέτευσης εντολών διεργασιών GI. Συγκρίνετε τον
αριθμό θραυσμάτων WGS (M) μεταξύ δειγμάτων στην
ίδια εκτέλεση. Ελέγξτε εάν η κατανομή αναγνώσεων
στην εκτέλεση είναι ισορροπημένη ή εάν υπάρχουν
ακραίες τιμές με πολύ λίγες ή πάρα πολλές αναγνώσεις
(τριπλάσια).

Εάν παρατηρήσετε ισχυρή
ανισορροπία στην
εκτέλεση αλληλούχησης:
Προτείνουμε επανάληψη
της αλληλούχησης των
δειγμάτων σας,
διασφαλίζοντας ότι
ποσοτικοποιείτε
προσεκτικά τις
βιβλιοθήκες σας και
προσαρμόζετε όλα τα
δείγματα στην ίδια
μοριακότητα πριν από τη
συγκέντρωση.

Ανεπαρκής
κάλυψη λόγω
κακής απόδοσης
της εκτέλεσης
αλληλούχησης.

l Ελέγξτε την ενότητα Διασφάλιση ποιότητας δείγματος
στην αναφορά διασφάλισης ποιότητας της ροής
διοχέτευσης εντολών διεργασιών GI. Ένα δείγμα
απορρίπτεται όταν ο αριθμός θραυσμάτων WGS είναι
κάτω από 4 εκατομμύρια.

l Μεταβείτε στην αναφορά QA της ροής διοχέτευσης
εντολών διεργασιών και ελέγξτε τον συνολικό αριθμό
αναγνώσεων που προκύπτουν από την εκτέλεση
αλληλούχησης. Συγκρίνετε αυτό με τον αναμενόμενο
αριθμό αναγνώσεων (~260 εκατομμύρια αναγνώσεις για
εκτέλεση NextSeq Mid Output, ~800 εκατομμύρια
αναγνώσεις για εκτέλεση NextSeq High Output).

Επαναλάβετε την
εκτέλεση αλληλούχησης
προσαρμόζοντας την
τελική συγκέντρωση
φόρτωσης της
βιβλιοθήκης
αλληλούχησης, προς
αποφυγή της ανεπαρκούς
ή υπερβολικής συστάδας
της εκτέλεσης.

Υπερβολικός
υπολειπόμενος
θόρυβος

l Ελέγξτε την ενότητα Διασφάλιση ποιότητας δείγματος
στην αναφορά διασφάλισης ποιότητας της ροής
διοχέτευσης εντολών διεργασιών GI. Ο υπολειπόμενος
θόρυβος >= 0,17 οδηγεί σε απόρριψη δείγματος εάν δεν

Τα υψηλά επίπεδα
θορύβου μπορεί να
αποτελούν ένδειξη
χαμηλής ποιότητας

Πίνακας 4α. Συστάσεις σε περίπτωση Απορριφθείσας GI.
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ανιχνευθεί η αναλογία καθαρότητας-πλοειδίας.
Παραδείγματα προφίλ κάλυψης lpWGS με υπερβολικό
υπολειπόμενο θόρυβο, στα οποία δεν ανιχνεύθηκε PPR.

εισαγόμενου DNA, που
πιθανώς προκύπτει από
κακή εξαγωγή DNA

Για να βελτιωθεί η
αποδοτικότητα της
προετοιμασίας της
βιβλιοθήκης, να
επαναλάβετε την
προετοιμασία βιβλιοθήκης,
διπλασιάζοντας τη
ποσότητα του
εισαγόμενου DNA και, εάν
είναι εφικτό, αρχίζοντας
μια νέα εξαγωγή DNA.

Υψηλό ποσοστό
ακραίων τιμών
κάλυψης

l Ελέγξτε την ενότητα Διασφάλιση ποιότητας δείγματος
στην αναφορά διασφάλισης ποιότητας της ροής
διοχέτευσης εντολών διεργασιών GI. Ένα δείγμα
απορρίπτεται εάν το ποσοστό των ακραίων τιμών
κάλυψης είναι μεγαλύτερο από ή ίσο με 20%.

l Ένα υψηλό ποσοστό ακραίων τιμών κάλυψης που
επηρεάζουν το προφίλ κάλυψης lpWGS μπορεί να
προκύψει από ανεπαρκή εκτέλεση του βήματος
σύλληψης ή από χαμηλή ποιότητα DNA.

l Για να διακρίνετε τα δύο σενάρια, να συγκρίνετε την
αναλογία των ακραίων τιμών κάλυψης για όλα τα
δείγματα που βρίσκονταν στην ίδια δεξαμενή σύλληψης.
Προσδιορίστε εάν όλα τα δείγματα στη δεξαμενή έχουν
ασυνήθιστα υψηλή τιμή (>= 20%).

l Σε περίπτωση που όλα
τα δείγματα στη
δεξαμενή απορριφθούν
λόγω ακραίων τιμών
κάλυψης, προτείνουμε
επανάληψη ολόκληρης
τη ροή εργασιών για τη
δεξαμενή δειγμάτων,
προσέχοντας ιδιαίτερα
τις οδηγίες σύλληψης.

l Σε περίπτωση που
απορριφθεί μόνο ένας
μικρός αριθμός
δειγμάτων στη
συγκέντρωση λόγω
ακραίων τιμών
κάλυψης, προτείνουμε
να επαναλάβετε
ολόκληρη τη ροή
εργασιών μόνο για τα
δείγματα που
απορρίφθηκαν,
διπλασιάζοντας την
ποσότητα του
εισαγόμενου DNA.

Πίνακας 4α. Συστάσεις σε περίπτωση Απορριφθείσας GI. (συνέχεια)
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4.2. Σε περίπτωση Ασαφούς GI

Σε περίπτωση κατάστασης Ασαφούς GI, προτείνουμε στον χρήστη να συμβουλευτεί το δείγμα μετρήσεων QA
(διαθέσιμα στην αναφορά της ροή διοχέτευσης εντολών διεργασιών GI) καθώς και τον ακόλουθο Πίνακα 4β για
να προσδιορίσει την υποκείμενη αιτία.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΙΤΙΑ ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΑΙΤΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ

Το δείγμα δεν
παρουσιάζει
μεγάλες
ανωμαλίες
στον αριθμό
αντιγράφων

l Ελέγξτε την ενότητα Διασφάλιση ποιότητας δείγματος
στην αναφορά διασφάλισης ποιότητας της ροής
διοχέτευσης εντολών διεργασιών GI. Ένα δείγμα
ταξινομείται ως Ασφαλής GI εάν η αναλογία σήματος προς
θόρυβο είναι ανεπαρκής (δηλαδή SNR μικρότερη από
0,55).

l Πραγματοποιήστε οπτική επιθεώρηση του προφίλ lpWGS
στην αναφορά GI. Το εξομαλυνόμενο προφίλ κάλυψης
(πορτοκαλί γραμμή) πρέπει να είναι επίπεδο, χωρίς σημάδια
μεγάλων ανωμαλιών CN. Η ανεπαρκής SNR οφείλεται σε
απουσία σήματος που θα μπορούσε να προκύψει είτε από: i)
απουσία αλλαγών CN στο δείγμα είτε, ii) από εξαιρετικά
χαμηλό περιεχόμενο όγκου.

Παραδείγματα προφίλ κάλυψης lpWGS χωρίς μεγάλες
ανωμαλίες CN

l Εάν το περιεχόμενο
όγκου του δείγματος
είναι πάνω από 30%,
τότε είναι πιθανό το
δείγμα να μην
παρουσιάζει μεγάλες
ανωμαλίες στον αριθμό
αντιγράφων. Η
επανάληψη του
πειράματος δεν θα
επηρεάσει τα
αποτελέσματα της
ανάλυσης GI.

l Εάν υπάρχουν
αμφιβολίες σχετικά με
το περιεχόμενο όγκου
του δείγματος, τότε
προτείνουμε να
επαναλάβετε ολόκληρη
τη ροή εργασιών wetlab,
αρχίζοντας με δείγμα
υψηλότερου
περιεχομένου όγκου.

Πίνακας 4β. Συστάσεις σε περίπτωση Ασαφούς GI.

5. Εκτιμήσεις σχετικά με τις καταστάσεις
Αρνητικής GI*
Οι καταστάσεις Αρνητικής GI* αποτελούν αρνητικές κλήσεις μέσης αξιοπιστίας με αυξημένο ψευδώς αρνητικό
κίνδυνο. Οι κλήσεις Αρνητικής GI* προκύπτουν από τη χαμηλή αναλογία σήματος προς θόρυβο στα δεδομένα
NGS, υποδηλώνοντας πιθανώς ανεπαρκές περιεχόμενο όγκου στο δείγμα. Ο Πίνακας 5α πιο κάτω παρουσιάζει
πώς επηρεάζει το ανεπαρκές περιεχόμενο όγκου το SNR.
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ΒΑΣΙΚΗ ΑΙΤΙΑ ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΑΙΤΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ

Ανεπαρκές
περιεχόμενο
όγκου

l Επαληθεύστε ότι το περιεχόμενο όγκου του
δείγματος που εκτιμάται πριν από την επεξεργασία
του δείγματος DNA είναι πάνω από 30%.

l Ελέγξτε την αναφορά GI και επιβεβαιώστε ότι το
PPR ήταν είτε χαμηλότερο από 0,1 είτε δεν
εντοπίστηκε.

l Να σημειωθεί ότι η ανάλυση της GI δεν διενεργεί
εκτίμηση για το περιεχόμενο όγκου.

Απεικόνιση του προφίλ lpWGS που ελήφθη μειώνοντας
το περιεχόμενο όγκου στο δείγμα. Το μέγεθος των
αλλαγών κάλυψης μεταξύ των τμημάτων μειώνεται, με
μείωση του περιεχομένου του όγκου.

Περιεχόμενο όγκου = 100%

Περιεχόμενο όγκου = 66%

Περιεχόμενο όγκου = 33%

Παραδείγματα προφίλ κάλυψης lpWGS για δείγματα
με ανεπαρκές περιεχόμενο όγκου, στα οποία δεν
ανιχνεύθηκε PPR.

Εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά
με το περιεχόμενο όγκου του
δείγματος, τότε προτείνουμε να
επαναλάβετε ολόκληρη τη ροή
εργασιών wetlab, αρχίζοντας με
δείγμα υψηλότερου περιεχομένου
όγκου.

Πίνακας 5α. Εκτιμήσεις σχετικά με τις καταστάσεις Αρνητικής GI*.
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5.1. Σε περίπτωση ασαφούς BRCA ή/και παρουσίας
κινδύνου BRCA FN

Αξιολογήστε τη σοβαρότητα του κινδύνου FN ελέγχοντας το ποσοστό των περιοχών BRCA1/2 που καλύπτονται
με >100x μοναδικά μόρια. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί ελέγχοντας τον δείκτη ποιότητας «BRCA Cov
Percentile 100», ο οποίος εμφανίζεται ως φανάρι στο DDM (δείτε την περιγραφή στην ενότητα δεικτών
ποιότητας, καθώς και στην Εικόνα 4). Ένα καλό δείγμα αναμένεται να έχει βαθμολογία τουλάχιστον 99%.

Σημείωση: Όταν διαβάζετε τις πιο κάτω οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων, (Πίνακας 5) ενδέχεται να
ισχύουν πολλαπλές βασικές αιτίες. Μην παραλείψετε να διαβάσετε τον οδηγό στο σύνολό του και να
εντοπίσετε την πιο σχετική αιτία.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΙΤΙΑ
ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΤΕ

ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΑΙΤΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ

Κακή ομοιομορφία
κάλυψης

l Ελέγξτε την ετερογένεια κάλυψης
(<0,01) στην αναφορά
διασφάλισης ποιότητας της ροής
διοχέτευσης εντολών διεργασιών

l Προσδιορίστε εάν η ομοιομορφία
κάλυψης είναι χαμηλή σε όλα τα
δείγματα της δεξαμενής
σύλληψης ή μόνο σε μεμονωμένα
δείγματα.

l Εάν παρατηρήσετε ένα φαινόμενο
συγκέντρωσης: Η απόδοση σύλληψης είναι
χαμηλή, γι’ αυτό συνιστούμε να
επαναλάβετε ολόκληρη την παρτίδα
δειγμάτων και να δώσετε μεγάλη προσοχή
στην ενότητα των Οδηγιών χρήσης που
περιγράφει τη διαδικασία υβριδισμού και
σύλληψης.

l Εάν παρατηρήσατε το φαινόμενο σε ένα
μεμονωμένο δείγμα: Η
αποτελεσματικότητα προετοιμασίας της
βιβλιοθήκης ή/και η ποιότητα του
δείγματος είναι χαμηλή. Για να βελτιωθεί η
ποιότητα της βιβλιοθήκης, προτείνουμε
διπλασιασμό της ποσότητας του
εισαγόμενου DNA και επανάληψη
ολόκληρης της ροής εργασιών, αρχίζοντας
με μια νέα εξαγωγή DNA, εάν είναι εφικτό.

Ανεπαρκής αριθμός
θραυσμάτων που
αντιστοιχίζονται
στις περιοχές
στόχου του πίνακα

l Ελέγξτε την ενότητα Διασφάλιση
ποιότητας δείγματος στην
αναφορά διασφάλισης ποιότητας
της ροής διοχέτευσης εντολών
διεργασιών GI. Υπολογίστε τον
αριθμό θραυσμάτων (M) στις
περιοχές στόχου του πίνακα,
αφαιρώντας τον αριθμό
θραυσμάτων WGS από τον
συνολικό αριθμό θραυσμάτων.
Κάθε δείγμα θα πρέπει να έχει
τουλάχιστον 2 εκατομμύρια

l Εάν παρατηρήσετε ένα φαινόμενο
συγκέντρωσης: Η δεξαμενή σύλληψης δεν
αλληλουχήθηκε σε επαρκές βάθος, γι’ αυτό
συνιστούμε επανάληψη της αλληλούχησης
της δεξαμενής δειγμάτων. Εάν είναι
απαραίτητο, προσαρμόστε την αναλογία
μεταξύ σύλληψης και συγκέντρωσης WGS
για να λάβετε επαρκή αντιστοίχιση
αναγνώσεων στις περιοχές στόχο.

l Εάν παρατηρήσατε το φαινόμενο σε ένα
μεμονωμένο δείγμα: Επαναλάβετε
ολόκληρη τη ροή εργασιών για το δείγμα
και φροντίστε να ποσοτικοποιήσετε

Πίνακας 5β. Συστάσεις σε περίπτωση μη προσδιορισμένου BRCA που σχετίζεται με προειδοποίηση κινδύνου FN.
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ΒΑΣΙΚΗ ΑΙΤΙΑ
ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΤΕ

ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΑΙΤΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ

θραύσματα, τα οποία
αντιστοιχίζονται στις περιοχές
στόχου του πίνακα.

l Προσδιορίστε εάν ο αριθμός
θραυσμάτων που αντιστοιχίζονται
στις περιοχές στόχου του πίνακα
είναι χαμηλός σε όλα τα δείγματα
της δεξαμενής σύλληψης ή μόνο
σε μεμονωμένα δείγματα.

l Ελέγξτε εάν η κατανομή
αναγνώσεων στη σύλληψη είναι
ισορροπημένη ή εάν υπάρχουν
ακραίες τιμές με πολύ λίγες ή
πάρα πολλές αναγνώσεις
(τριπλάσια διαφορά).

προσεκτικά τις βιβλιοθήκες σας πριν από
τη συνένωση και τη σύλληψη.

l Εάν παρατηρήσετε ισχυρή ανισορροπία
στη δεξαμενή σύλληψης: Βεβαιωθείτε ότι
έχετε ποσοτικοποιήσει προσεκτικά τις
βιβλιοθήκες σας πριν από τη συνένωση και
τη σύλληψη. Εάν γνωρίζετε την ποιότητα
του εισαγόμενου DNA σας, μπορείτε να
βελτιώσετε την ισορροπία των
αναγνώσεων μέσω συνένωσης δειγμάτων
παρόμοιας ποιότητας στην ίδια δεξαμενή.
Προειδοποίηση: Τα δύο πρώτα σενάρια
ισχύουν μόνο εάν η ομοιομορφία κάλυψης
των δειγμάτων ήταν επαρκούς ποιότητας.

Κακή ποικιλομορφία
βιβλιοθήκης

l Ελέγξτε τις Στατιστικές
αντιστοίχισης στην αναφορά
διασφάλισης ποιότητας της ροής
διοχέτευσης εντολών διεργασιών
για να προσδιορίσετε το
διπλότυπο κλάσμα στο δείγμα. Τα
διπλότυπα PCR θα πρέπει να είναι
παρόμοια για όλα τα δείγματά σας.

l Τα υψηλά ποσοστά διπλότυπων PCR
υποδηλώνουν χαμηλή αποτελεσματικότητα
προετοιμασίας της βιβλιοθήκης.
Προτείνουμε να επαναλάβετε το σύνολο
της ροής εργασιών και, εάν είναι εφικτό,
διπλασιάζοντας την ποσότητα του
εισαγόμενου DNA.

Μικρό μέγεθος
θραύσματος
βιβλιοθήκης

l Ελέγξτε εάν το μέγεθος της
βιβλιοθήκης είναι ασυνήθιστα
χαμηλό σε σύγκριση με τα άλλα
δείγματα που υποβλήθηκαν σε
επεξεργασία. Μπορείτε να
αποκτήσετε το μέσο μέγεθος
θραύσματος βιβλιοθήκης μέσω
υψηλής ανάλυσης τριχοειδούς
ηλεκτροφόρησης, η οποία
χρησιμοποιείται για έλεγχο της
ποιότητας της βιβλιοθήκης στο
τέλος της ροής εργασιών για
προετοιμασία της βιβλιοθήκης.

l Τα μικρά μεγέθη βιβλιοθήκης μεμονωμένων
δειγμάτων ενδέχεται να αποτελούν ένδειξη
χαμηλής ποιότητας εισαγόμενου DNA
(εικάζοντας ότι χρησιμοποιήθηκαν
πολυκάναλες πιπέτες για επεξεργασία
δειγμάτων σύμφωνα με την ορθή
εργαστηριακή πρακτική). Για να βελτιωθεί
η αποτελεσματικότητα προετοιμασίας της
βιβλιοθήκης, προτείνουμε διπλασιασμό της
ποσότητας του εισαγόμενου DNA.

Πίνακας 5β. Συστάσεις σε περίπτωση μη προσδιορισμένου BRCA που σχετίζεται με προειδοποίηση κινδύνου FN. (συνέχεια)
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6. Αρχεία πόρων

6.1. Περιοχές στόχοι

Πίνακας 6. Περιοχές στόχοι του πίνακα γονιδίων του Διαλύματος SOPHiA DDM Dx HRD.

ΓΟΝΙΔΙΟ

ΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ

HRD_V1

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΕΩΝ ΣΕ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ
ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ HRD_V1

AKT1 387 4329 8,94

ΑΤΜ 9171 9171 100

BARD1 7311 7311 100

BRCA1 21078 21078 100

BRCA2 10257 10257 100

BRIP1 3750 3750 100

CCNE1 4605 4605 100

CDK12 8919 8919 100

CHEK1 8250 8250 100

CHEK2 5907 5907 100

ESR1 856 11664 7,34

FANCA 9537 9537 100

FANCD2 13128 13128 100

FANCL 2271 2271 100

FGFR1 5523 21459 25,7

FGFR2 4909 26337 18,6

FGFR3 1531 6933 22,1

MRE11 6294 6294 100

NBN 4284 4284 100

PALB2 3561 3561 100

PIK3CA 1147 3207 35,8

PPP2R2 A 2718 2718 100

PTEN 3564 3564 100

RAD51B 12525 12525 100

RAD51C 1539 1539 100
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ΓΟΝΙΔΙΟ

ΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ

HRD_V1

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΕΩΝ ΣΕ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ
ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ HRD_V1

RAD51D 2685 2685 100

RAD54L 4488 4488 100

TP53 13338 13338 100

7. Περιγραφή ανάλυσης και παράμετροι

7.1. Προεπεξεργασία ακατέργαστων δεδομένων

7.1.1. Προεπεξεργασία
l Συλλέξτε μετρήσεις ποιότητας με βάση τα ακατέργαστα αρχεία fastq.

l Περικόψτε τα αρχεία fastq σε μέγιστο μέγεθος 2.500 MB.

7.1.2. Ευθυγράμμιση
l Κόψτε τους προσαρμογείς και περικόψτε άκρα χαμηλής ποιότητας από τις αναγνώσεις (ποιότητα βάσης

κάτω από 20).

l Ευθυγραμμίστε τις αναγνώσεις στο γονιδίωμα αναφοράς hg19 σε λειτουργία paired-end.

l Υπολογίστε στατιστικά στοιχεία ευθυγράμμισης και μετρήσεις κάλυψης στα μη επεξεργασμένα αρχεία
ευθυγράμμισης.

l Περικόψτε τις προεξέχουσες ακολουθίες προσαρμογέων.

l Αφαιρέστε αναγνώσεις με χαμηλή ποιότητα αντιστοίχισης ή χαμηλό μέσο όρο βασικών βαθμολογιών
phred. Χρησιμοποιείται όριο <30 και στις δύο περιπτώσεις.

l Η τοπική κάλυψη σε οποιαδήποτε θέση εντός των περιοχών στόχου περιορίζεται σε 30.000x και σε
10.000 εκτός των περιοχών στόχου. Η υπερβολική κάλυψη αφαιρείται έπειτα από μια τυχαία
δειγματοληψία.

l Αφαιρέστε χιμαιρικές αναγνώσεις με δομές σχήματος φουρκέτας.

l Ευθυγραμμίστε εκ νέου τους μαλακούς συνδετήρες.

l Εκχωρήστε αναγνώσεις σε ομάδες ανάγνωσης με βάση τις συντεταγμένες έναρξης-λήξης.

l Επισημάνετε περιοχές χαμηλής κάλυψης με βάση όριο 100 μορίων (ομάδες ανάγνωσης).

l Υπολογίστε στατιστικά στοιχεία και μετρήσεις κάλυψης στο επεξεργασμένο αρχείο ευθυγράμμισης.
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7.2. Κατάλογος μονάδων που περιλαμβάνονται

7.2.1. Δείκτες ποιότητας

Για κάθε δείγμα που αναλύθηκε, εμφανίζεται ένας πίνακας δεικτών ποιότητας που μοιάζουν με φωτεινούς
σηματοδότες σε DDM, για ενημέρωση σχετικά με συγκεκριμένες μετρήσεις ποιότητας του δείγματος. Κάθε
δείκτης χρωματίζεται με πράσινο χρώμα όταν η αντίστοιχη μέτρηση ποιότητας βρίσκεται εντός του
αναμενόμενου εύρους ή με κόκκινο στην αντίθετη περίπτωση. Οι ακόλουθοι δείκτες εμφανίζονται για κάθε
δείγμα:

l Panel_cov_percentile_100: Το ποσοστό του πίνακα γονιδίων καλύπτεται σε >100x μόρια. Το
αναμενόμενο εύρος για τη μέτρηση αυτή είναι μεταξύ 95% και 100%

l BRCA_cov_percentile_100: Το ποσοστό στοχευόμενων περιοχών BRCA1 και BRCA2 καλύπτονται σε
>100x μόρια. Το αναμενόμενο εύρος για τη μέτρηση αυτή είναι μεταξύ 99% και 100%. Κάθε φορά που
αποτυγχάνει ο δείκτης αυτός (δηλ. κάτω από 99%), θα ενεργοποιείται μια προειδοποίηση κινδύνου FN
στο πλαίσιο της ανάλυσης κατάστασης BRCA.

l BRCA_cov_unif: Η ομοιομορφία κάλυψης στις στοχευόμενες περιοχές BRCA1 και BRCA2. Η
ομοιομορφία κάλυψης ορίζεται ως το κλάσμα των γονιδιωματικών περιοχών που έχουν κάλυψη εντός 5
και 1/5 της διάμεσης κάλυψης. Το αναμενόμενο εύρος για τη μέτρηση αυτή είναι μεταξύ 0,9 και 1.

l Group_size: Το μέγεθος της ομάδας ορίζεται ως ο διάμεσος αριθμός αναγνώσεων σε κάθε ομάδα
ανάγνωσης. Ένα υψηλό μέγεθος ομάδας υποδηλώνει χαμηλό ποσοστό μετατροπής της βιβλιοθήκης και
υψηλό ποσοστό αντιγράφων. Το αναμενόμενο εύρος για τη μέτρηση αυτή είναι μεταξύ 1 και 10.

l DeamScore: Η βαθμολογία απαμίνωσης αποτελεί βαθμολογία που επινοήθηκε για να αντικατοπτρίζει τον
ρυθμό τεχνητής απαμίνωσης σε ένα δεδομένο δείγμα FFPE. Το αναμενόμενο εύρος για τη βαθμολογία
αυτή είναι μεταξύ 0 και 0,8.

l FragLength: Το διάμεσο μήκος θραύσματος DNA σε ένα δείγμα. Το αναμενόμενο εύρος για τη μέτρηση
αυτή είναι μεταξύ 75 και 250.

7.2.2. SNV/INDEL

Οι μονάδες ανίχνευσης SNV/INDEL περιλαμβάνουν αλγόριθμους τοπικής εκ νέου ευθυγράμμισης, λογισμικό
κλήσης παραλλαγών που εφαρμόζουν στατιστικές δοκιμές σε εντοπισμένες αναντιστοιχίες σε σχέση με το
γονιδίωμα αναφοράς, λειτουργίες κανονικοποίησης παραλλαγών, λειτουργίες ποσοτικοποίησης παραλλαγών και
λειτουργίες φιλτραρίσματος παραλλαγών.

Κλήση παραλλαγών

l Προσδιορίστε παραλλαγές (SNV και INDEL) επιλέγοντας θέσεις στις οποίες το σήμα που υποστηρίζει το
εναλλακτικό αλληλόμορφο είναι σημαντικά διαφορετικό από τον θόρυβο περιβάλλοντος.

l Πραγματοποιήστε αποκλειστική κλήση παραλλαγής για μεγάλου μήκους πανομοιότυπα και μεγάλου
μήκους εισαγωγές, τα οποία δεν μπορούν να αναγνωριστούν με συσσώρευση αναγνώσεων.

l Συγχωνεύστε παραλλαγές μεταξύ τους εάν βρίσκονται στο ίδιο αλληλόμορφο (φασικό).

l Ποσοτικοποιήστε το κλάσμα παραλλαγής λαμβάνοντας υπόψη όλους τους απλότυπους στη γειτονική
περιοχή.

l Ενοποιήστε τον σχολιασμό ομοπολυμερούς στα πρότυπα μακράς αγκύρωσης.
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Φιλτράρισμα παραλλαγών

l Φιλτράρετε παραλλαγές κάτω από το επίπεδο θορύβου περιβάλλοντος του πίνακα και του συστήματος
αλληλούχησης (φίλτρο = high_background_noise).

l Φιλτράρετε παραλλαγές με κλάσμα παραλλαγής κάτω από 4% (φίλτρο = low_variant_fraction).

l Φιλτράρετε παραλλαγές με κάλυψη ανάγνωσης κάτω από 30 (φίλτρο = low_coverage).

l Φιλτράρετε παραλλαγές εκτός των περιοχών στόχου (φίλτρο = off_target).

l Φιλτράρετε INDEL σε ομοπολυμερή μήκους ίσου ή μεγαλύτερου από 10 (φίλτρο = homopolymer_region).

l Υπολογίστε μια βαθμολογία με βάση το κλάσμα των παραλλαγών C:G>T:A με χαμηλή μοριακή υποστήριξη
και εφαρμόστε διαφοροποιημένο όριο ανάλογα με το συγκεκριμένο δείγμα χαμηλής/υψηλής βαθμολογίας
(φίλτρο = low_molecular_support).

l Αφαιρέστε παραλλαγές πέρα από τις περιοχές στόχο, με πλήρωση 500bp.

l Αφαιρέστε διπλότυπα μεγαλύτερα από 500 bp.

l Φιλτράρετε παραλλαγές με βαθμολογία αξιοπιστίας κάτω από 0 (φίλτρο = low_quality).

Οι παραλλαγές χωρίς κανένα φίλτρο που σχετίζονται με αυτές θεωρούνται κλήσεις «υψηλής αξιοπιστίας» και
είναι αυτές που χρησιμοποιούνται για αξιολόγηση της αναλυτικής απόδοσης. Οι παραλλαγές που επισημαίνονται
με οποιοδήποτε από τα φίλτρα που αναφέρονται πιο πάνω θεωρούνται «χαμηλής αξιοπιστίας» και προβάλλονται
με μοναδικό σκοπό να βοηθήσουν στην ερμηνεία όλων των αδύναμων σημάτων που υπάρχουν στο αρχείο bam.

Σχολιασμός παραλλαγών

Το σύστημα σχολιασμού υπολογίζει σχολιασμούς που σχετίζονται με συγκεκριμένες μεταγραφές,
ακολουθώντας τις κανονικοποιήσεις συντεταγμένων HGVS και τις οδηγίες σημειογραφίας (σημειογραφία c.DNA
και πρωτεϊνών). Η ενότητα αυτή παρέχει επίσης λειτουργικές πληροφορίες σχετικά με την επακόλουθη
κωδικοποίηση της παραλλαγής, μαζί με πληροφορίες θέσης και περιεχομένου, όπως η κατάταξη και η απόσταση
από το πλησιέστερο εξόνιο, η αλληλουχία κωδικονίων, η αλληλουχία αμινοξέων αναφοράς και εναλλακτικών
αμινοξέων. Σε αυτό το στάδιο παρέχονται επίσης πληροφορίες μεταγραφής (αναγνωριστικά RefSeq) και
πληροφορίες σε επίπεδο γονιδίου (σύμβολο HGNC, αριθμός γονιδίου OMIM). Στη συνέχεια το σύστημα
σχολιασμού ερωτά εξωτερικές βάσεις δεδομένων, μέσω αντιστοιχίσεων γονιδιωματικών συντεταγμένων, για να
ανακτήσει πληροφορίες σε επίπεδο παραλλαγών, συμπεριλαμβανομένων του αναγνωριστικού dbSNP, των
συχνοτήτων αλληλόμορφων από GnomAD, του έργου γονιδιώματος 1000, του ExAC, του ESP5400, του CG69,
των βαθμολογιών πρόβλεψης από το dbΝSFP (SIFT, PolyPhen2, MutationTaster) και των ισχυρισμών κλινικής
σημασίας από το ClinVar. Τέλος, το σύστημα σχολιάζει παραλλαγές με αδειοδοτημένους καταλόγους όπως
OMIM, CKB (αποδεικτικά με δυνατότητα ενεργειών που εμφανίζονται στο OncoPortal) και τις βάσεις δεδομένων
Ανταλλαγή BRCA.

Σημείωση: οι παραλλαγές BRCA1 και BRCA2 σχολιάζονται σύμφωνα με το «BRCA_ pathogenicity». Η
βαθμολογία αυτή λαμβάνεται με τη συγκέντρωση των πεδίων «Pathogenicity_expert» και «Pathogenicity_all»
της ανταλλαγής BRCA, ακολουθώντας το σύνολο κανόνων που περιγράφονται πιο κάτω στον Πίνακα 7.
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ BRCA_EXHCANGE ΣΤΟ
«BRCA_PATHOGENICITY» ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

Το BRCA_pathogenicity εκχωρείται ανά παραλλαγή, μέσω κανόνων ταξινόμησης που καταναλώνουν το
«Pathogenicity_expert» και χαρακτηριστικά «Pathogenicity_all» που ανακτήθηκαν από την ανταλλαγή BRCA
και την εφαρμογή κανόνων σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

1: Οποιαδήποτε παραλλαγή που έχει επισημανθεί ως «παθογόνος», «πιθανώς παθογόνος», «παράγοντας
κινδύνου», «δυνητικά παθογόνος» στο Pathogenicity_expert λαμβάνει «BRCA_pathogenicity» ως
«παθογόνος».

2: Οποιαδήποτε παραλλαγή σχολιάζεται με «πιθανώς καλοήθης», «καλοήθης», «δυνητικά μη παθογόνος»,
«καλοήθης / μικρής κλινικής σημασίας» στο Pathogenicity_expert λαμβάνει «BRCA_pathogenicity» ως
«καλοήθης».

3: Οποιαδήποτε παραλλαγή που έχει επισημανθεί ως «παθογόνος», «πιθανώς παθογόνος», «παράγοντας
κινδύνου», «δυνητικά παθογόνος» στο Pathogenicity_all λαμβάνει «BRCA_pathogenicity» ως «παθογόνος»

4: Οποιαδήποτε παραλλαγή σχολιάζεται με «πιθανώς καλοήθης», «καλοήθης», «δυνητικά μη παθογόνος»,
«καλοήθης / μικρής κλινικής σημασίας» στο Pathogenicity_all λαμβάνει «BRCA_pathogenicity» ως
«καλοήθης».

5: Οποιαδήποτε παραλλαγή με διένεξη μεταξύ των κανόνων 3 και 4 λαμβάνει «BRCA_pathogenicity» ως
«ασαφής».

6: Οποιαδήποτε παραλλαγή χωρίς καμία «BRCA_pathogenicity» που να έχει εκχωρηθεί σύμφωνα με τους
κανόνες 1 έως 5 και επισημαίνεται ως «αβέβαιης σημασίας», «καμία γνωστή παθογένεια», «παραλλαγή
άγνωστης σημασίας» στο Pathogenicity_all λαμβάνει «BRCA_pathogenicity» ως «ασαφής».

Ιχνηλασιμότητα κανόνων: Οι τιμές «παθογόνος» και «καλοήθης» έχουν περαιτέρω πρόθεμα είτε με «ex:»
(ειδικός) όταν προέρχονται από τους κανόνες προτεραιότητας 1 και 2 ή με «ag:» (συγκεντρωτικά) όταν
δημιουργούνται από τους κανόνες 3 και 4.
Ως αποτέλεσμα, οι τελικές διαθέσιμες τιμές για το πεδίο «BRCA_pathogenicity» είναι:
l ex:παθογόνος
l ag:παθογόνος
l ex:καλοήθης
l ag:καλοήθης
l ασαφής
l «» (σε περίπτωση που δεν υπάρχει καταχώρηση σε ανταλλαγή BRCA).

Πίνακας 7. Ακολουθούνται κανόνες για συγκέντρωση πληροφοριών BRCA_Exchange στο «BRCA_Pathogenicity» που

εμφανίζεται στον πίνακα παραλλαγών.

7.2.3. Γονιδιακή ενίσχυση/CNV

Οι παραλλαγές αριθμού αντιγράφων (CNV) αποτελούν δομικές αλλαγές στο DNA που σχετίζονται με
διακυμάνσεις στον αριθμό αντιγράφων των επηρεαζόμενων τμημάτων DNA. Η ανάλυση CNV στο προϊόν αυτό
αποτελεί κλήση γονιδιακής ενίσχυσης και βασίζεται στα δεδομένα NGS που στοχεύουν το πλαίσιο HRD.

Η έκδοση γονιδιακής ενίσχυσης της μονάδας CNV έχει σχεδιαστεί κυρίως για ανάλυση δειγμάτων FFPE.
Ανιχνεύει μόνο συμβάντα γονιδιακής ενίσχυσης: πολλαπλά πανομοιότυπα μεγάλων τμημάτων DNA που συνήθως
περιλαμβάνουν ολόκληρα γονίδια. Οι διαγραφές δεν εντοπίζονται.

Η ανίχνευση γονιδιακής ενίσχυσης, χρησιμοποιώντας δεδομένα στοχευμένης αλληλούχησης, πραγματοποιείται
με:
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l Κανονικοποίηση των επιπέδων κάλυψης των περιοχών στόχου ανά δείγμα και μεταξύ δειγμάτων εντός
της ίδιας παρτίδας (ανά περιοχή στόχο στο πλαίσιο της ανίχνευσης CNV νοείται μια συνεχής περιοχή που
καλύπτεται από ανιχνευτές).

l Εκτιμώνται τα μέσα επίπεδα αριθμού αντιγράφων ανά γονίδιο (ή άλλες προκαθορισμένες μεγάλες
περιοχές).

l Γονίδια με επίπεδα αριθμού αντιγράφων:

a. μεγαλύτερα από 3,25 αναφέρονται ως ενισχυμένα

b. μικρότερα από 3,25 αναφέρονται ως μη ενισχυμένα

l Δείγματα με υψηλά επίπεδα θορύβου κάλυψης (υπολειπόμενος θόρυβος μεγαλύτερος από 0,25)
απορρίπτονται από την ανάλυση. Τα επίπεδα αριθμού αντιγράφων γονιδίου απορριφθέντων δειγμάτων
δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βεβαιότητα και τα δείγματα αυτά αναφέρονται ως έχοντα απροσδιόριστη
κατάσταση CNV.

Σημείωση: Κάντε λήψη και ανατρέξτε στην πλήρη αναφορά CNV σε μορφή PDF για λεπτομερή
περιγραφή των μεθόδων και των αποτελεσμάτων.

7.2.4. Σχέδιο γονιδιακής ενίσχυσης lpWGS CCNE1

Τα επίπεδα αριθμού αντιγράφων που αναφέρονται από τη μονάδα CNV ποσοτικοποιούν τον αριθμό αντιγράφου
στο δείγμα DNA (ενεργό CN) και όχι τον απόλυτο αριθμό αντιγράφων του DNA του όγκου που υπάρχει στο
δείγμα. Τα σχέδια ενίσχυσης lpWGS CCNE1 έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους χρήστες να εκτιμούν τον
απόλυτο αριθμό αντιγράφων του DNA του όγκου που υπάρχει στο δείγμα, κατόπιν οπτικής επιθεώρησης (βλ.
Εικόνα 10α,10β).

Εικόνα 10α. Παράδειγμα σχεδίου ενίσχυσης CCNE1 με ισχυρή ενίσχυση.

Εικόνα 10β. Παράδειγμα σχεδίου ενίσχυσης CCNE1 με ασθενές κέρδος αριθμού αντιγράφων.
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Το αριστερό πλαίσιο παρουσιάζει το προφίλ κάλυψης lpWGS μετά την κανονικοποίηση (μαύρο: ακατέργαστα
δεδομένα σε ανάλυση 100kb, πορτοκαλί: ομαλοποιημένη έκδοση πρωτογενών δεδομένων), με την κάθετη μπλε
γραμμή να δείχνει τη γονιδιωματική θέση του CCNE1.

Το μεσαίο πλαίσιο παρουσιάζει: i) Πορτοκαλί: το ιστόγραμμα του ομαλοποιημένου προφίλ κάλυψης lpWGS που
εμφανίζεται στο αριστερό πλαίσιο, ii) Κόκκινες κουκκίδες: η τιμή του κανονικοποιημένου προφίλ κάλυψης lpWGS
που μετράται γύρω από το γονίδιο CCNE1 (±300 Kbp γονιδιωματικής θέσης CCNE1). Οι διακριτές κορυφές στο
ιστόγραμμα αντιστοιχούν σε διακριτά επίπεδα αριθμού αντιγράφων που υπάρχουν στο DNA του όγκου. Η θέση
των κόκκινων κουκκίδων σε σχέση με τις κορυφές του ιστογράμματος επιτρέπει στον χρήστη να ερμηνεύει το
μέγεθος του κέρδους CCNE1 CN που υπάρχει στο DNA του όγκου. Στην Εικόνα 10α, οι κόκκινες κουκκίδες είναι
πολύ μακριά από όλες τις κορυφές του ιστογράμματος, υποδηλώνοντας την παρουσία ισχυρού κέρδους αριθμού
αντιγράφων στο CCNE1. Στην Εικόνα 10β, οι κόκκινες κουκκίδες επικαλύπτονται με ορισμένες κορυφές
ιστογράμματος, υποδηλώνοντας την παρουσία ασθενούς κέρδους αριθμού αντιγράφων στο CCNE1.

Το δεξί πλαίσιο παρέχει μεγεθυμένη προβολή του προφίλ κάλυψης lpWGS μετά την κανονικοποίηση (ίδια
δεδομένα όπως στο αριστερό πλαίσιο) γύρω από τη γονιδιωματική θέση CCNE1 (±2Mbp). Οι περιοχές εντός
±300Kbp του CCNE1 επισημαίνονται με κόκκινες κουκκίδες (ίδιες κόκκινες κουκκίδες όπως φαίνεται στο μεσαίο
πλαίσιο).

7.2.5. Προτεινόμενη κατάσταση CDS SOPHiA DDM HRD

Η προτεινόμενη κατάσταση CDS SOPHiA DDM HRD υπολογίζεται από το άθροισμα της «Προτεινόμενης
κατάστασης GI» και της «Προτεινόμενης κατάστασης BRCA». Το σύνολο κανόνων που καθορίζουν την
«Προτεινόμενη κατάσταση CDS SOPHiA DDM HRD», που παρουσιάζεται στα κελιά του πίνακα, μπορεί να
συναχθεί από τον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 8) όπου η «Προτεινόμενη κατάσταση GI» αναπαρίσταται κατά
μήκος της σειράς δεδομένων εισαγωγής και η «Προτεινόμενη κατάσταση BRCA» αναπαρίσταται κατά μήκος
της στήλης δεδομένων εισαγωγής.

Πίνακας 8. Υπολογισμός προτεινόμενης κατάστασης HRD. Η αρνητικότητα HRD περιορίζεται από τον τύπο των
γονιδιωματικών ανωμαλιών που καλύπτονται από το προϊόν. Δείτε τους περιορισμούς του προσδιορισμού της
προτεινόμενης κατάστασης BRCA.

Προτει-
νόμενες

καταστάσεις
GI

Προτεινόμενη κατάσταση BRCA

Θετική

Προβλε-
πόμενα
θετική

Πολύπλοκη
περίπτωση

Απρο-
σδιόριστη

Προβλε-
πόμενα
αρνητική Αρνητική Ασαφής

Θετική Θετική Θετική Θετική Θετική Θετική Θετική Θετική

Ασαφής Θετική Θετική Απροσδιόριστη Απροσδιόριστη Απροσδιόριστη Απροσδιόριστη Απροσδιόριστη

Απορριφθείσα Θετική Θετική Απροσδιόριστη Απροσδιόριστη Απροσδιόριστη Απροσδιόριστη Απροσδιόριστη

Αρνητική* Θετική Θετική Απροσδιόριστη Αρνητική Αρνητική Αρνητική Απροσδιόριστη

Αρνητική Θετική Θετική Απροσδιόριστη Αρνητική Αρνητική Αρνητική Απροσδιόριστη

Πίνακας 8. Προτεινόμενη κατάσταση CDS SOPHiA DDM HRD
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7.2.6. Προτεινόμενη κατάσταση BRCA

Η «Προτεινόμενη κατάσταση BRCA» εκθέτει τον χρήστη σε κλινικές γνώσεις προηγμένης τεχνολογίας για τις
παραλλαγές BRCA1/2, ενώ εκχωρεί με διαφάνεια την αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά με τον εντοπισμό και
την κλήση της παραλλαγής. Επομένως, η Προτεινόμενη κατάσταση BRCA συνδυάζει κλινικές γνώσεις και
μετρήσεις ανίχνευσης παραλλαγών οι οποίες συγκεντρώθηκαν σε επίπεδο παραλλαγών και δειγμάτων.

Το σύστημα προχωρά ακολουθιακά ως εξής:

1. Καθορισμός του λειτουργικού αντίκτυπου και της κλινικής συνάφειας κάθε παραλλαγής BRCA1/2 που
ανιχνεύεται στο δείγμα

2. Καθορισμός της λειτουργικής κατάστασης του BRCA1/2, σε επίπεδο δείγματος, μέσω μιας
«Προτεινόμενης κατάστασης BRCA»

Η παρούσα ενότητα εκθέτει τη ροή δεδομένων, τους κανόνες και τα ενδιάμεσα βήματα που εμπεριέχονται στον
καθορισμό της «Προτεινόμενης κατάστασης BRCA». Οι ονοματολογίες και οι ορισμοί ετικετών που
μεταδίδονται από τη ροή διοχέτευσης εντολών διεργασιών περιγράφονται λεπτομερώς στους Πίνακες 9, 10 και
11.

Η ανάλυση αρχίζει με τον Πλήρη πίνακα παραλλαγών (στήλες «BRCA_ pathogenicity» και
«codingConsequence»). Το σύστημα καθορίζει τον λειτουργικό αντίκτυπο (δηλαδή, την επακόλουθη
κωδικοποίησης) και την κλινική συνάφεια (δηλαδή, την παθογένεια του BRCA) κάθε παραλλαγής που ανιχνεύεται
στο δείγμα. Ως αποτέλεσμα, σε κάθε παραλλαγή BRCA εκχωρείται μια «βαθμολογία παραλλαγής BRCA»
σύμφωνα με τους κανόνες που περιγράφονται στον Πίνακα 9 (με την ονοματολογία και τις συμβάσεις που
αναφέρονται στον Πίνακα 10). Οι κανόνες αυτοί ταξινομούν κάθε παραλλαγή BRCA1/2 σε:

l Θετική: παραλλαγή γνωστή ως παθογόνος σύμφωνα με τις κλινικές γνώσεις

l Προβλεπόμενα θετική: παραλλαγή με επακόλουθη κωδικοποίησης, προγνωστική απώλειας λειτουργίας
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l Πολύπλοκη περίπτωση: VUS με επακόλουθη κωδικοποίησης, η οποία απαιτεί περαιτέρω έλεγχο από τον
τελικό χρήστη

l Προβλεπόμενα αρνητική: παραλλαγή με επακόλουθη κωδικοποίησης, προγνωστική μη λειτουργικής
αλλοίωσης

l Αρνητική: παραλλαγή γνωστή ως καλοήθης σύμφωνα με τις κλινικές γνώσεις

l Απροσδιόριστη: διαφορετική.

Το σύστημα αναφέρει την κατηγορία «NA» σε περίπτωση απουσίας ανιχνευμένης παραλλαγής στο BRCA.

Κωδικοποίηση
επακόλουθη

Σημαίες παθογένειας BRCA

ex:παθογόνος
Ή

ag:παθογόνος

ex:καλοήθης
Ή

ag:καλοήθης ασαφής NA

3'UTR Θετική Αρνητική Απροσδιόριστη Προβλεπόμενα
αρνητική

5'UTR Θετική Αρνητική Απροσδιόριστη Προβλεπόμενα
αρνητική

ιντρονική Θετική Αρνητική Απροσδιόριστη Προβλεπόμενα
αρνητική

συνώνυμη Θετική Αρνητική Απροσδιόριστη Προβλεπόμενα
αρνητική

splice_* Θετική Αρνητική Πολύπλοκη
περίπτωση

Πολύπλοκη περίπτωση

inframe* Θετική Αρνητική Πολύπλοκη
περίπτωση

Πολύπλοκη περίπτωση

παρανοηματική Θετική Αρνητική Απροσδιόριστη Απροσδιόριστη

no_stop Θετική Αρνητική Απροσδιόριστη Απροσδιόριστη

frameshift_ 5' Θετική Αρνητική Προβλεπόμενα
θετική

Προβλεπόμενα θετική

frameshift_ 3' Θετική Αρνητική Απροσδιόριστη Απροσδιόριστη

nonsense_5' Θετική Αρνητική Προβλεπόμενα
θετική

Προβλεπόμενα θετική

nonsense_3' Θετική Αρνητική Απροσδιόριστη Απροσδιόριστη

καμία παραλλαγή
δεν εντοπίστηκε για
το
BRCA 1/2

NA

Πίνακας 9. Κανόνες που χρησιμοποιούνται για καθορισμό της βαθμολογίας της παραλλαγής BRCA.
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ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

AA_position Θέση αμινοξέος της παραλλαγής κατά στην αναφορά BRCA1_refTranscript ή
BRCA2_refTranscript.

BRCA1_refTransc
ript

NM_007294.3

BRCA2_refTransc
ript

NM_000059.3

AA_threshold_BR
CA1

AA_threshold_BRCA1 = περισσότερα 3' AA_position παθογόνων παραλλαγών
σύμφωνα με τον κατάλογο BRCAexchange (έκδοση σε στάδιο παραγωγής).
Δεδομένου ότι η πιο 3' παθογόνος παραλλαγή για το BRCA1, σύμφωνα με το BRCA_
Exchange, είναι το p.(Ala1823_*1864del), αυτό τοποθετεί την τιμή του AA_
threshold_BRCA1 που είναι το αμινοξύ σε 1863, που αντιστοιχεί στο πλήρες μήκος
της πρωτεΐνης.

AA_threshold_BR
CA2

AA_cutoff = 3326 (ΑΑ συντεταγμένες), σύμφωνα με Mazoyer S et al., Nature Genetics
1996, 14:253-254. Αυτό είναι ισοδύναμο με τη γονιδιωματική θέση hg19:13:32972627

codingConsequen
ce

Σύμφωνα με τη στήλη codingConsequence του αρχείου Πλήρης πίνακας παραλλαγών
που δημιουργήθηκε από το σύστημα σχολιασμών.

Σημαίες BRCA_
pathogenicity

Σύμφωνα με τη στήλη BRCA_pathogenicity του αρχείου Πλήρης πίνακας παραλλαγών
που δημιουργήθηκε από το σύστημα σχολιασμών. Οι ισχυρισμοί παθογένειας
παρέχονται ανά παραλλαγή, όπως ανακτήθηκαν από την ανταλλαγή BRCA μετά την
αναδιατύπωση της ετικέτας και τον έλεγχο σφαλμάτων που εκτίθενται στις ενότητες
σχολιασμών.

splice_* οποιαδήποτε codingConsequence που ταιριάζει με την ετικέτα «splice»

inframe* οποιαδήποτε codingConsequence που ταιριάζει με την ετικέτα «inframe»

frameshift_5' BRCA1 : το codingConsequence είναι «frameshift» και AA_position
<= AA_threshold_BRCA1

BRCA2 : το codingConsequence είναι «frameshift» και AA_position <= AA_threshold_
BRCA2

frameshift_3' BRCA1 : το codingConsequence είναι «frameshift» και AA_position
> AA_threshold_BRCA1

BRCA2 : το codingConsequence είναι «frameshift» και AA_position > AA_threshold_
BRCA2

nonsense_5' BRCA1 : το codingConsequence είναι «nonsense» και AA_position
<= AA_threshold_BRCA1

BRCA2 : το codingConsequence είναι «nonsense» και AA_position <= AA_threshold_
BRCA2

nonsense_3' BRCA1 : το codingConsequence είναι «nonsense» και AA_position
> AA_threshold_BRCA1

BRCA2 : το codingConsequence είναι «nonsense» και AA_position > AA_threshold_
BRCA2

Πίνακας 10. Ονοματολογία και συμβάσεις.
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Το επόμενο βήμα καλεί την «Προτεινόμενη κατάσταση BRCA», αναφέρει το σύνολο των υποστηρικτικών
παραλλαγών και μεταδίδει προειδοποιήσεις στους χρήστες. Το σύνολο κανόνων παρατίθεται λεπτομερώς στον
Πίνακα 11. Για τον λόγο αυτόν, η ροή διοχέτευσης εντολών διεργασιών βιοπληροφορικής λαμβάνει υπόψη:

a. Η βαθμολογία της παραλλαγής BRCA (καθορίστηκε στο βήμα 1) και οι κατατάξεις για όλες τις
παραλλαγές BRCA που βρέθηκαν σε ένα δείγμα σύμφωνα με την κλινική συνάφειά τους: «Θετική» >
«Προβλεπόμενα θετική» > «Περίπλοκη περίπτωση» > «Απροσδιόριστη» > «Προβλεπόμενα αρνητική» >
«Αρνητική» > «NA».

b. Η αβεβαιότητα στην ανίχνευση παραλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη ξεχωριστά κλήσεις παραλλαγών
υψηλής και χαμηλής αξιοπιστίας.

c. Η παρουσία ή απουσία ψευδώς αρνητικού κινδύνου (βλ. Ενότητα 7.2.1 στο Παράρτημα I, Δείκτης
ποιότητας: BRCA_cov_percentile_100).

Οι παραλλαγές που συγκεντρώθηκαν από κλήσεις υψηλής αξιοπιστίας χρησιμοποιούνται για καθορισμό
της προτεινόμενης κατάστασης BRCA. Το δείγμα ονομάζεται είτε BRCA:

l Θετική: η βαθμολογία της πιο σχετικής παραλλαγής υψηλής αξιοπιστίας είναι «Θετική».

l Προβλεπόμενα θετική: η βαθμολογία της πιο σχετικής παραλλαγής υψηλής αξιοπιστίας είναι
«Προβλεπόμενα θετική».

l Περίπλοκη περίπτωση: η βαθμολογία της πιο σχετικής παραλλαγής υψηλής αξιοπιστίας είναι
«Περίπλοκη περίπτωση».

l Προβλεπόμενα αρνητική: η βαθμολογία της πιο σχετικής παραλλαγής υψηλής αξιοπιστίας είναι
«Προβλεπόμενα αρνητική» και δεν υπάρχει κίνδυνος FN.

l Αρνητική: η βαθμολογία όλων των παραλλαγών είναι «Αρνητική» (ή δεν ανιχνεύονται παραλλαγές)
και δεν υπάρχει κίνδυνος FN.

l Ασαφής: η βαθμολογία της πιο σχετικής παραλλαγής υψηλής αξιοπιστίας είναι «Προβλεπόμενα
αρνητική» ή «Αρνητική» και υπάρχει κίνδυνος FN.

l Απροσδιόριστη: καμία από τις προηγούμενες περιπτώσεις. Είναι αποτέλεσμα ανεπαρκών κλινικών
γνώσεων σχετικά με τις αναφερόμενες παραλλαγές BRCA1/2 (η BRCA_Pathogenicity είναι
«ασαφής»).

Οι προειδοποιήσεις σηματοδοτούν τρεις πιθανές καταστάσεις στον χρήστη:

a. «Έλεγχος παραλλαγών χαμηλής αξιοπιστίας με σχετική βαθμολογία BRCA»: Έχουν εντοπιστεί μία ή
περισσότερες παραλλαγές χαμηλής αξιοπιστίας με σχετική βαθμολογία BRCA.

b. «Επανεξέταση κλινικής ερμηνείας»: τα πιο σχετικά στοιχεία που βρέθηκαν είναι μια «περίπλοκη
περίπτωση» ή μια «απροσδιόριστη» παραλλαγή υψηλής αξιοπιστίας.

c. «Ψευδώς αρνητικός κίνδυνος»: δεν υπάρχουν σχετικές αποδείξεις, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί η
ύπαρξη Ψευδώς αρνητικού κινδύνου για το δείγμα.

Η ληφθείσα «Προτεινόμενη κατάσταση BRCA», ο κατάλογος των αποδεικτικών στοιχείων και οι
προειδοποιήσεις που χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για έναρξη των διεπαφών χρήστη περιγράφονται
λεπτομερώς στην ενότητα 8.
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Πίνακας 11. Προτεινόμενη κατάσταση BRCA. Το ακόλουθο σύνολο κανόνων εφαρμόζεται για να αθροίσει τις
βαθμολογίες των παραλλαγών BRCA σε επίπεδο δείγματος της προτεινόμενης κατάστασης BRCA . Οι
βαθμολογίες των παραλλαγών BRCA από τις ληφθείσες παραλλαγές συνδυάζονται σε επίπεδο δείγματος της
προτεινόμενης κατάστασης BRCA, σύμφωνα με του κανόνες που ισχύουν είτε για α) δείγματα στα οποία δεν
έχει εντοπιστεί κίνδυνος Ψευδώς αρνητικών (δηλ. ο κίνδυνος FN είναι PASS (Έγκριση)) ή β) δείγματα με
κίνδυνο Ψευδώς αρνητικών (δηλαδή ο κίνδυνος FN είναι FAIL (Απόρριψη)). Οι πίνακες έχουν μορφοποιηθεί ώστε
να εκθέτουν τις εισαγωγές κανόνων ως σειρές (βαθμολογία BRCA της πιο κλινικά συναφούς παραλλαγής στις
κλήσεις υψηλής αξιοπιστίας) και στήλες (βαθμολογία BRCA της πιο κλινικά συναφούς παραλλαγής σε κλήσεις
χαμηλής αξιοπιστίας). Οι τιμές στον πίνακα αντιπροσωπεύουν την προτεινόμενη κατάσταση BRCA σε επίπεδο
δείγματος. Τέλος, το σύστημα κανόνων μεταδίδει μια σειρά από προειδοποιήσεις στους χρήστες, οι οποίες
παρατίθενται στο κάτω μέρος του πίνακα β.

Η βαθμολογία
BRCA της πιο
συναφούς
παραλλαγής
καλείται με
υψηλή
αξιοπιστία

Η βαθμολογία BRCA της πιο συναφούς παραλλαγής BRCA καλείται με χαμηλή αξιοπιστία

Θετική

Προβλε-
πόμενα
θετική

Πολύπλοκη
περίπτωση

Απρο-
σδιόριστη

Προβλε-
πόμενα
αρνητική Αρνητική NA

Θετική Θετική Θετική Θετική Θετική Θετική Θετική Θετική

Προβλε-
πόμενα θετική

Προβλε-
πόμενα
θετική

Προβλε-
πόμενα
θετική

Προβλε-
πόμενα
θετική

Προβλε-
πόμενα
θετική

Προβλε-
πόμενα
θετική

Προβλε-
πόμενα
θετική

Προβλε-
πόμενα
θετική

Πολύπλοκη
περίπτωση

Πολύπλοκη
περίπτωση

1,2,3

Πολύπλοκη
περίπτωση

1,2,3

Πολύπλοκη
περίπτωση2,3

Πολύπλοκη
περίπτωση

2,3

Πολύπλοκη
περίπτωση

2,3

Πολύπλοκη
περίπτωση

2,3

Πολύπλοκη
περίπτωση

2,3

Απροσδιόριστη Απρο-
σδιόριστη

1,2,3

Απρο-
σδιόριστη

1,2,3

Απρο-
σδιόριστη

1,2,3

Απρο-
σδιόριστη

2.3

Απρο-
σδιόριστη

2.3

Απρο-
σδιόριστη

2.3

Απρο-
σδιόριστη

2.3

Προβλεπόμενα
αρνητική

Ασαφής
1.3

Ασαφής
1.3

Ασαφής
1.3

Ασαφής
1.3

Ασαφής
1.3

Ασαφής
1.3

Ασαφής
1.3

Αρνητική Ασαφής
1.3

Ασαφής
1.3

Ασαφής
1.3

Ασαφής
1.3

Ασαφής
1.3

Ασαφής
1.3

Ασαφής
1.3

NA Ασαφής
1.3

Ασαφής
1.3

Ασαφής
1.3

Ασαφής
1.3

Ασαφής
1.3

Ασαφής
1.3

Ασαφής
1.3

Πίνακας 11α. Δείγμα κινδύνου FN: ΑΠΟΡΡΙΨΗ
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Η βαθμολογία
BRCA της πιο
συναφούς
παραλλαγής
καλείται με
υψηλή
αξιοπιστία

Η βαθμολογία BRCA της πιο συναφούς παραλλαγής BRCA καλείται με χαμηλή αξιοπιστία

Θετική

Προβλε-
πόμενα
θετική

Πολύπλοκη
περίπτωση

Απρο-
σδιόριστη

Προβλε-
πόμενα
αρνητική Αρνητική NA

Θετική Θετική Θετική Θετική Θετική Θετική Θετική Θετική

Προβλε-
πόμενα θετική

Προβλε-
πόμενα
θετική

Προβλε-
πόμενα
θετική

Προβλε-
πόμενα
θετική

Προβλε-
πόμενα
θετική

Προβλε-
πόμενα
θετική

Προβλε-
πόμενα
θετική

Προβλε-
πόμενα
θετική

Πολύπλοκη
περίπτωση

Πολύπλοκη
περίπτωση

1.2

Πολύπλοκη
περίπτωση

1.2

Πολύπλοκη
περίπτωση

2

Πολύπλοκη
περίπτωση

2

Πολύπλοκη
περίπτωση

2

Πολύπλοκη
περίπτωση

2

Πολύπλοκη
περίπτωση

2

Απροσδιόριστη Απρο-
σδιόριστη1,2

Απρο-
σδιόριστη1,2

Απρο-
σδιόριστη1,2

Απρο-
σδιόριστη2

Απρο-
σδιόριστη2

Απρο-
σδιόριστη2

Απρο-
σδιόριστη2

Προβλεπόμενα
αρνητική

Προβλε-
πόμενα
αρνητική1

Προβλε-
πόμενα
αρνητική1

Προβλε-
πόμενα
αρνητική1

Προβλε-
πόμενα
αρνητική1

Προβλε-
πόμενα
αρνητική

Προβλε-
πόμενα
αρνητική

Προβλε-
πόμενα
αρνητική

Αρνητική Αρνητική1 Αρνητική1 Αρνητική1 Αρνητική1 Αρνητική Αρνητική Αρνητική

NA Αρνητική1 Αρνητική1 Αρνητική1 Αρνητική1 Αρνητική Αρνητική Αρνητική

Πίνακας 11β. Δείγμα κινδύνου FN: ΕΓΚΡΙΣΗ

Προειδοποιήσεις χρήστη: 1Επανεξέταση των παραλλαγών χαμηλής αξιοπιστίας με συναφή βαθμολογία BRCA,
2Επανεξέταση κλινικής ερμηνείας, 3Ψευδώς αρνητικός κίνδυνος

7.2.7. Προτεινόμενη κατάσταση γονιδιωματικής ακεραιότητας

Η προτεινόμενη κατάσταση GI κληρονομείται από την κατάσταση GI που αναφέρεται στις Οδηγίες χρήσης του
Διαλύματος SOPHiA DDM Dx HRD. Ανατρέξτε στην Ενότητα 7.3 των Οδηγιών χρήσης.

8. Περιγραφή των παραδοτέων της ροής
διοχέτευσης εντολών διεργασιών

8.1. Τοποθεσία αποτελεσμάτων

Τα αρχεία εξαγωγής από την εφαρμογή SOPHiA DDM για επιτραπέζιους υπολογιστές μπορούν να βρεθούν στο
επίπεδο εκτέλεσης (συνδετήρας) ή στο επίπεδο δείγματος (πλέγμα 9 τετραγώνων).

Σε επίπεδο εκτέλεσης, μπορεί να γίνει λήψη μιας ομάδας αρχείων – όλα τα αρχεία (συμπεριλαμβανομένου του
fastq), όλα τα vcf, όλα τα ευθυγραμμισμένα αρχεία bam, ο συγκεντρωτικός πλήρης πίνακας παραλλαγών, η
συγκεντρωτική κάλυψη εξονίων και οι τελικές αναφορές παραλλαγών.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε τη συνοπτική αναφορά QA της ροής διοχέτευσης εντολών διεργασιών, καθώς και
άλλες συνοπτικές αναφορές (π.χ. συνοπτική αναφορά CNV).

Σε επίπεδο δείγματος, είναι δυνατή η μεταφόρτωση αρχείων για συγκεκριμένα δείγματα – fastq,
ευθυγραμμισμένο bam, στατιστικά κάλυψης περιοχής στόχου, επισημασμένες περιοχές, πλήρης πίνακας
παραλλαγών, αναφορά QA για συγκεκριμένο δείγμα ροής διοχέτευσης εντολών διεργασιών και συνοπτικές
αναφορές σε επίπεδο εκτέλεσης (αναφορά QA, συνοπτική αναφορά CNV).

Ένα παράδειγμα παρουσιάζεται στην Εικόνα 11 πιο κάτω:
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Εικόνα 11: Σχηματική αναπαράσταση των διαθέσιμων αρχείων στην εφαρμογή SOPHiA DDM για επιτραπέζιους
υπολογιστές.

8.2. Σύνθεση αρχείων

Αρχεία Fastq.gz: Τα αρχεία εισαγωγής fastq συμπιεσμένα.

Αρχεία Bam και Bai: Το αρχείο στοίχισης ανά δείγμα και το ευρετήριό του.

Full_variant_table.txt/vcf: Οι παραλλαγές που εντοπίστηκαν σε μορφή κειμένου και vcf.

Cosmic_info_table.txt: Ένα αρχείο κειμένου το οποίο περιέχει πληροφορίες από την κοσμική βάση δεδομένων.

Exon_coverage_stats_v3.txt: Ένα αρχείο κειμένου το οποίο περιέχει την κάλυψη σε επίπεδο εξονίου.

QA- report: Η αναφορά διασφάλισης ποιότητας της ροής διοχέτευσης εντολών διεργασιών σε μορφή pdf σε
επίπεδο δείγματος και εκτέλεσης.

CNV-Report.pdf: Η αναφορά για γονιδιακές ενισχύσεις σε μορφή pdf.

GI-report.pdf: Η έκθεση για την ανάλυση ακεραιότητας του γονιδιώματος σε μορφή pdf.

GI_status_table.txt: Ένα αρχείο κειμένου που συνοψίζει τα αποτελέσματα GI.
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Εικόνα 12. Κατάλογος με τα αρχεία εξαγωγής διαθέσιμα για λήψη.

8.3. Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων

Για πληροφορίες που σχετίζονται με την πρόσβαση στα αποτελέσματα ανάλυσης (Προβολή παραλλαγών,
Αναφορά QA) ανατρέξτε στην ενότητα 4 «Ανάλυση δεδομένων» του Εγχειριδίου λειτουργίας της εφαρμογής
SOPHiA DDM για επιτραπέζιους υπολογιστές. Σημειώστε ότι καθώς ορισμένες μονάδες είναι ενεργές μόνο για
επιλεγμένες ροές διοχέτευσης εντολών διεργασιών, το τμήμα της πλατφόρμας θα είναι γκριζαρισμένο ή με
έντονη γραφή.

Για παράδειγμα, η καρτέλα «SNV και INDEL» είναι ενεργοποιημένη, ενώ η καρτέλα «Συγχωνεύσεις» είναι
ανενεργή σε αυτή τη ροή διοχέτευσης εντολών διεργασιών.

Εικόνα 13. Ο πίνακας Οπτικοποίησης αποτελεσμάτων στην εφαρμογή SOPHiA DDM για επιτραπέζιους
υπολογιστές.

Δείκτες ποιότητας Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ερμηνείας των χρωματικών κωδικών των κουκκίδων
του δείκτη ποιότητας, ανατρέξτε στην Ενότητα 3.10 του Εγχειριδίου λειτουργίας της εφαρμογής SOPHiA DDM
για επιτραπέζιους υπολογιστές.
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8.4. Φιλτράρισμα παραλλαγών

Ο κατάλογος αιτιών για τους οποίους οι παραλλαγές βρίσκονται στην καρτέλα χαμηλής αξιοπιστίας (δηλαδή
θεωρούνται ως χαμηλής αξιοπιστίας) παρατίθενται στον Πίνακα 12.

ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

off_target Η παραλλαγή τοποθετείται εκτός της περιοχής στόχου.

low_variant_
fraction

Η παραλλαγή με κλάσμα παραλλαγής < 4%.

homopolymer_
region

Η παραλλαγή στην περιοχή ομοπολυμερούς >= 10 bp.

low_coverage Η παραλλαγή υποστηρίζεται από ανεπαρκή αριθμό αναγνώσεων υψηλής ποιότητας
(βαθμολογία phred > 20).

low_molecular_
support

Η παραλλαγή είναι ύποπτη ότι αποτελεί σφάλμα απαμινοποίησης

low_quality Η βαθμολογία ποιότητας της παραλλαγής είναι ανεπαρκής

high_background_
noise

Η παραλλαγή είναι ύποπτη ότι αποτελεί αποτέλεσμα θορύβου αλληλούχησης

Πίνακας 12. Οι αιτίες για τις οποίες οι παραλλαγές βρίσκονται στην καρτέλα χαμηλής αξιοπιστίας.

8.5. Σχολιασμός παραλλαγών

8.5.1. Περιγραφή του περιεχομένου FVT

Δείτε πιο κάτω παράδειγμα του Πλήρους πίνακα παραλλαγών με περιγραφή κάθε πεδίου και παράδειγμα όπου
είναι δυνατόν. Λάβετε υπόψη ότι τα παραδείγματα που αναφέρονται στον πίνακα με πλάγιους χαρακτήρες δεν
προέρχονται από την ίδια παραλλαγή.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

id αναγνωριστικό εκτέλεσης παραλλαγής, εσωτερικό
στο FVT

1

annotation_id αναγνωριστικό παραλλαγής στη βάση δεδομένων
σχολιασμών

60245

γονίδιο Σύμβολο γονιδίου HGNC BRCA2

overlapKnown rsid των παθογόνων καταχωρήσεων clinvar rs1555760738

type τύπος παραλλαγής SNP / INDEL

codingConsequence επακόλουθα στην πρωτεΐνη 5'UTR

refGenome γονιδίωμα αναφοράς GRCh37/hg19

chromosome chromosome (χρωμόσωμα) 13

Πίνακας 13. Παράδειγμα πλήρους πίνακα παραλλαγών.
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ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

(χρωμόσωμα)

genome_position γονιδιωματική θέση (από την παραλλαγή της
κλήσης)

32890572

depth βάθος αλληλούχησης 12224

var_percent κλάσμα παραλλαγής (σχετικό βάθος εναλλακτικού
αλληλόμορφου)

49,32%

exon_rank αναγνωριστικό εξονίου 2

c.DNA HGVS cDNA c.-26G>A

protein πρωτεΐνη HGVS

ref αναφορά στο γονιδίωμα αναφοράς G

alt εναλλακτικό αλληλόμορφο A

refNum αλληλόμορφο αναφοράς βάθους 6178

altNum εναλλακτικό αλληλόμορφο βάθους 6029

refSeq κωδικόνιο αναφοράς

altSeq εναλλακτικό κωδικόνιο

refAA αμινοξύ αναφοράς

altAA εναλλακτικό αμινοξύ

tx_id αναγνωριστικό μεταγραφής στη βάση δεδομένων
σχολιασμών

35315

tx_name σύμβολο μεταγραφής στη βάση δεδομένων
σχολιασμών

NM_000059

refSeqId σύμβολο μεταγραφής στο RefSeq NM_000059

tx_version έκδοση μεταγραφής στη βάση δεδομένων
σχολιασμών

3

refSeqIdVersion έκδοση μεταγραφής στο RefSeq 3

gene_boundaries Προσδιορισμός εξονίων / διαγονιδιακός στα πλαίσια

exon_id αναγνωριστικό κληροδότησης εξονίου 2

pos_in_exon θέση στο εξόνιο (συγκεκριμένος κλώνος) 14

dist2exon θέση στο ιντρόνιο (απόσταση από το εγγύτερο
εξόνιο)

0

φίλτρο εάν θα πρέπει να εφαρμόζεται κάποιο φίλτρο
ποιότητας

.

dbSNP rsid του dbSNP rs1799943

Πίνακας 13. Παράδειγμα πλήρους πίνακα παραλλαγών. (συνέχεια)
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ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

g1000 Συχνότητα αλληλόμορφων 0,2093

esp5400 Συχνότητα αλληλόμορφων 0,2078

ExAC Συχνότητα αλληλόμορφων 0,243

GnomAD Συχνότητα αλληλόμορφων 0,2427

LJB_PhyloP Η προϋπολογισμένη βαθμολογία PhyloP του
dbNSFP

LJB_SIFT Η προϋπολογισμένη βαθμολογία SIFT του
dbNSFP

LJB_PolyPhen2 Η προϋπολογισμένη βαθμολογία PolyPhen2 του
dbNSFP

LJB_PolyPhen2_
HumDiv

Η προϋπολογισμένη βαθμολογία PolyPhen2_
HumDiv του dbNSFP

LJB_LRT Η προϋπολογισμένη βαθμολογία LRT του dbNSFP

LJB_MutationTaster Η προϋπολογισμένη βαθμολογία MutationTaster
του dbNSFP

LJB_GERP Η προϋπολογισμένη βαθμολογία GERP του
dbNSFP

id_cosmic_coding Παραλλαγές κωδικοποίησης COSMIC ID COSN20442808

id_cosmic_non_
coding

Παραλλαγές μη κωδικοποίησης COSMIC ID

id_clinvar rsid του Clinvar rs1799943

CLNSIG Ισχυρισμός παθογένειας του Clinvar Καλοήθης

CLNREVSTAT Μεταδεδομένα του Clinvar reviewed_by_expert_panel

gene_strand κλώνος +

ref1 κανονικοποιημένη αναφορά (3' alnmt, προς την
κατεύθυνση του κλώνου)

G

alt1 κανονικοποιημένο εναλλακτικό αλληλόμορφο (3'
alnmt, προς την κατεύθυνση του κλώνου)

A

first1 κανονικοποιημένο genome_position (3' alnmt,
προς την κατεύθυνση του κλώνου)

32890572

last1 κανονικοποιημένο genome_position (3' alnmt,
προς την κατεύθυνση του κλώνου)

32890572

multiTranscriptId 1

flagged_region_id

Πίνακας 13. Παράδειγμα πλήρους πίνακα παραλλαγών. (συνέχεια)
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ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

depth_uniq Αριθμός μοναδικών μοριακών θραυσμάτων στη
θέση μιας παραλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη τις
βαθμολογίες βάσης Phred

400

refNum_uniq Αριθμός μοναδικών μοριακών θραυσμάτων που
υποστηρίζουν το αλληλόμορφο αναφοράς,
λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα βάσης
(Βαθμολογία Phred).

203

altNum_uniq Αριθμός μοναδικών μοριακών θραυσμάτων που
υποστηρίζουν το εναλλακτικό αλληλόμορφο,
λαμβάνοντας υπόψη τις βαθμολογίες βάσης
(Βαθμολογία Phred)

197

matchStatus ακριβές

ΟΜΙΜ αναγνωριστικό mim2gene 600185

hg38_chrom Χρωμόσωμα σε hg38 1

hg38_pos Θέση γονιδιώματος σε hg38 46259775

hg38_ref Αλληλόμορφο αναφοράς σε hg38 C

hg38_alt Εναλλακτικό αλληλόμορφο σε hg38 Τ

lift_diagnostic PICARD

hg38_refGenome Αναφορά για hg38 GRCh38/hg38

sgid 00010001c698114b5b53cf6
0b6cdb5d02a62beba

Hg38_sgid 00010101651f8aaff0d56960
c3121277b4d53606

BRCA_pathogenicity «BRCA_pathogenicity», όπως προκύπτει από τη
συγκέντρωση των πεδίων «Pathogenicity_expert»
και «Pathogenicity_all» της ανταλλαγής BRCA,
ακολουθώντας τους κανόνες αθροίσματος που
περιγράφονται στον Πίνακα Χ

ex:παθογόνος

Πίνακας 13. Παράδειγμα πλήρους πίνακα παραλλαγών. (συνέχεια)

9. Αξιολόγηση απόδοσης της Κατάστασης του CDS
SOPHiA DDM HRD
Η απόδοση της κατάστασης του CDS SOPHiA DDM HRD αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που
δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης κλινικής επικύρωσης (βλ. Ενότητα 8.2 στις Οδηγίες χρήσης) και
μετρήθηκε συγκρίνοντας την κατάσταση του CDS SOPHiA DDM HRD έναντι της κατάστασης HRD αναφοράς
που καθορίστηκε από μια συγκριτική ανάλυση.
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Από τα 110 δείγματα που συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση, τα 12 δείγματα είχαν κατάσταση «Αποτυχία
αναφοράς HRD» και εξαιρέθηκαν από την ανάλυση. Από τα υπόλοιπα 98 δείγματα, τα 3 είχαν κατάσταση
«Ασαφής CDS SOPHiA DDM HRD) (ποσοστό απόρριψης: 3,1%).

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τις μετρήσεις συμπαράθεσης που υπολογίστηκαν στα υπόλοιπα 95 δείγματα.

Μετρικό Τιμή

Συμφωνία θετικού ποσοστού (PPA) 95,8%

Συμφωνία αρνητικού ποσοστού (NPA) 93,6%

Συνολική συμφωνία ποσοστού (OPA) 94,7%

Σημείωση: Τα 95 δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν για υπολογισμό των εν λόγω μετρήσεων περιλαμβάνουν ένα
δείγμα με Ασαφές CDS SOPHiA DDM HRD που προκύπτει από μια περίπλοκη περίπτωση BRCA (που απαιτεί
κλινική εξέταση). Καθώς η παραλλαγή της περίπλοκης περίπτωσης ήταν η ίδια που αναφέρθηκε στη συγκριτική
ανάλυση για υποστήριξη μιας θετικής κατάστασης BRCA, το δείγμα αυτό θεωρήθηκε ως αληθώς θετικό.
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ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ II. ΠΛΆΚΕΣ UNIQUE DUAL
INDEX PRIMER PLATE

1 2 3 4 5 6 7 … 12

A sgUDI-49 sgUDI-57 sgUDI-65 sgUDI-73

B sgUDI-50 sgUDI-58 sgUDI-66 sgUDI-74

C sgUDI-51 sgUDI-59 sgUDI-67 sgUDI-75

D sgUDI-52 sgUDI-60 sgUDI-68 sgUDI-76

E sgUDI-53 sgUDI-61 sgUDI-69 sgUDI-77

F sgUDI-54 sgUDI-62 sgUDI-70 sgUDI-78

G sgUDI-55 sgUDI-63 sgUDI-71 sgUDI-79

H sgUDI-56 sgUDI-64 sgUDI-72 sgUDI-80

32 συμβατοί με Illumina® Unique Dual Index Primer V2 96 φρεατίων (7 μl έκαστος)

Ευρετήριο i5 αλληλουχίες για φύλλο δειγμάτων NextSeq i7

sgUDI-49 CAGTGAGC ACCAAGGA

sgUDI-50 CAATCCTG CAGACCTG

sgUDI-51 AACTAGAC CGAGCAAC

sgUDI-52 GCCATTCA TCTTGACT

sgUDI-53 ATTGTCGT GACAATGG

sgUDI-54 TGGCGTTC GTTCTACG

sgUDI-55 CAGGACAG AACGCTGC

sgUDI-56 GTCCTTAT GGACATCA

sgUDI-57 GGAATGTA TTGAGCTC

sgUDI-58 AGCTAACC ACGTTGAG

sgUDI-59 TCAGCAGG CTTCAGGA

sgUDI-60 GATTGAGG TGCCAACT

sgUDI-61 ATTCTTCG AGGTCATG

sgUDI-62 CTCGACTA TACTAGCA

sgUDI-63 GTGAGGAT GTAACTGT

sgUDI-64 ACTGCAGC TGAGTTGA

sgUDI-65 CGATTGCC CCTTAGAC

Αλληλουχίες ευρετηρίου για τα συμβατά με Illumina® Unique Dual Index Primers
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Ευρετήριο i5 αλληλουχίες για φύλλο δειγμάτων NextSeq i7

sgUDI-66 TAAGATGC TATCGCCA

sgUDI-67 TTCAGCAC GCAGAACA

sgUDI-68 GCGTCAAT AGGAATGC

sgUDI-69 AATGCGGC CGTGAGGT

sgUDI-70 TGACTACA CAATTCAG

sgUDI-71 TCGGAGGA GGTCCTTC

sgUDI-72 CTCGATTG TTCCGGCA

sgUDI-73 CGGACTTA ATGCCTGA

sgUDI-74 AACTGTCC TCCAGGAC

sgUDI-75 TCACTCAA GCTGTCAC

sgUDI-76 ATGTTACG CGACGATT

sgUDI-77 ACTGCGTA TCGCAACG

sgUDI-78 GGTCAGGT GAGTTGTA

sgUDI-79 TCAGGTGG CGCTAAGG

sgUDI-80 CACGGTGA TTGCGTGC

Αλληλουχίες ευρετηρίου για τα συμβατά με Illumina® Unique Dual Index Primers (συνέχεια)
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ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ III. ΓΕΝΙΚΉ ΡΟΉ ΕΡΓΑΣΙΏΝ -
SOPHIA DDM CAPTURE SOLUTIONS
(ΔΙΑΛΎΜΑΤΑ ΔΈΣΜΕΥΣΗΣ SOPHIA DDM)

Με το SOPHiA DDM Dx DNA Library Preparation Kit III (SOPHiA DDM Dx DNA Κιτ προετοιμασίας βιβλιοθήκης
ΙΙΙ)

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY

PREP KIT III)

© SOPHiA GENETICS 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 98



SG-00690 - 2.0 - 05/2022 - EL

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY

PREP KIT III)

© SOPHiA GENETICS 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 99



SG-00690 - 2.0 - 05/2022 - EL

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ IV. ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΈΣ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΈΝΕΣ ΤΩΝ «ΠΕΡΙΟΧΏΝ
ΣΤΌΧΩΝ» ΤΟΥ ΔΙΑΛΎΜΑΤΟΣ HRD

Χρωμόσωμα Έναρξη Τερματισμός

1 46714052 46714105

1 46714158 46714295

1 46715646 46715816

1 46724332 46724443

1 46725610 46725796

1 46726188 46726308

1 46726373 46726712

1 46726907 46727082

1 46733105 46733306

1 46736305 46736482

1 46738112 46738237

1 46738318 46738499

1 46739001 46739162

1 46739270 46739444

1 46739784 46739913

1 46740184 46740414

1 46743463 46743677

1 46743718 46743979

2 58386874 58386960

2 58387217 58387339

2 58388631 58388798

2 58389975 58390107

2 58390138 58390234

2 58390543 58390677

2 58392833 58393034

2 58425688 58425822

2 58431239 58431386
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Χρωμόσωμα Έναρξη Τερματισμός

2 58449051 58449202

2 58453837 58453944

2 58456923 58457034

2 58459163 58459272

2 58468327 58468473

2 215593374 215593757

2 215595109 215595257

2 215609765 215609908

2 215610420 215610603

2 215617145 215617304

2 215632180 215632403

2 215633930 215634061

2 215645258 215646258

2 215656995 215657194

2 215661759 215661866

2 215674110 215674318

3 10070337 10070410

3 10074511 10074661

3 10076148 10076225

3 10076374 10076487

3 10076852 10076922

3 10077966 10078028

3 10080958 10081046

3 10081400 10081534

3 10083302 10083399

3 10084238 10084352

3 10084729 10084839

3 10085163 10085281

3 10085508 10085553

3 10088259 10088412

3 10089596 10089740
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Χρωμόσωμα Έναρξη Τερματισμός

3 10091053 10091194

3 10094066 10094186

3 10101973 10102092

3 10103830 10103900

3 10105471 10105600

3 10106035 10106118

3 10106408 10106564

3 10107073 10107183

3 10107543 10107668

3 10108888 10109006

3 10114550 10114670

3 10114932 10115051

3 10116209 10116362

3 10119760 10119886

3 10122779 10122917

3 10123025 10123153

3 10127491 10127611

3 10128813 10128953

3 10130128 10130231

3 10130507 10130639

3 10131971 10132074

3 10133860 10133941

3 10134964 10135012

3 10135968 10136052

3 10136879 10136963

3 10138005 10138161

3 10140399 10140639

3 10142867 10142951

3 178916528 178916975

3 178921322 178921587

3 178927964 178928136
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Χρωμόσωμα Έναρξη Τερματισμός

3 178935988 178936132

3 178951872 178952162

4 1803552 1803762

4 1806048 1806257

4 1807847 1807910

4 1808263 1808420

6 152332822 152332880

6 152415525 152415555

6 152419900 152419945

8 26149310 26149367

8 26150737 26150824

8 26151156 26151281

8 26196380 26196528

8 26211958 26212174

8 26217659 26217822

8 26218464 26218692

8 26220174 26220389

8 26221211 26221431

8 26223805 26223947

8 26227624 26227954

8 38272287 38272429

8 38274814 38274944

8 38277041 38277263

8 38287190 38287476

8 90947784 90947865

8 90949228 90949328

8 90955455 90955619

8 90958342 90958548

8 90960026 90960145

8 90965446 90965944

8 90967485 90967808

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY

PREP KIT III)
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8 90970927 90971107

8 90976612 90976760

8 90982566 90982810

8 90983375 90983543

8 90990422 90990576

8 90992936 90993146

8 90993577 90993776

8 90994924 90995108

8 90996727 90996814

10 89623702 89624310

10 89653777 89653871

10 89685265 89685319

10 89690798 89690851

10 89692765 89693013

10 89711870 89712021

10 89717605 89717781

10 89720646 89720880

10 89725039 89725234

10 123247495 123247637

10 123257999 123258129

10 123279483 123279693

11 94153265 94153372

11 94163051 94163177

11 94168972 94169090

11 94170317 94170426

11 94178950 94179084

11 94180359 94180629

11 94189416 94189529

11 94192548 94192772

11 94194076 94194227

11 94197253 94197430

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY
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11 94200953 94201084

11 94203611 94203833

11 94204714 94204950

11 94209429 94209594

11 94211875 94212067

11 94212814 94212952

11 94219064 94219275

11 94223973 94224156

11 94225922 94225992

11 108098347 108098428

11 108098498 108098620

11 108099900 108100055

11 108106392 108106566

11 108114675 108114850

11 108115510 108115758

11 108117686 108117859

11 108119655 108119834

11 108121423 108121804

11 108122559 108122763

11 108123539 108123644

11 108124536 108124771

11 108126937 108127072

11 108128203 108128338

11 108129708 108129807

11 108137893 108138074

11 108139132 108139341

11 108141786 108141878

11 108141973 108142138

11 108143254 108143339

11 108143444 108143584

11 108150213 108150340

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY
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11 108151717 108151900

11 108153432 108153611

11 108154949 108155205

11 108158322 108158447

11 108159699 108159835

11 108160324 108160533

11 108163341 108163525

11 108164035 108164209

11 108165649 108165791

11 108168009 108168114

11 108170436 108170617

11 108172370 108172521

11 108173575 108173761

11 108175397 108175584

11 108178619 108178716

11 108180882 108181047

11 108183133 108183230

11 108186545 108186643

11 108186733 108186845

11 108188095 108188253

11 108190676 108190790

11 108192023 108192152

11 108196032 108196276

11 108196780 108196957

11 108198367 108198490

11 108199743 108199970

11 108200936 108201153

11 108202166 108202289

11 108202601 108202769

11 108203484 108203632

11 108204608 108204700

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY
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11 108205691 108205841

11 108206567 108206693

11 108213944 108214103

11 108216465 108216640

11 108218001 108218097

11 108224488 108224612

11 108225533 108225606

11 108235804 108235950

11 108236047 108236240

11 125495630 125495932

11 125496618 125496753

11 125497476 125497750

11 125499101 125499216

11 125499260 125499380

11 125503032 125503271

11 125505298 125505453

11 125507318 125507464

11 125513661 125513820

11 125513960 125514188

11 125514381 125514563

11 125523615 125523767

11 125525094 125525240

13 32890572 32890689

13 32893188 32893487

13 32899187 32899346

13 32900212 32900312

13 32900353 32900444

13 32900610 32900775

13 32903554 32903654

13 32905030 32905192

13 32906383 32907549

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY
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13 32910376 32915358

13 32918669 32918815

13 32920938 32921058

13 32928972 32929450

13 32930539 32930771

13 32931853 32932091

13 32936634 32936855

13 32937290 32937695

13 32944513 32944719

13 32945067 32945262

13 32950781 32950953

13 32953428 32953677

13 32953861 32954075

13 32954118 32954307

13 32968800 32969095

13 32971009 32971206

13 32972273 32972932

14 68290235 68290369

14 68292155 68292319

14 68301771 68301938

14 68331694 68331881

14 68352560 68352730

14 68353712 68353946

14 68758575 68758722

14 68878115 68878269

14 68934863 68934992

14 68937214 68937275

14 68944339 68944406

14 68963815 68963882

14 69006891 69006961

14 69061176 69061345

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY
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14 69069354 69069412

14 69077697 69077989

14 69149628 69149686

14 105246415 105246563

16 23614754 23615015

16 23619159 23619358

16 23625299 23625437

16 23632657 23632824

16 23634264 23634476

16 23635304 23635440

16 23637531 23637743

16 23640499 23640621

16 23640935 23641815

16 23646157 23647680

16 23649145 23649298

16 23649365 23649475

16 23652405 23652503

16 89805004 89805121

16 89805285 89805387

16 89805532 89805702

16 89805881 89805966

16 89806397 89806512

16 89807207 89807279

16 89809203 89809351

16 89811362 89811484

16 89812987 89813101

16 89813234 89813303

16 89815062 89815180

16 89816133 89816315

16 89818541 89818635

16 89824980 89825118
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16 89828352 89828435

16 89831293 89831479

16 89833544 89833650

16 89836240 89836437

16 89836569 89836672

16 89836967 89837047

16 89838081 89838227

16 89839674 89839797

16 89842145 89842228

16 89845204 89845263

16 89845346 89845416

16 89846272 89846370

16 89849262 89849331

16 89849410 89849515

16 89851257 89851377

16 89857806 89857949

16 89858330 89858481

16 89858874 89858960

16 89862309 89862431

16 89865482 89865492

16 89865569 89865645

16 89866008 89866051

16 89869662 89869754

16 89871683 89871805

16 89874697 89874780

16 89877110 89877215

16 89877332 89877484

16 89880923 89881026

16 89882280 89882399

16 89882940 89883028

17 7572901 7573033

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY
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17 7573894 7574058

17 7576511 7576682

17 7576827 7577180

17 7577449 7577660

17 7578114 7578579

17 7579264 7579615

17 7579664 7579746

17 7579813 7579937

17 33427946 33428080

17 33428194 33428409

17 33430247 33430368

17 33430447 33430588

17 33433379 33433525

17 33433981 33434166

17 33434359 33434491

17 33443852 33444081

17 33445494 33445663

17 33446104 33446216

17 33446525 33446657

17 37618299 37619395

17 37627106 37628041

17 37646784 37647011

17 37648978 37649168

17 37650751 37650972

17 37657477 37657717

17 37665932 37666039

17 37667756 37667908

17 37671958 37672086

17 37673667 37673834

17 37676183 37676365

17 37680901 37681163

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY
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17 37682091 37682594

17 37686831 37687594

17 41197585 41197592

17 41197669 41197844

17 41199634 41199745

17 41201112 41201236

17 41203054 41203159

17 41209043 41209177

17 41215324 41215415

17 41215865 41215993

17 41219599 41219737

17 41222919 41223280

17 41226322 41226563

17 41228479 41228656

17 41231325 41231441

17 41234395 41234617

17 41242935 41243074

17 41243426 41246902

17 41247837 41247964

17 41249235 41249331

17 41251766 41251922

17 41256113 41256303

17 41256859 41256998

17 41258447 41258575

17 41267717 41267821

17 41276008 41276138

17 56769979 56770174

17 56772266 56772579

17 56774028 56774245

17 56780531 56780715

17 56787194 56787376

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY
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17 56798081 56798198

17 56801375 56801486

17 56809819 56809930

17 56811453 56811608

17 59760631 59761526

17 59763171 59763551

17 59770765 59770898

17 59793286 59793449

17 59820348 59820520

17 59821767 59821977

17 59853736 59853948

17 59857596 59857787

17 59858175 59858391

17 59861605 59861810

17 59870932 59871115

17 59876435 59876685

17 59878588 59878860

17 59885802 59886143

17 59924436 59924606

17 59926464 59926642

17 59934393 59934617

17 59937131 59937293

17 59938782 59938925

19 30303458 30303490

19 30303591 30303688

19 30303871 30303949

19 30308039 30308194

19 30308308 30308453

19 30311604 30311760

19 30312624 30312729

19 30312898 30313042

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY
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19 30313142 30313263

19 30313348 30313515

19 30314557 30314689

22 29083859 29083999

22 29085097 29085228

22 29089994 29090130

22 29091089 29091255

22 29091672 29091886

22 29092863 29093000

22 29095800 29095950

22 29099467 29099579

22 29105968 29106072

22 29107871 29108030

22 29115357 29115498

22 29120939 29121137

22 29121205 29121380

22 29126382 29126561

22 29130365 29130734

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY

PREP KIT III)
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