
NeoThetis Therapy Selection
Εξέταση Υγρής Βιοψίας: Καινοτόμος τεχνολογία στον μοριακό χαρακτηρισμό του όγκου για επιλογή θεραπείας



Σχετικά με την NIPD Genetics
• Καινοτόμος εταιρεία βιοτεχνολογίας με βάση την 

έρευνα

• Σχεδιάζει και αναπτύσσει ιδιόκτητες γενετικές 
εξετάσεις βασισμένες σε μια καινοτόμο και 
πλήρως αυτοματοποιημένη τεχνολογική 
πλατφόρμα

• Ιδρύθηκε το 2010 και αποτελείται από ομάδα 
εμπειρογνωμόνων με πάνω από μια δεκαετία 
εμπειρίας στην ανάλυση του ελεύθερου 
κυτταρικού DNA

• Παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες 
παγκοσμίως



Κύριες Δραστηριότητες & Εμπειρογνωμοσύνη
• Ανάλυση του ελεύθερου 

κυτταρικού DNA (cfDNA)

• Σχεδιασμός πρωτοκόλλων και 
ανάπτυξη εξετάσεων

• Σχεδιασμός και παραγωγή 
ανιχνευτών-probes
(στοχευμένη ανάλυση DNA)

• Iδιόκτητα βιοπληροφορικά 
συστήματα (ανάλυση 
γενετικών δεδομένων)





Εξέταση Ιατρικής Ακριβείας που δίνει 
τη δυνατότητα καλύτερης 
τεκμηριωμένης κλινικής διαχείρισης

✓ Μη επεμβατική δειγματοληψία
✓ Καθοδήγηση για επιλογή θεραπείας με 

στοχευμένα φάρμακα
✓ Αποτύπωση της ετερογένειας του όγκου
✓ Εντοπισμός μεταλλάξεων από μεταστατικούς 

όγκους
✓ Πραγματοποιήσιμη όταν η βιοψία ιστού δεν 

είναι εφικτή
✓ Έλεγχος Μικροδορυφορικής Αστάθειας (MSI)



Τεχνολογία Στοχευμένης Δέσμευσης και Εμπλουτισμού

Τα TACS είναι συνθετικά τμήματα 
DNA σχεδιασμένα να δεσμεύουν το 

DNA από επιλεγμένες χρωμοσωμικές
περιοχές ενδιαφέροντος

Τα επικαλυμμένα με στρεπταβιδίνη
(Streptavidin) μαγνητικά σφαιρίδια 

μικροσκοπικού μεγέθους παρέχουν τη 
βάση για την ενεργοποίηση των TACS

Τα ενεργοποιημένα TACS και η 
βιβλιοθήκη DNA αναμειγνύονται. 

Δεσμεύονται τμήματα DNA από τις 
περιοχές ενδιαφέροντος

Τα δεσμευμένα τμήματα DNA 
ξεπλένονται για να 

δημιουργηθεί η εμπλουτισμένη 
βιβλιοθήκη

Η εμπλουτισμένη βιβλιοθήκη 
αλληλουχίζεται σε πολύ υψηλό 

βάθος ανάγνωσης και αναλύεται με 
τη χρήση ιδιόκτητων καινοτόμων 
συστημάτων βιοπληροφορικής 

Τα TACS συνδέονται με τα μαγνητικά 
σφαιρίδια και ενεργοποιούνται 

Η βιβλιοθήκη DNA δημιουργείται με την 
προσαρμογή των τμημάτων DNA
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ 
ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ (MSI)

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

• Καινοτόμα συστήματα 
βιοπληροφορικής

• Ακριβής ανίχνευση για διαφορετικούς 
τύπους γενετικών μεταλλάξεων, ακόμη 
και σε χαμηλά επίπεδα ανίχνευσης

• Ευαίσθητη μέθοδος εξέτασης 
• Εξετάζει μεγαλύτερο αριθμό κλινικά 

σημαντικών γενετικών περιοχών

• Κλινικά σημαντικές περιοχές 
κωδικοποίησης (εξώνια – exons) και 
επιλεγμένες περιοχές μη κωδικοποίησης
(εσώνια – introns)

• Εντοπίζει SNVs, μικρά indels, CNA, και 
αναδιατάξεις (rearrangements) 

• Καταγράφονται Παραλλαγές Αγνώστου 
Κλινικής Σημασίας (VUS)



Επιλογή μεταλλάξεων οι οποίες περιλαμβάνονται στην εξέταση NeoThetis

✓ Έχουν υψηλή κλινική σημασία (μεταλλάξεις Βαθμίδας 1 και 
Βαθμίδας 2)

✓ Συνδέονται με στοχευμένες θεραπείες, συμπεριλαμβανομένων 
των φαρμάκων ανοσοθεραπείας

✓ Περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες των NCCN, ESMO, και 
ASCO

✓ Αποτελούν μέρος των κριτηρίων ένταξης ή αποκλεισμού σε 
κλινικές δοκιμές

✓ Μπορεί να αποτελέσουν ενδείξεις για αντίσταση στη θεραπεία

✓ Καταγράφονται τα VUS, καθώς η σημασία τους μπορεί να 
ταξινομηθεί σε Βαθμίδα ΙΙ, ως αποτέλεσμα μελλοντικών 
ερευνητικών και κλινικών δεδομένων.

Η επιλογή των μεταλλάξεων που εξετάζει η κάθε εξέταση NeoThetis

έγινε μετά από εκτενή μελέτη των διεθνή κατευθυντήριων οδηγιών και άλλων 
βιβλιογραφικών δεδομένων με σκοπό να εντοπίζει μεταλλάξεις:



Σημαντικά χαρακτηριστικά της εξέτασης NeoThetis

ANALYTICAL CONCORDANCE SENSITIVITY 

(95% CI)

SPECIFICITY 

(95% CI)

SNVs + INDELS with VAF at 0.1% - 0.5% 92% (81 – 97%) 99.999%

SNVs + INDELS with VAF ≥ 0.5% 100% (92 - 100%) 99.999%

CNVs with average copy number state > 

2.8 (i.e. > 1.4-fold change)

100% (77 – 100%) 100% (93 – 100%)

Rearrangement detection at selected 

regions with VAF ≥ 0.5% 
100% (66 – 100%) 100% (93 – 100%)

MSI

(VAF ≥ 0.25%)
100% (98.8 –

100%)

100% (92.9 –
100%)

MSI ASSESSMENT

NeoThetis MSI Specifications at VAF ≥0.25%
PPV 100%

NPV 100%

Sensitivity (95% CI) 100% (98.8% - 100%)

Specificity (95% CI) 100% (92.9% - 100%)

• Πλήρης κάλυψη εξονίων σε επιλεγμένα γονίδια αυξάνοντας τη 

διαγνωστική απόδοση

• Προσφέρει κλινικά αξιοποιήσιμα αποτελέσματα αναδιατάξεων που 

σχετίζονται με τη θεραπεία ή την πρόγνωση

• Καταγραφή όλων των κλινικά σημαντικών παραλλαγών σε ολόκληρη 

την εξονική περιοχή που εξετάζεται 

• Υψηλή ευαισθησία εντοπισμού σε πολύ χαμηλές συχνότητες VAF 

(LOD down to 0.1%)

• Ενσωμάτωση ελέγχου της Μικροδορυφορικής Αστάθειας (MSI) μέσω 

της Αλληλούχισης Νέας Γενιάς (NGS)

PERFORMANCE SPECIFICATIONS – NeoThetis 



Μονονουκλεοτιδικοί
πολυμορφισμοί (SNV)/ Μικρο-

ελλείψεις/μικρο-προσθήκες 
Μικροελλείμματα (INDELS)

Αλλοιώσεις στον 
Αριθμό Αντιγράφων 
(CNAs)

Αναδιατάξεις

AKT1, APC, ATM, BRAF, BRCA1, 

BRCA2, CTNNB1, EGFR, ERBB2, 

FBXW7, GNAS, KRAS, MLH1, 

MSH2, MSH6, MTOR, NRAS, 

NTRK1, PALB2, PIK3CA, PIK3CB, 

PMS2, POLE, PTEN, RAF1, SMAD4, 

TP53, PDGFRA

EGFR, ERBB2, FGFR1, 

FGFR2, FGFR3, KRAS, 

MET

NTRK1, NTRK2, 

NTRK3

Εξετάσεις NeoThetis

Μονονουκλεοτιδικοί 
πολυμορφισμοί (SNV)/ Μικρο-

ελλείψεις/μικρο-προσθήκες 
Μικροελλείμματα (INDELS)

Αλλοιώσεις στον 
Αριθμό Αντιγράφων 
(CNAs)

Αναδιατάξεις

AKT1, ALK, APC, ARAF, ATM, BRAF, 

BRCA2, CTNNB1, DDR2, EGFR, 

ERBB2, ERBB3, ERBB4, FBXW7, 

JAK2, KEAP1, KRAS, MAP2K1, 

MET, NRAS, PIK3CA, POLE, PTEN, 

RAF1, SMAD4, STK11, TP53, 

PDGFRA

EGFR, ERBB2, FGFR1, 

FGFR2, FGFR3, MET, 

PIK3CA

ALK, FGFR3, 

NTRK1, NTRK2, 

NTRK3, RET, ROS1

Περιλαμβάνει έλεγχο μικροδορυφορικής αστάθειας 
(MSI)

Περιλαμβάνει έλεγχο μικροδορυφορικής αστάθειας 
(MSI)



Πότε μπορεί να διενεργηθεί η εξέταση NeoThetis?

(επίκτητη αντίσταση σε προηγούμενη θεραπεία)

Ασθενείς που έχουν διαγνωσθεί με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα 
(ΜΜΚΠ/NSCLC) και ορθοκολικό καρκίνο (CRC)

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

Επιλογή Θεραπείας Επαναξιολόγηση της Θεραπείας



Εγκεκριμένες θεραπείες
Στοχευμένες θεραπείες εγκεκριμένες από τον (FDA)/(EMA), με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες των NCCN και ESMO

Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα 
(ΜΜΚΠ/NSCLC) 

ΓΟΝΙΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (23)

EGFR Afatinib, Erlotinib, Dacomitinib, Gefitinib, Osimertinib, Ramucirumab, Amivantamab-vmjw

EGFR Wildtype Atezolizumab, Ipilimumab, Nivolumab, Pembrolizumab

ALK Alectinib, Brigatinib, Ceritinib, Crizotinib, Lorlatinib

ALK Wildtype Atezolizumab, Ipilimumab, Nivolumab, Pembrolizumab

ROS1 Crizotinib, Entrectinib

BRAF Dabrafenib, Trametinib

MET Capmatinib, Tepotinib

RET Selpercatinib, Pralsetinib

KRAS Sotorasib

NTRK1/2/3 fusions Larotrectinib, Entrectinib

MSI Pembrolizumab 

Ορθοκολικός Καρκίνος

ΓΟΝΙΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (7)

KRAS + NRAS 

Wildtype

Panitumumab

KRAS Wildtype Cetuximab

BRAF Encorafenib

NTRK1/2/3 Fusions Larotrectinib, entrectinib

MSI Pembrolizumab, Nivolumab, Ipilimumab



Προτεινόμενες θεραπείες
Προτεινόμενες στοχευμένες θεραπείες με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες των NCCN και ESMO για ΜΜΚΠ 
(NSCLC) και Ορθοκολικό καρκίνο

Ορθοκολικός Καρκίνος

ΓΟΝΙΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (4)

KRAS / NRAS / BRAF 

Wildtype

Cetuximab, Panitumumab

ERBB2 amplification + 

RAS + BRAF Wildtype

Trastuzumab, Fam-trastuzumab 

deruxtecan-nxki

Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος του 
Πνεύμονα (ΜΜΚΠ/NSCLC) 

ΓΟΝΙΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (10)

ERBB2 Ado-trastuzumab emtansine, Fam-

trastuzumab deruxtecan-nxki

ROS1 Lorlatinib, Ceritinib

MET Crizotinib

RET Cabozantinib, Vandetanib



Εγκεκριμένες θεραπείες σε άλλους όγκους
Εγκεκριμένες στοχευμένες θεραπείες από τον (FDA)/ (EMA) σε άλλους καρκινικούς όγκους σχετιζόμενες 
με γονίδια τα οποία εξετάζονται από τις εξετάσεις NeoThetis ΜΜΚΠ (NSCLC) και NeoThetis Ορθοκολικού

Γονίδια Φάρμακα (8)

BRCA2 Niraparib, Olaparib, Rucaparib

PDGFRA Avapritinib

FGFR2/3 Erdafitinib, Pemigatinib

MSI Nivolumab, Ipilimumab

Κλινική Δοκιμή Στάδιο Φάρμακο Κριτήρια

NCT03845296 Recruiting (2021) Rucaparib Μετάλλαξη BRCA1/2 σε στάδιο IV ή 
υποτροπιάζοντα ΜΜΚΠ (NSCLC)

NCT04771520 Recruiting (2021) Avapritinib Μετάλλαξη PDGFRA σε τοπικά 
προχωρημένους ή μεταστατικούς 
συμπαγείς όγκους

NCT03827850 Recruiting (2020) Erdafitinib Μεταλλάξεις FGFR σε ασθενείς με 
ΜΜΚΠ (NSCLC) σταδίου IV

Γονίδια Φάρμακα (11)

BRCA1/BRCA2 Niraparib, Olaparib, Rucaparib

EGFR Afatinib, Dacomitinib, Erlotinib, Gefitinib, 

Osimertinib, Ramucirumab

PIK3CA Alpelisib

PDGFRA Avapritinib

Κλινική Δοκιμή Στάδιο Φάρμακο Κριτήρια

NCT04171700 Recruiting Rucaparib Τοπικά προχωρημένοι ή μεταστατικοί 
συμπαγείς όγκοι με επιβλαβείς 
μεταλλάξεις στα γονίδια HRR

NCT04753203 Not yet recruiting Alpelisib Μεταστατικός ορθοκολικός καρκίνος 
με μεταλλάξεις PIK3CA

NCT04771520 Recruiting Avapritinib Τοπικά προχωρημένοι ή μεταστατικοί 
συμπαγείς όγκοι με επιβλαβείς 
μεταλλάξεις στο PDGFRA 



Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της εξέτασης NeoThetis?

• Καθοδηγεί την επιλογή θεραπείας με στοχευμένα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων ανοσοθεραπείας
• Αποτυπώνει την μοριακή ετερογένεια του όγκου (ενδοογκική ετερογένεια και την ετερογένεια μεταξύ όγκων), η οποία δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί με άλλες εξετάσεις
• Μπορεί να διενεργηθεί όταν η βιοψία όγκου δεν είναι εφικτή:

• Οι πρωτοπαθείς ή οι μεταστατικοί όγκοι δεν είναι προσβάσιμοι
•Ο ασθενής δεν πληροί τα κριτήρια για επεμβατική βιοψία ιστού
•Το υλικό από τη βιοψία του όγκου είναι ανεπαρκές
•Η επαναληπτική βιοψία ιστού δεν συνιστάται κλινικά

• Μπορεί να εντοπίσει μεταλλάξεις που υπάρχουν σε απομακρυσμένους, μη εγχειρήσιμους μεταστατικούς όγκους που δεν μπορούν 
να προσδιοριστούν με άλλες μεθόδους

• Διεξάγεται μη επεμβατικά, αποφεύγοντας τη νοσηλεία μετά από ενδεχόμενη βιοψία ιστού
• Γρήγορα αποτελέσματα , 6-9 εργάσιμες μέρες , εξασφαλίζοντας ότι η θεραπεία μπορεί να ξεκινήσει γρηγορότερα
• Μπορεί να διενεργηθεί σε πολλαπλά χρονικά σημεία ώστε να αντικατοπτρίζει το τρέχον προφίλ της νόσου του ασθενούς

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ



NeoThetis Lung – Μελέτη Περιστατικού

NeoThetis Lung results

Ερμηνεία αποτελεσμάτων:
• Ο ασθενής είναι επιλέξιμος για θεραπεία με Osimertinib 
• Ο ασθενής δεν θα επωφεληθεί από τη συνέχιση της 

θεραπείας με TKI 1ης ή 2ης γενιάς

Ιστορικό ασθενούς

• 64χρονη γυναίκα διαγνώστηκε με NSCLC σταδίου III
• Μοριακός χαρακτηρισμός ιστού εντόπισε έλλειψη 17 βάσεων στο εξόνιο 19 του γονιδίου EGFR, (p.Leu747_Pro753delinsSer)

• Πρόοδος της νόσου: O ασθενής έλαβε στοχευμένες θεραπείες (Afatinib, Erlotinib)

• Πρόοδος της νόσου μετά από στοχευμένη θεραπεία- Πραγματοποιήθηκε εξέταση υγρής βιοψίας NeoThetis NSCLC 



NeoThetis Colorectal – Μελέτη Περιστατικού
Ιστορικό ασθενούς

• Άνδρας ασθενής με διάγνωση μεταστατικού ορθοκολικού αδενοκαρκινώματος 

• Ο ασθενής είχε μεταστατικές εστίες στο ήπαρ

• Δείγματα υγρής βιοψίας λήφθηκαν πριν από την αφαίρεση του μεταστατικού όγκου καθώς επίσης 5 ημέρες και 1 μήνα μετά τη χειρουργική 
επέμβαση

Αποτελέσματα εξέτασης NeoThetis

• Η ανάλυση του ctDNA αποκαλύπτει πληθώρα 
μεταλλάξεων με εύρος VAF 0,8%-73,8%

• MSI-H detected: Υψηλή Μικροδορυφορική Αστάθεια 
(MSI-H). 

• A KRAS c.436G>Μια υποκλωνική μετάλλαξη 
ενημερώνει για τη θεραπεία με μονοκλωνικά Ab EGFR

(αντενδείκνυται για cetuximab και panitumumab)

• Μεταλλάξεις δεν ανιχνεύθηκαν μετά τη χειρουργική 
επέμβαση

Dynamic monitoring using NeoThetis Colorectal

Surgery Surgery



Τα αποτελέσματα αποστέλλονται στους επαγγελματίες 
υγείας εντός 6-9 εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή του δείγματος

Ασφαλής & Εύκολη Διενέργεια

Σύντομος χρόνος έκδοσης αποτελεσμάτων

Αποστείλτε το δείγμα στην 
NIPD Genetics

Το δείγμα θα αναλυθεί στο 
εργαστήριο μας

Τα αποτελέσματα 
αποστέλλονται στον 
επαγγελματία υγείας

Συλλέξτε δύο σωληνάρια 
περιφερειακού αίματος 
από τον ασθενή



Μια ολοκληρωμένη έκθεση αποτελεσμάτων 

για το γενετικό προφίλ του όγκου του ασθενή, 

όπως επίσης και πληροφορίες για τα 

εγκεκριμένα φάρμακα , καθώς και τις 

τρέχουσες κλινικές μελέτες 

Παράδειγμα Εντύπου Έκδοσης Αποτελεσμάτων



• Τεχνολογία αιχμής η οποία εξασφαλίζει υψηλή ευαισθησία και ακρίβεια 
• Καινοτόμα συστήματα βιοπληροφορικής παρέχουν ακριβή ανίχνευση για διαφορετικούς τύπους 

γενετικών τροποποιήσεων
• Παρέχει υποστήριξη για την επιλογή στοχευμένης θεραπείας
• Σχεδιασμένη να παρέχει κλινικά αξιοποιήσιμα αποτελέσματα για τον Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο 

του Πνεύμονα (NSCLC) και τον Ορθοκολικό καρκίνο
• Περιλαμβάνει έλεγχο της μικροδορυφορικής αστάθειας (MSI), ενός ανοσο-ογκολογικού βιοδείκτη 
• Παρέχει κλινική ερμηνεία και ταξινόμηση αποτελεσμάτων προσαρμοσμένων στον συγκεκριμένο 

τύπο καρκίνου, καθιστώντας δυνατή μια προσέγγιση Ιατρικής Ακριβείας που ωφελεί στην κλινική 
διαχείριση

Σύνοψη του NeoThetis Therapy Selection 
Η εξέταση NeoThetis είναι μια πρωτοποριακή εξέταση υγρής βιοψίας για την επιλογή 
θεραπείας που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την NIPD Genetics μετά από περισσότερη 
από μια δεκαετία εμπειρίας στην ανάλυση του ελεύθερου κυτταρικού DNA



For more information: www.nipd.com

info@nipd.com


