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Innovation, Health Science & Technology 



Health Care

Είναι πλέον αποδεδειγμένο επιστημονικά ότι τα γενετικά δεδομένα και η προηγμένη τεχνολογία έχουν τη δύναμη να 
βελτιώσουν την υγεία, να αλλάξουν την ποιότητα ζωής και να μειώσουν το κόστος υγειονομικής περίθαλψης.

Οραματιστήκαμε τη δημιουργία μιας ελληνικής εταιρείας διεθνών προδιαγραφών και 
καινοτόμων προϊόντων στον τομέα των γενετικών αναλύσεων και της Ιατρικής Ακριβείας.

Αξιοποιώντας επιστημονική γνώση αιχμής, αναπτύσσουμε και παρέχουμε καινοτόμες και 
πρωτοποριακές υπηρεσίες ανάλυσης DNA, που επιτρέπουν την πρόσβαση στα μοναδικά μας 

γενετικά χαρακτηριστικά, με εξατομικευμένη προσέγγιση



Η εταιρία μας

Ιδρύσαμε την iDNA Genomics, ελληνική εταιρεία γενετικής, 
το 2019.

Αναπτύσσουμε και προσφέρουμε υπηρεσίες γενετικών 
ελέγχων (Medical Genomics και Scientific Wellness Genomics) 
για επαγγελματίες υγείας, ασθενείς και καταναλωτές.

Διεξάγουμε έρευνα μέσα από το δικό μας R&D και 
συνεργαζόμαστε με την ακαδημαϊκή κοινότητα και 
ερευνητικά κέντρα.

Διαθέτουμε υπερσύγχρονη πλατφόρμα βιοπληροφορικής 
ανάλυσης, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και 
πιστοποιημένες εργαστηριακές εγκαταστάσεις. 

Προσφέρουμε καινοτόμα εργαλεία γενετικής ανάλυσης στην 
ιατρική κοινότητα για την εξατομικευμένη παρέμβαση με 
σκοπό τη δια βίου διαχείριση της υγείας.



Εργαστηριακή Τεχνολογία

Χρησιμοποιούμε αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας 
για να διασφαλίσουμε την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων

Πιστοποιήσεις
• Τα προϊόντα μας είναι in vitro διαγνωστικά (IVD) 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα που φέρουν σήμανση CE 
mark

Ασφάλεια

• Το εργαστήριο μας έχει άδεια λειτουργίας 
διαγνωστικού κέντρου

• Η τεχνολογία ταυτοποίησης πολυμορφισμών αποτελεί 
αξιόπιστη και ιδανική τεχνική για την εφαρμογή της 
γονοτύπησης, με ακρίβεια και ταχύτητα

• Πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες
• Άρτια εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό

H εταιρεία έχει αναπτύξει και 
πιστοποιηθεί σύμφωνα τα διεθνή 
πρότυπα ISO 27001:2013 για 
Διαχείριση και Ασφάλεια της 
Πληροφορίας και ISO 9001:2015 
για Διαχείριση Ποιότητας. 

Το εργαστήριο μας έχει λάβει την 
πιστοποίηση για το ISO 
13485:2016 και για το ISO 
27001:2013



Η Επιστήμη της Γενετικής & η Ιατρική Ακριβείας

• Η Ιατρική Ακριβείας αποτελεί τη νέα προσέγγιση για 
την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών.

• Βασίζεται στην ατομική διαφοροποίηση του κάθε 
ανθρώπου µε βάση το γονιδιακό του προφίλ, το 
περιβάλλον και τον τρόπο ζωής του

• Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στους γιατρούς και τους 
ερευνητές να προβλέψουν µε μεγαλύτερη ακρίβεια 
ποια θεραπεία είναι κατάλληλη για κάθε ασθενή 
χωριστά, αφού κανένα άτομο και ασθένεια δεν είναι 
ίδια.

Η ιατρική ακριβείας λαμβάνει υπόψη τις γενετικές 
πληροφορίες, το περιβάλλον και τον τρόπο ζωής του 
κάθε ασθενούς για να καθορίσει συγκεκριμένες 
στρατηγικές θεραπείας με βάση τους παράγοντες 
αυτούς.



Η επιστήμη πίσω από τα προϊόντα μας

DNA και κληρονομικότητα 

• Δύο άτομα είναι όµοια κατά 99,5 - 99,8%
• Το 90% της διαφοράς οφείλεται σε πολυμορφισμούς(SNPs)
• Σε μια συγκεκριμένη θέση του γονιδιώματος, ένα SNP προκαλείται από την αντικατάσταση μιας βάσης του DNA 

από μία άλλη. 

• Τέτοιες παραλλαγές δυνητικά επιδρούν στη γονιδιακή έκφραση και συνεπώς διαφοροποιούν λειτουργίες του 
οργανισμού, όπως ο μεταβολισμός των φαρμάκων και η προδιάθεση σε παθήσεις. 



2. SCIENTIFIC WELLNESS Genomics Medical Genomics Scientific Wellness Genomics 



Nutrition

Vitamins & 
Minerals

Exercise

iDNA Product Portfolio

Medical Genomics
• Φαρμακογενετική

• Προδιάθεση παθήσεων

Scientific Wellness Genomics
• Διατροφογενετική

iDNA NutriGenetix kit– CE IVD
Γενετικό & Φαινοτυπικό Προφίλ

iDNA 3 in 1 DNA Test kit
Βιταμίνες & Ιχνοστοιχεία
Διατροφή
Άθληση

iDNA Διατροφή DNA Test kit

• Athlegenetics

iDNA Άθληση DNA Test kit

iDNA Βιταμίνες & 
Ιχνοστοιχεία
DNA Test kit

Biological Age
• iDNA Βιολογική Ηλικία

iDNA PGx CNS Test – CE IVD

iDNA Cardio Health kit – CE IVD
PRS & Adjusted PRS



Διαδικασία



Φαρμακογενετική Ανάλυση 
Κεντρικού Νευρικού Συστήματος

Συμβάλει στο να επιλέξει ο θεράποντας γιατρός την 
κατάλληλη εξατομικευμένη θεραπευτική αγωγή. 



iDNA PGx CNS Test

Φαρμακογενετική ανάλυση για 30 φάρμακα του ΚΝΣ



Προδιάθεση Καρδιαγγειακών παθήσεων–
Polygenic Risk Score (PRS)

Προδιάθεση παθήσεων

1. Με τη χρήση γενετικής ανάλυσης εκτιμά τη Βαθμολογία
Πολυγονιδιακού Ρίσκου (Polygenic Risk Score - PRS) για 
καρδιαγγειακές παθήσεις.

2. Σε συνδυασμό με χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής και του 
φαινοτύπου, αξιολογεί δυναμικά το ρίσκο εμφάνισης πάθησης με το 
Προσαρμοσμένο PRS (Adjusted PRS).



iDNA Cardio Health Test
Εξετάζει τις παρακάτω καρδιαγγειακές παθήσεις





Το iDNA Test 3σε1 παρέχει βαθύτερη γνώση των 
αναγκών μας σε τρόφιμα, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία 
και προπονητικό σχήμα ώστε να έχουμε τα 
μέγιστα οφέλη για την υγεία μας και τις 
αθλητικές μας επιδόσεις. 



Το iDNA NutriGenetix είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν υγείας. Παρέχει
χρήσιμη γνώση για τους γενετικούς πολυμορφισμούς μας που σχετίζονται με
τη διατροφή. Μας βοηθάει να αξιολογήσουμε τις διατροφικές μας συνήθειες
που επηρεάζουν την υγεία μας και να επιτύχουμε τους στόχους μας για
καλύτερη υγεία και πρόληψη.



iDNA NutriGenetix test



Επιχειρησιακός 
σχεδιασμός

Καταγραφή 
αναγκών 

Δημιουργία 
υποδομής

Πιστοποίηση 
προϊόντων  

Διάχυση 
καινοτομίας & 

Εκπαίδευση κοινού

Σχεδιασμός 
καινοτόμων & 

διαφοροποιημένων 
προϊόντων



Ένα μοναδικό οικοσύστημα
Προϊοντικός Σχεδιασμός

Έρευνα Αλγόριθμος

Εργαστήριο

Γενετική Ανάλυση

Υπολογισμός-
Scoring

Δημιουργία 
Report

Επιστημονική 
Έγκριση

Διαθέσιμο 
Report

Database

SNPs

Samples

Users

Αγορά DNA Test & Εγγραφή

eshop myEMR

Η ιδιόκτητη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, χρησιμεύει
ως βάση για το σχεδιασμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου
μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Αποτελεί το unique selling proposition (USP) μας και
βασίζεται σε στατιστική ανάλυση καθώς και σε artificial
intelligence (AI), για τον υπολογισμό δεικτών που
σχετίζονται με τη γενετική προδιάθεση ενός ατόμου.

Application



o Εύρεση στατιστικά σημαντικών συσχετισμών μεταξύ μιας
ασθένειας και γενετικών πολυμορφισμών (SNPs)

o Εξέταση εκατοντάδων χιλιάδων γενετικών πολυμορφισμών σε
χιλιάδες ή και εκατομμύρια συμμετέχοντες

o Με στατιστικές μεθόδους εντοπίζονται τα αλληλόμορφα
ρίσκου καθώς και η συχνότητάς τους για τον εξεταζόμενο
πληθυσμό

o Αξιολόγηση SNPs με βάση αυστηρά κριτήρια και επιλογή
σύμφωνα με τη στατιστική σημαντικότητά τους

o Τακτική επικαιροποίηση των επιλεγμένων SNPs με βάση την
πιο πρόσφατη βιβλιογραφία

Προϊοντικός σχεδιασμός

Έρευνα Αλγόριθμος

o Επεξεργασία γενετικής πληροφορίας σε συνδυασμό με τα
φαινοτυπικά χαρακτηριστικά του ατόμου με βάση

• τη βαρύτητα της επίδρασης των SNPs
• τη συχνότητα εμφάνισής τους στον πληθυσμό
• τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους αλλά και με το

περιβάλλον
o Εξαγωγή αποτελεσμάτων που εστιάζουν στην εξατομικευμένη

ιατρική (πχ. πρόληψη παθήσεων, μεταβολισμό φαρμάκων) για
τα Medical Genomics προϊόντα

o Εξατομικευμένες συμβουλές διατροφής και άθλησης για
καλύτερη υγεία και πρόληψη

Έρευνα
Μελέτες συσχέτισης ολόκληρου του γονιδιώματος 

Genome-Wide Association Studies (GWAS)

Αλγόριθμος
Σχεδιασμός & υλοποίηση αλγορίθμου AI από την ομάδα 

Bioinformatics της εταιρίας μας



MyEMR: Online πλατφόρμα

Δυνατότητα πρόσβασης επαγγελματιών 
υγείας στο αρχείο των αποτελεσμάτων

Online 
εγγραφή test

Παρακολούθηση πορείας 
(status) των γενετικών 
αναλύσεων

Διαχείριση γενετικών 
αποτελεσμάτων

• Μοναδική πλατφόρμα σε διεθνές επίπεδο
• Ασφαλές και εύχρηστο σύστημα, με πλήρως αυτοματοποιημένες & 

ψηφιοποιημένες διαδικασίες
• Σχεδιασμένη με γνώμονα την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικότητας

⁻ Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού για ιδιώτες & επαγγελματίες υγείας
⁻ Προσωπικό dashboard για την αποθήκευση, προβολή και ενημέρωση γενετικών δεδομένων και 

δεδομένων υγείας
⁻ Σύνδεση του ασθενή με το γιατρό/επαγγελματία υγείας



Οι άνθρωποί μας

• Το δυναμικό της εταιρίας μας είναι και το 
μεγαλύτερο asset της. Αποτελείται από έμπειρους 
επαγγελματίες που μοιράζονται το ίδιο όραμα και 
αφοσίωση στην καινοτομία.

• Επενδύουμε στην προσέλκυση κορυφαίων 
επιστημόνων και εξειδικευμένων Γενετιστών και 
Μοριακών Βιολόγων για τη λειτουργία των 
πιστοποιημένων εργαστηρίων 

• Η εταιρική μας κουλτούρα αγκαλιάζει το diversity 
προωθώντας το σεβασμό στον συνάδελφο 
ανεξαρτήτου φύλου. 

• Ένα μεγάλο ποσοστό καίριων θέσεων καλύπτεται 
από γυναίκες, τόσο στο επιστημονικό και 
τεχνολογικό κομμάτι της εταιρίας όσο και στο 
εμπορικό και διοικητικό



Γεωργιτσογιάννη Μαρία

Chief Operating Officer
Καλαντζή Μαρία

Digital Marketing Manager

Αναστασοπούλου Γεωργία

General Manager

Καπέλλου Άντζυ

MSc, PhDc. Nutrigenomics Specialist
Ντούμου Ελένη

Molecular Biologist

Γαλάτουλα Σοφία

Financial Manager

Women’s Leadership



Thank you
QUESTIONS?
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