
KRAS
Cerca de 45% de todos os tumores colorretais 

metastizados contêm mutações nos exões 2, 3 e 

4 do oncogene KRAS1. Idylla™, o PCR em tempo 

real, totalmente automatizado da Biocartis, 

permite o acesso rápido e simples a dados de 

elevada qualidade dos biomarcadores. A Análise 

de Mutações KRAS Idylla™ permite a deteção 

de mutações de KRAS diretamente das secções 

de tecidos fi xadas em formalina e embebidas 

em parafi na (FFPE) em aproximadamente 2 

horas com menos de 2 minutos de preparação. 

A Análise de Mutações KRAS Idylla™ consegue 

detetar 21 mutações de KRAS relevantes: 

7 mutações nos codões 12 e 13 (exão 2), 

9 mutações nos codões 59 e 61 (exão 3) e 

5 mutações nos codões 117 e 146 (exão 4).  

A tecnologia inovadora e de PCR em tempo real 

utiliza uma combinação única de iniciadores 

PlexPrimeTM  e  PlexZymeTM, que permite uma 

sensibilidade e especifi cidade muito elevadas, 

combinadas com uma capacidade multiplexada 

elevada.*

Impressionante facilidade 
de utilização

Beatriz Bellosillo
Laboratori de Biologia Molecular,

Hospital del Mar, Barcelona

“Idylla permite resultados muito rápidos

com pouco tempo de preparação”

Menos de 2 minutos de preparação

Aprox. 2 horas de tempo total de 
resposta

Diretamente de secções de 
tecido em FFPE

Verifi car a amostra e cartucho

Carregar a amostra no cartucho

Inserir o cartucho no sistema 
IdyllaTM
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Sobre o KRAS

•  Ficou recentemente demostrado que, para além das mutações

previamente estabelecidas nos codões 12, 13 e 61, também

as mutações de KRAS nas posições dos codões 59, 117 e 146

(“KRAS alargado”) ativam independentemente a via MAPK/ERK.

As análises alargadas ao KRAS e NRAS (“RAS alargado”) nos

tumores do cancro colorretal são agora obrigatórias de acordo

com a ESMO2, NCCN3 e o recém-lançado projeto de diretrizes

da CAP/AMP/ASCO4. A ASCO recomenda que as análises

moleculares possuam um limite de deteção (LOD) de 5%.

•  O estado da mutação do tumor é normalmente avaliado a

partir do material de tecido do tumor em FFPE. Atualmente, o

processo desde a amostra ao resultado é trabalhoso, exigindo

vários passos. A maioria dos laboratórios não realiza estas

análises internamente, enviando-as para centros especializados,

onde as amostras são agrupadas de forma a otimizar custos.

Isto leva a demorados tempos de espera de resultados das

amostras em FFPE.
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A Análise de Mutações KRAS Idylla™, realizada no sistema Idylla™ da Biocartis, é uma análise de 
diagnóstico in vitro para a deteção qualitativa das 21 mutações nos codões 12, 13, 59, 61, 117 e 146 
do oncogene KRAS. A Análise de Mutação KRAS Idylla™ liberta diretamente ADN de tecido fixado 
em formalina e embebido em parafina (FFPE) de cancros colorretais humanos para a subsequente 
amplificação e deteção de PCR em tempo real5.
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Amostras de KRAS
(n = 194)

Análise de referência

Análise de Mutação 
KRAS Idylla™ G12A G12C G12D G12R G12S G12V G13D

Mutação 
não 

detetada Totals
G12A 6 6
G12C 6 6
G12D 25 25
G12R 3 1 4
G12S 6 6
G12V 1 15 1 17
G13D 1 16 3 20

Mutação não detetada 1 97 98
A59E/P/V 1 1
Q61H/H2 3 3
Q61K/K2 0

Q61L/R 0
K117N1/N2 1 2 3
A146T/V/P 1 4 5

Totals 7 7 25 3 8 16 16 112 194

Deteção de alelos Codão 12 (exão 2) G12C (c.34G>T)

G12R (c.34G>C)

G12S (c.34G>A)

G12A (c.35G>C)

G12D (c.35G>A)

G12V (c.35G>T)

Codão 13 (exão 2) G13D (c.38G>A)

Codão 59 (exão 3) A59E (c.176C>A)

A59G (c.176C>G)

A59T (c.175G>A)

Codão 61 (exão 3) Q61K (c.181C>A; c.180_181TC>AA)

Q61L (c.182A>T)

Q61R (c.182A>G)

Q61H (c.183A>C; c.183A>T)

Codão 117 (exão 4) K117N (c.351A>C; c.351A>T)

Codão 146 (exão 4) A146P (c.436G>C)

A146T (c.436G>A)

A146V (c.437C>T)

Total KRAS (agindo como Controlo de processamento de amostra)

Tipo de amostra Secções de tecido em FFPE
(lâminas de FFPE montadas em vidro de 5 μm a 10 μm ou lâminas de FFPE)

Sensibilidade analítica LOD (limite de deteção) ≤5% para a grande maioria das mutações de KRAS 
G12A, G13D e A146P/T/V mostra um LOD provisorio de 9%, 10% e 16%, respetivamente.

Reprodutabilidade 
interlaboratorial 
(480 resultados em 3 locais)

KRAS G12D baixo positivo (5%) 100% concordância

KRAS G13D alto positivo (50%) 100% concordância

KRAS G12V baixo positivo (5%) 100% concordância

KRAS G12S baixo positivo (5%) 100% concordância

Tempo total de resposta aprox. 2 horas

O estudo de validação clínica5 onde a Análise de Mutações Kras Idylla™ é comparada com um método 
de referência em tempo real baseado em PCR revelou uma concordância de 96,7% (IC 95% - 93,0% 
- 98,5%) para os codões 12 e 13. A IdyllaTM e a análise de referência detetaram mutações em 96/194
(50%) e 82/196 (42%) das amostras, respetivamente (consulte o quadro abaixo).

Nota: a análise de referência não se destina a detetar mutações nos codões 59, 61, 117 e 146.

Altamente 

sensível e 

normalizado



Sobre Idylla™

O sistema molecular com base em PCR em tempo real, totalmente 
automatizado da Biocartis, permite o acesso rápido e simples a dados de 
elevada qualidade dos biomarcadores.

•  Da “amostra ao resultado” de tecido em FFPE em 

aprox. 2 horas

•  Menos de 2 minutos de preparação

• Todos os reagentes integrados dentro do cartucho

•  Desenho com controlo de contaminação

•  Não é necessária desparafi nação manual

•  Controlos de processamento de amostras em todas as 

câmaras de PCR

•  Elevada especifi cidade e sensibilidade



Informação de encomenda

Biocartis NV

Generaal De Wittelaan 11 B3

2800 Mechelen - Bélgica

T +32 15 632 888

customerservice@biocartis.com
www.biocartis.com

NOTA AO COMPRADOR
* Esta Análise de Mutações KRAS Idylla™ contém tecnologia PlexZymeTM e PlexPrimeTM technology abrangidas por patentes 

concedidas e pendentes em determinadas jurisdições, que são fornecidas sob licença da SpeeDx Pty Ltd.

A marca comercial e o logótipo Biocartis são marcas registadas pertencentes à Biocartis e são utilizadas e estão registadas na 

Europa. A marca comercial e o logótipo Idylla são marcas registadas utilizadas pertencentes à Biocartis.

PlexZymeTM / PlexPrimeTM é uma marca comercial da SpeeDx Pty Ltd.

Análise de Mutações KRAS IdyllaTM consiste num dispositivo para diagnóstico in vitro com a marca CE.
Não se destina a venda nos EUA e Canadá
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Análise de Mutação KRAS Idylla™ CE IVD 6 cartuchos/caixa Catálogo n.º A0020/6

Análise de Mutação BRAF Idylla™ CE-IVD 6 cartuchos/caixa Catálogo n.º A0010/6

Instrumento Idylla™ CE-IVD 1 unidade Catálogo n.º P0010

Consola Idylla™ CE-IVD 1 unidade Catálogo n.º P1010



Diagnósticos altamente sensíveis, simples e rápidos à mão

Análise de Mutações KRAS 
Idylla™

KRAS


