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Překlady
Dokumentace výrobků se dodává v dalších jazycích na elektronických nosičích.

Legenda značek

Evropská shoda Výrobce Zplnomocněný zástupce 
v Evropském společenství

Číslo šarže Použít do data Pro diagnostické použití in vitro

Omezení teploty Katalogové číslo Čtěte návod k použití

Počet testů Pro použití s Výrobní číslo

Použití pouze na předpis Obsahuje latex

TECHNICKÁ PODPORA BIO‑RAD
Pro pomoc a technické rady prosím kontaktujte oddělení technické podpory společnosti Bio‑Rad. 
Ve Spojených státech je oddělení technické podpory otevřeno od pondělí do pátku od 09:00 do 17:00 
tichomořského času.
Telefon: 1‑800‑424‑6723
Fax: 1‑510‑741‑5802
E‑mail: LSG_techsupport_EEMEA@bio‑rad.com (pro zákazníky v USA i mimo USA)
On‑line technická podpora a celosvětové kontaktní údaje jsou k dispozici na adrese www.consult.bio‑rad.com.

PRÁVNÍ POZNÁMKY
Žádná část této publikace nesmí být reprodukována nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmikoli 
prostředky, elektronickými či mechanickými, včetně fotokopií nebo záznamů či prostřednictvím jakýchkoli 
informačních systémů pro ukládání nebo vyvolávání dat bez písemného souhlasu společnosti Bio‑Rad 
Laboratories.
Společnost Bio‑Rad si vyhrazuje právo kdykoli změnit své výrobky a služby. Tento návod k použití se může 
změnit bez předchozího upozornění. Přestože je společnost Bio‑Rad připravena zajistit přesnost, nepřebírá 
žádnou odpovědnost za chyby nebo za škody způsobené aplikací nebo použitím těchto informací.
Excel a Microsoft jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.
FAM a VIC jsou ochranné známky společnosti Applera Corporation.
TaqMan je ochranná známka společnosti Roche Molecular Systems, Inc.
Všechny další ochranné známky jsou majetkem příslušných společností.
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Termocyklery Bio‑Rad a termocyklery v reálném čase jsou kryty jedním nebo více z následujících patentů 
v USA nebo jejich zahraničními protějšky, které vlastní společnost Eppendorf AG: patenty v USA č. 6 767 512 
a 7 074 367.
Tento produkt a/nebo jeho použití je předmětem patentových nároků v USA a/nebo patentových přihlášek 
v USA a mimo USA vlastněných nebo licencovaných společností Bio‑Rad Laboratories, Inc. Nákup produktu 
zahrnuje omezené, nepřevoditelné právo v rámci tohoto duševního vlastnictví pro použití produktu pouze pro 
interní výzkumné a diagnostické účely. Nebudou udělena žádná práva k užívání produktu pro komerční účely 
jakéhokoli druhu, včetně, ale bez omezení na výrobu, kontrolu kvality nebo komerční služby, jako jsou smluvní 
služby nebo zpoplatněné služby. Informace týkající se licence pro taková použití lze získat od společnosti 
Bio‑Rad Laboratories. Je povinností kupujícího / koncového uživatele získat další práva duševního vlastnictví, 
která mohou být požadována.

BEZPEČNOST A DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ
Systém QX200™ System byl testován a byl shledán v souladu se všemi použitelnými požadavky následujících 
bezpečnostních a elektromagnetických směrnic:

1. IEC 61010‑1:2010 (3. vydání), EN61010‑1:2010 (3. vydání). Bezpečnostní požadavky na elektrická 
měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky

2. EN 61326‑1:2006 (třída A). Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení. Požadavky na EMC, 
Část 1: Všeobecné požadavky

3. UL 61010‑1:2004, Laboratorní zařízení, zkušební a měřicí zařízení a řízení průmyslových procesů
4. CAN/CSA 22.2 č. 61010‑1‑04, Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní 

zařízení, část 1: Obecné. Požadavky
5. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno 

a používáno v souladu s návodem k použití, může způsobit škodlivé rušení radiových komunikací. 
Provoz tohoto zařízení v obytné oblasti pravděpodobně způsobí škodlivé rušení, v takovém případě 
bude uživatel muset na vlastní náklady rušení opravit.

    Značka CE označuje, že výrobce zajišťuje, že výrobek odpovídá základním požadavkům Evropské 
směrnice o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro 98/79/ES.

    Značka CSA označuje, že výrobek byl testován podle kanadských a amerických norem a splňuje 
požadavky platných norem.
Přezkoušením tohoto zařízení bylo zjištěno že splňuje limity pro digitální zařízení třídy A v souladu 
s částí 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti 
škodlivému rušení, když je zařízení provozováno v komerčním prostředí.

  Symbol směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních označuje, že pokud si konečný 
uživatel přeje tento produkt zlikvidovat, musí být odeslán do odděleného sběrného zařízení pro využití 
a recyklaci.

Tento přístroj je určen pouze pro školený personál.
Zařízení neumisťujte tak, aby bylo obtížné ovládat zástrčku napájecího zdroje. Zástrčka napájecího zdroje je 
odpojovač.
Uvnitř nejsou žádné díly vyžadující servis.
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SADA QXDX BCR-ABL %IS PRO SYSTÉM QX200 VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ 
OPATŘENÍ
Pro diagnostické použití in vitro. Pro lékařské použití.
S touto zkušební sadou smí manipulovat pouze kvalifikovaný personál, který je vyškolen v laboratorních 
postupech a obeznámen s jejich možnými nebezpečími. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a ochranu 
očí/obličeje a zacházejte způsobem odpovídajícím požadavkům správné laboratorní praxe.

ŠKOLENÍ OOP (OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY)
Při použití olejů a destiček vzorků doporučujeme řádné používání rukavic. Požadavky OSHA na OOP jsou 
stanoveny v Kodexu federálních předpisů (CFR) 29 CFR 1910.132 (Všeobecné požadavky); 29 CFR 1910.138 
(Ochrana rukou); 29 CFR 1926.95 (Kritéria pro standardní osobní ochranné pomůcky). Jakékoliv rukavice 
se sníženou ochranou by měly být vyřazeny a nahrazeny. Zvažte toxicitu chemikálií a faktory, jako jsou doba 
expozice, skladování a teplota, při rozhodování o opětovném použití chemicky vystavených rukavic. Funkce 
pro podporu výběru rukavic pro manipulaci se stroji, zkouškami, oleji a čisticími rozpouštědly:
• Butylové rukavice jsou vyrobeny ze syntetického kaučuku a chrání před peroxidem, kyselinou 

fluorovodíkovou, silnými zásadami, alkoholy, aldehydy a ketony.
• Přírodní (latexové) gumové rukavice se pohodlně nosí a vyznačují se vynikající pevností v tahu, pružností 

a teplotní odolností.
• Neoprenové rukavice jsou vyrobeny ze syntetické gumy a nabízejí dobrou ohebnost, obratnost v oblasti 

prstů, vysokou hustotu a odolnost proti roztržení; chrání proti alkoholům, organickým kyselinám a zásadám.
• Nitrilové rukavice jsou vyrobeny z kopolymeru a poskytují ochranu před chlorovanými rozpouštědly, jako 

jsou trichlorethylen a tetrachlorethen; nabízejí ochranu při práci s oleji, tuky, kyselinami a žíravinami.
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URČENÉ POUŽITÍ
Test QXDx BCR‑ABL %IS prováděný v rámci systému Bio‑Rad’s QXDx™ Droplet Digital PCR představuje test 
amplifikace in vitro nukleové kyseliny pro kvantifikaci BCR‑ABL1 a ABL1 chromozománích přepisů v totální 
RNA z plné krve diagnostikovaných, t(9;22)‑pozitivních, chronických pacientů myeloidní leukémie (CML) 
vykazujících fúzní transkripty BCR‑ABL1 typu e13a2 a/nebo e14a2. Test měří transkripty e13a2 a/nebo e14a2 
BCR‑ABL1 normalizované na endogenní kontrolu ABL1. Výsledky jsou hlášeny jako procentní redukce ze 
základní hodnoty 100 % na mezinárodní stupnici (%IS) a na logaritmické stupnici molekulární redukce (MR).
Test nerozlišuje mezi transkripty e13a2 a e14a2 a nesleduje další vzácné fúzní transkripty vznikající z t(9;22). 
Tento test není určen k diagnostice CML.

PRINCIP METODY
Test QXDx BCR‑ABL %IS využívá náhodnou primární reverzní transkripci v kombinaci s technologií Droplet 
Digital PCR (ddPCR). Translokace BCR‑ABL e13a2 (b2a2) a e14a2 (b3a2) jsou současně amplifikovány, 
detekovány a kvantifikovány. Test QXDx BCR‑ABL %IS kvantifikuje kopie dvou fúzních transkriptů BCR‑ ABL 
e13a2 (b2a2) a/nebo e14a2 (b3a2) v kanálu FAM a transkript ABL jako endogenní kontrola v kanálu HEX za 
použití celkové extrahované RNA z lidské krve1–4. Test QXDx BCR‑ABL %IS kvantifikuje množství transkriptu 
BCR‑ABL jako poměr BCR‑ABL/ABL, poté vrací hodnotu na mezinárodní stupnici.
Sada QXDx BCR‑ABL %IS Kit je určena k použití v systému Bio‑Rad QXDx Droplet Digital PCR (ddPCR). 
Systém QXDx AutoDG™ ddPCR se skládá z automatizovaného generátoru kapiček Automated Droplet 
Generator (AutoDG) a čtečky kapiček Droplet Reader (DR). Sada QXDx BCR‑ABL %IS Kit obsahuje reagencie 
dostatečné pro 96 vzorků včetně kontroly kalibrátoru a kontrol. Každá sada obsahuje dvě kalibrační kontroly 
IS odpovídající šarže. Kontroly kalibrátoru IS jsou formulovány na úrovni přibližně 0,1 % BCR‑ABL/ ABL, která 
je v bodě hlavní molekulární odpovědi (MMR nebo MR3) a na přibližně 10 % BCR‑ABL/ABL (MR1). Kontroly 
kalibrátoru IS jsou sledovatelné na Prvním mezinárodním genetickém referenčním panelu WHO (09/138)5. 
Kontroly kalibrátoru se používají k zajištění sledovatelnosti analýzy k standardům Prvního mezinárodního 
genetického referenčního panelu WHO.
Vedle endogenní kontroly (ABL) obsahuje sada QXDx BCR‑ABL %IS Kit také 3 externí kontroly: vysokou 
pozitivní kontrolu, nízkou pozitivní kontrolu a BCR‑ABL negativní / ABL pozitivní kontrolu (negativní kontrola).

Formát hlášení: %IS a MR
K monitorování CML se běžně používají dvě měřítka.
1. Procentní poměr mezinárodní stupnice (%IS) vypočítaný vydělením počtu kopií BCR‑ABL referenčními 

kopiemi ABL krát 100, pak vynásobený korekčním faktorem specifickým pro laboratoř (CF) (Baccarani, 
et al, 2006)1.

2. Úroveň logaritmické molekulární redukce (MR) (Hughes et al , 2006, Branford et al, 2006, 2008)4, což je 
log10 transformace %IS.

%IS =
BCR – ABL kopie

 * 100 * CF
ABL kopie

MR = log10(100%IS) – log10(%IS) = 2 – log10(%IS)

Poměr %IS je uveden v lineárním měřítku, zatímco MR je poměr %IS převedený na měřítko log10 a odečtený 
od výchozí hodnoty, MR0,0 je 100 %IS. Budeme používat označení MRx.y pro označení úrovně MR, kde x,y 
je číselná hodnota daného měření. Například MR3,0 se vztahuje k tisícinásobné (10^3) redukci z nominálního 
MR0,0. To také znamená poměr 0,1 % mezi zjištěnými kopiemi BCR‑ABL přes kopie ABL, korigovanými na IS.
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Test QXDx BCR‑ABL %IS udává hodnoty %IS i MR. Jako průběžné výsledky jsou zjištěné kopie transkriptů 
BCR‑ABL a ABL reportovatelné a lze je použít k posouzení spolehlivosti nebo síly měření. Hodnoty %IS jsou 
sledovatelné k primárním referenčním materiálům WHO („standardy“) (White et al, 2010)5, které se zaměřují 
na čtyři úrovně %IS; 10 %IS, 1 %IS, 0,1 %IS, 0,01 %IS neboli (MR1, MR2, MR3 a MR4).
Statistické subjekty, jako je střední nebo směrodatná odchylka v tomto dokumentu, jsou vyjádřeny 
v jednotkách MR nebo %IS. Tabulka 1 níže ukazuje vztah mezi hodnotami %IS a jejich přidruženými 
hodnotami MR pro vybrané úrovně.

%IS MR
10 1,0
1 2,0

0,32 2,5
0,1 3,0 (MMR)

0,032 3,5
0,01 4,0

0,0032 4,5
0,002 4,7
0,001 5,0

Tabulka 1: Hodnoty %IS a související hodnoty MR

Přehled pracovního postupu testu QXDx BCR-ABL %IS
Standardní pracovní postup testu a doba potřebná pro každý krok jsou uvedeny v tabulce 2 níže.

Krok Popis Použití Odhadovaný 
aktivní čas

Odhadovaný čas 
přístroje

1
Extrakce RNA z plné 
krve ve zkumavkách 

EDTA
Proměnná Proměnná Proměnná

2 Reakce RT <30 min cca 60 min

3 Nastavení destiček 
a generování kapiček <30 min

cca 1 min./test
cca 48 min./

destička

4 PCR amplifikace <5 min cca 120 min
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Krok Popis Použití Odhadovaný 
aktivní čas

Odhadovaný čas 
přístroje

5 Čtení kapiček <5 min
cca 2,5 min./test

cca 120 min./
destička

6 Ruční prahování, 
export csv 10–20 min./destička N/A

7 Shromažďování dat 
a reportování

cca 15 min./destička

nebo

Variabilní s nástroji 
3. strany

N/A

Tabulka 2: Test QXDx BCR-ABL %IS – pracovní postup CE-IVD

Extrakce RNA, krok 1, se může provádět různými standardními způsoby, včetně Maxwell® CSC RNA Blood 
Kit, Qiagen RNeasy® Mini a Trizol extrakce. Kroky 2–5 se provádějí s reagenciemi a přístroji, které poskytuje 
společnost Bio‑Rad, viz níže. Ruční prahování a export se provádí pomocí softwaru QuantaSoft v 1.7.4. 
Konečný krok shromažďování dat a reportování lze provádět buď pomocí laboratoří vyvinutých nástrojů nebo 
pomocí nástrojů 3. stran.
Pokyny ke stažení a používání nástroje 3. strany naleznete na stránce produktu BCR‑ABL. Nástroj přebírá 
nezpracovaná data generovaná softwarem QS 1.7.4 a poskytuje výstup v mezinárodní stupnici nebo hodnotě MR.

REAGENCIE PRO PŘÍSTROJE
Dodávané materiály

Sada QXDx BCR‑ABL %IS Kit obsahuje dostatečné množství reagencií ke zpracování 
96 vzorků nebo vzorků pro kontrolu kvality, pokud jsou prováděny ve 2 jamkách na vzorek. 
Sada obsahuje následující položky:

Katalogové č. Název Počet (zkumavky) Objem Skladovací podmínky
12006134 Sada QXDx BCR‑ABL %IS 1 ‑‑‑ ‑25 °C až ‑15 °C
12004581 QXDx BCR‑ABL Primers & Probes 1 250 μl ‑25 °C až ‑15 °C
12004586 QXDx Nuclease Free Water 2 1500 μl ‑25 °C až ‑15 °C
12004569 QXDx 5x iScript Select Reaction Mix 1 500 μl ‑25 °C až ‑15 °C
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Katalogové č. Název Počet (zkumavky) Objem Skladovací podmínky
12004572 QXDX 2X Supermix 3 1000 μl ‑25 °C až ‑15 °C
12004571 QXDx iScript Advanced Reverse 

Transcriptase
1 125 μl ‑25 °C až ‑15 °C

12004582 QXDx RT Primers 1 500 μl ‑25 °C až ‑15 °C
12004585 QXDx BCR‑ABL 0,1 %IS 2 50 μl ‑25 °C až ‑15 °C
12004588 QXDx BCR‑ABL 10 %IS 2 50 μl ‑25 °C až ‑15 °C
12004584 QXDx BCR‑ABL H‑CTRL 2 50 μl ‑25 °C až ‑15 °C
12004583 QXDx BCR‑ABL L‑CTL 2 50 μl ‑25 °C až ‑15 °C
12004573 QXDx BCR‑ABL Neg‑CTRL 2 50 μl ‑25 °C až ‑15 °C

12006672 QXDx BCR‑ABL %IS Kit IFU, CE‑IVD 1
POZNÁMKA: Bezpečnostní listy (SDS) jsou dostupné na adrese www.bio-rad.com.

Skladování a manipulace
• Všechny komponenty cDNA a ddPCR uchovávejte při teplotě ‑25 °C až ‑15 °C v mrazničce s konstantní 

teplotou.
• Uchovávejte všechny kontroly RNA při ‑80 °C.
• Reverzní transkriptázu (RT) neviřte.
• Uchovávejte RT zmrazenou až do použití a po použití ji okamžitě umístěte zpět do mrazničky.
• Vyhněte se delšímu vystavení světlu směsi primer/sonda BCR‑ABL1/ABL1 při pokojové teplotě.
• Směs primer/sonda BCR‑ABL1/ABL1 důkladně zamíchejte k zajištění homogenity a zároveň zabraňte 

vzniku bublin.
• Jemně promíchejte vířením a všechny ostatní lahvičky před otevřením odstřeďte.
• Neviřte kalibrátor ani kontrolní lahvičky.
• Nezmrazujte/nerozmrazujte QXDx Supermix více než 5krát.
• Data exspirace každého reagenčního činidla jsou uvedena na štítcích jednotlivých komponent.

NEZBYTNÉ, ALE NEDODÁVANÉ MATERIÁLY
Reagencie a spotřební materiály
K použití se systémem QX200 AutoDG ddPCR Dx System:

Katalogové č. Název Počet 
(zkumavky) Objem Skladovací 

podmínky
12001922 QXDx AutoDG Consumable Pack 1 15°C až 30 °C

ddPCR Pierceable Foil Seals 50 15 °C až 30 °C
ddPCR 96 Well Plates 15 15 °C až 30 °C
DG32™ Cartridges w/ Gaskets 15 15 °C až 30 °C
Pipet Tip for AutoDG (Racks) 10 15 °C až 30 °C
AutoDG Oil for Probes 1 15 °C až 30 °C
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Katalogové č. Název Počet 
(zkumavky) Objem Skladovací 

podmínky
12002526 QXDx Droplet Reader Oil Pack 1
12002526 QXDx Droplet Reader Oil Pack 1 1 l 15 °C až 30 °C

Pro použití generátoru QX200 Droplet Generator (manuální generátor kapiček):

Katalogové č. Název Počet 
(zkumavky) Objem Skladovací 

podmínky
12001921 QXDx Consumable Pack 15 °C až 30 °C

ddPCR 96 Well Plates 5 15 °C až 30 °C
ddPCR Pierceable Foil Heat Seal 50 15 °C až 30 °C
Droplet Generation Oil for Probes 2 7 ml 15 °C až 30 °C
DG8™ Cartridges 24 15 °C až 30 °C
DG8 Gaskets 24 15 °C až 30 °C
Návod s pokyny 1

Katalogové č. Název Počet 
(zkumavky) Objem Skladovací 

podmínky
12002526 QXDx Droplet Reader Oil Pack 1
12002526 QXDx Droplet Reader Oil Pack 1 1 l 15 °C až 30 °C

Instruments

Popis Katalogové č.
QX200 AutoDG Droplet Digital PCR Dx System 17002229

QX200 Droplet Reader, CE‑IVD 12001045
 QX200 Automated Droplet Generator, CE‑IVD 12001630

nebo

Popis Katalogové č.
QX200 AutoDG Droplet Digital PCR System 1864100

QX200 Droplet Reader, IVD 1864003
 QX200 Automated Droplet Generator, IVD 1864101

nebo

Popis Katalogové č.
QX200 Droplet Digital PCR Dx System 17000034

QX200 Droplet Reader, IVD 12001045
 QX200 Droplet Generator, IVD 12001049

nebo
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Popis Katalogové č.
QX200 Droplet Digital PCR System 1864101

QX200 Droplet Reader 1864003
QX200 Droplet Generator 1864002

Popis
Termocykler

Požadováno: Termocyklery se specifikacemi ekvivalentními následujícím:
• Přesnost: +/‑ 0,2 °C
• Uniformita: +/‑ 0,4 °C mezi jamkami do 10 sekund
• Nastavitelná schopnost rampy s požadovanou rychlostí rampy: až 2 °C/s
• Teplotní rozsah: 0–100 °C

Popis Katalogové č.
PX1™ PCR Plate Sealer 1814000

Popis
Všeobecné laboratorní vybavení

• Pipety (Rainin nebo Eppendorf)
 | 1–10 μl, 10–100 μl, 20–200 μl a 100–1000 μl Centrifuga destiček nebo odstředivka destiček

• Pipety do vířivky (Rainin nebo Eppendorf)
 | 1–10 μl, 10–100 μl, 20–200 μl a 100–1000 μl

Další reagencie a spotřební materiály

Popis
Reagencie pro čištění RNA

Přijatelná jakákoli komerčně dostupná, laboratorně validovaná metodika přípravy vzorku. Příklad: Qiagen, 
Trizol, Promega Maxwell RNA Blood Kit.

Popis Katalogové č.
ddPCR 2x Control Pufr 1863052

Pro použití v prázdných jamkách s olejem Droplet Generation Oil
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OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A VAROVÁNÍ
• Pouze pro použití při in vitro diagnostice (IVD)
• Pouze pro profesionální použití
• Se všemi biologickými vzorky musí být nakládáno, jako by byly schopné přenosu infekčních agens. Se 

všemi lidskými vzorky musí být nakládáno se standardními opatřeními. Pokyny pro manipulaci s vzorky 
jsou k dispozici od Světové zdravotnické organizace nebo Center pro kontrolu a prevenci nemocí 
v USA.

• Při práci s chemikáliemi a manipulaci se vzorky používejte vhodné laboratorní bezpečnostní postupy.
• Při přepravě a práci s různými činidly si vyměňujte rukavice.
• Použijte 10 % bělidlo a následně 70 % alkohol k setření povrchů pracovního prostoru.
• Ujistěte se, že generátor kapiček a čtečka kapiček mají vyhrazený prostor v oddělených oblastech, aby 

se zabránilo kontaminaci amplikonu.
• Nedodržení postupů a podmínek popsaných v tomto dokumentu a použití jiných reagencií, než jsou 

poskytnuty v této sadě, může způsobit nesprávné výsledky a nežádoucí účinky.
• Nenahrazujte činidla ze sady QXDx BCR‑ABL %IS Kit jinými činidly.
• Nemíchejte činidla z různých šarží sady QXDx BCR‑ABL %IS Kit.
• Pokud používáte stejný termocykler pro RT a PCR, umístěte termocykler vedle generátoru kapiček 

nebo na oddělené místo, než je čtečka.
POZNÁMKA: destička bude zatavena fólií během amplifikace PCR.

• Proveďte nastavení testu a přidání šablony v různých místech, s vyhrazenými pipetami a pipetory.
• Kvůli extrémní citlivosti RNA a ddPCR musí být celý test proveden za podmínek bez RNázy/DNázy.
• Optimalizujte pracovní postup a prostor k eliminaci kontaminace přenosem.
• Zajistěte, aby byla pravidelná údržba a kalibrace prováděna na všech zařízeních podle doporučení 

výrobce.
• Používejte špičky a činidla bez nukleázy a pipety rutinně čistěte.
• Zajistěte, aby byl k dosažení optimálních výsledků použit pouze doporučený protokol termocyklování.
• Nepoužívejte vodu ošetřenou DEPC pro amplifikaci PCR.
• Některé látky mohou interferovat s testem: některé léky (např. heparin), vysoce lipemické vzorky, 

hemolyzované vzorky, ikterické vzorky nebo vzorky s vysokými hladinami bílkovin.
• O správné likvidaci použitých destiček, spotřebního materiálu a reagencií se poraďte s pracovníky 

odpadového hospodářství své instituce. Tento materiál může vykazovat charakteristiky nebezpečného 
odpadu podle federálního zákona pro ochranu a obnovu zdrojů EPA (RCRA), který vyžaduje zvláštní 
požadavky na likvidaci.

• Zkontrolujte státní a místní předpisy, jelikož se liší od federálních předpisů o likvidaci. Instituce musí 
zkontrolovat požadavky na likvidaci nebezpečného odpadu ve své zemi.

• Kvalita výsledku testu je do značné míry závislá na množství a kvalitě analyzovaného vzorku. 
Doporučuje se měřit kvalitu a kvantitu vzorku RNA, jak je uvedeno v této příručce.

ODBĚR, PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ VZORKŮ
• Sbírejte minimálně 5 ml plné krve do zkumavek obsahujících EDTA jako antikoagulant.
• Když se nepoužívají, uchovávejte vzorky krve při teplotě 2–8 °C po dobu až 72 hodin.
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TESTOVACÍ PROTOKOL QXDX BCR‑ABL %IS
Přehled
Sada obsahuje dostatek reagencií ke zpracování celkem 192 jamek ddPCR. Když jsou všechny vzorky, 
kontroly a kalibrátory zpracovávány ve dvoujamkovém formátu, poskytované reagencie jsou postačující 
pro 84 vzorků. Pokud je zapotřebí vyšší citlivost, mohou být neznámé vzorky zpracovávány ve více než 
2 jamkách, např. 4. V tomto případě budou reagencie postačující pro méně vzorků.

Rozvržení destiček
Každá destička musí být se 6 známými vzorky: bez kontroly šablon (NTC), vysoká pozitivní kontrola QXDx 
(Hi Pos), negativní kontrola QXDx (Neg), nízká pozitivní kontrola QXDx (Lo Pos), kontrola kalibrátoru QXDX 
~ 10 %IS Cal a kontrola kalibrátoru QXDx ~ 0,1 %IS Cal. Všechny tyto známé vzorky jsou vždy zpracovávány 
ve dvou jamkách. Kvalita chodu je zaznamenána na základě údajů získaných z těchto kontrol a kontrol 
kalibrátoru, viz níže. Neznámé vzorky musí být zpracovávány v nejméně dvou jamkách. Pokud je požadována 
vyšší citlivost, mohou být neznámé vzorky zpracovávány ve formátech se 4 jamkami. Data ze všech jamek 
se stejným vzorkem jsou agregována digitálním způsobem, aby se získal celkový počet molekulárních cílů 
a hodnot %IS a MR pro vzorek. Může být spuštěn speciální typ vzorku nazvaný 2x kontrolní pufr, který však 
nebude analyzován ani reportován. 2x kontrolní pufr musí být použit pro pufrové jamky ve všech prázdných 
jamkách každého sloupce se vzorky (viz obrázky 1‑3).

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

A NTC NTC Vzorek 3 Vzorek 3 Vzorek 11 Vzorek 11 Vzorek 19 Vzorek 19 Vzorek 27 Vzorek 27 Vzorek 35 Vzorek 35
B Hi Pos Hi Pos Vzorek 4 Vzorek 4 Vzorek 12 Vzorek 12 Vzorek 20 Vzorek 20 Vzorek 28 Vzorek 28 Vzorek 36 Vzorek 36
C Neg Neg Vzorek 5 Vzorek 5 Vzorek 13 Vzorek 13 Vzorek 21 Vzorek 21 Vzorek 29 Vzorek 29 Vzorek 37 Vzorek 37
D Lo Pos Lo Pos Vzorek 6 Vzorek 6 Vzorek 14 Vzorek 14 Vzorek 22 Vzorek 22 Vzorek 30 Vzorek 30 Vzorek 38 Vzorek 38
E cca 0,1 % IS cca 0,1 % IS Vzorek 7 Vzorek 7 Vzorek 15 Vzorek 15 Vzorek 23 Vzorek 23 Vzorek 31 Vzorek 31 Vzorek 39 Vzorek 39
F cca 10 % IS cca 10 % IS Vzorek 8 Vzorek 8 Vzorek 16 Vzorek 16 Vzorek 24 Vzorek 24 Vzorek 32 Vzorek 32 Vzorek 40 Vzorek 40
G Vzorek 1 Vzorek 1 Vzorek 9 Vzorek 9 Vzorek 17 Vzorek 17 Vzorek 25 Vzorek 25 Vzorek 33 Vzorek 33 Vzorek 41 Vzorek 41
H Vzorek 2 Vzorek 2 Vzorek 10 Vzorek 10 Vzorek 18 Vzorek 18 Vzorek 26 Vzorek 26 Vzorek 34 Vzorek 34 Vzorek 42 Vzorek 42

Obrázek 1: Uspořádání destiček, pokud jsou všechny známé a neznámé vzorky zpracovávány ve 
dvoujamkovém formátu. Na jedné destičce je 42 neznámých vzorků.

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

A NTC NTC Vzorek 3 Vzorek 3 Vzorek 11 Vzorek 11
B Hi Pos Hi Pos Vzorek 4 Vzorek 4 Vzorek 12 Vzorek 12
C Neg Neg Vzorek 5 Vzorek 5 Vzorek 13 Vzorek 13
D Lo Pos Lo Pos Vzorek 6 Vzorek 6 Vzorek 14 Vzorek 14
E cca 0,1 % IS cca 0,1 % IS Vzorek 7 Vzorek 7 pufr pufr
F cca 10 % IS cca 10 % IS Vzorek 8 Vzorek 8 pufr pufr
G Vzorek 1 Vzorek 1 Vzorek 9 Vzorek 9 pufr pufr
H Vzorek 2 Vzorek 2 Vzorek 10 Vzorek 10 pufr pufr

Obrázek 2: Rozložení destiček s méně než 42 neznámými vzorky. 8 posledních jamek je naplněno pufrem 
(nečtené) k dokončení 8 vzorků na sloupec. Zbývající prázdné sloupce nejsou naplněny ani přečteny.
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Známé Neznámé
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A NTC NTC Vzorek 3 Vzorek 3 Vzorek 3 Vzorek 3 Vzorek 3 Vzorek 3 Vzorek 3 Vzorek 3
B Hi Pos Hi Pos Vzorek 4 Vzorek 4 Vzorek 4 Vzorek 4 Vzorek 4 Vzorek 4 Vzorek 4 Vzorek 4
C Neg Neg Vzorek 5 Vzorek 5 Vzorek 5 Vzorek 5 Vzorek 5 Vzorek 5 Vzorek 5 Vzorek 5
D Lo Pos Lo Pos Vzorek 6 Vzorek 6 Vzorek 6 Vzorek 6 pufr pufr pufr pufr
E cca 0,1 % IS cca 0,1 % IS Vzorek 7 Vzorek 7 Vzorek 7 Vzorek 7 pufr pufr pufr pufr
F cca 10 % IS cca 10 % IS Vzorek 8 Vzorek 8 Vzorek 8 Vzorek 8 pufr pufr pufr pufr
G Vzorek 1 Vzorek 1 Vzorek 9 Vzorek 9 pufr pufr pufr pufr pufr pufr
H Vzorek 2 Vzorek 2 Vzorek 10 Vzorek 10 pufr pufr pufr pufr pufr pufr

Obrázek 3: Uspořádání destiček, kde jsou některé neznámé vzorky zpracovávány ve formátech s 2 nebo 
4 jamkami. Pufr se používá k dokončení 8 vzorků na sloupec. Zbývající prázdné sloupce nejsou naplněny 
ani přečteny.

Doporučuje se, aby byly vzorky rozloženy mezi jamky v horizontálním směru. Tímto způsobem, pokud dojde 
k selhání na úrovni čipů kapiček (sloupec), ostatní jamky mohou poskytnout dostatečné informace pro vzorek, 
který má být hodnocen. Použijte 2x kontrolní pufr zředěný 1:1 vodou do všech prázdných jamek každého 
sloupce.
POZNÁMKA: Stejně jako při každém molekulárním testu založeném na PCR musí se zabránit kontaminaci 
nukleovými kyselinami rutinní dekontaminací prostoru lavice a pipet, separací manipulace s RNA/DNA od 
oblasti přípravy testu a řádným používáním osobních ochranných pomůcek. Doporučujeme, aby oblasti bez 
šablony a oblasti šablony plus byly prostorově odděleny, měly samostatné pipety a nástroje a byly rutinně 
dekontaminovány.

PREANALYTICKÉ KROKY
Celková RNA extrahovaná metodami běžné přípravy vzorku z plné krve nebo vrstvy buffy coat je kompatibilní 
s metodami Droplet Digital PCR. Nejběžnějšími metodami pro extrakci RNA jsou Maxwell® CSC RNA Blood 
Kit, Qiagen RNeasy® Mini a Trizol extrakce. Pro optimální výsledky by se mělo shromáždit nejméně 10 milionů 
(1 x 107) nukleovaných buněk a extrahovat do RNA. Vzhledem k tomu, že je známo, že RNA je degradována 
všudypřítomnými RNázami přítomnými v lidských vzorcích, doporučuje se minimalizovat kroky manipulace se 
vzorky a zpracovat vzorky krve do 24 hodin po odběru pro nejcitlivější měření množství BCR‑ABL (Hughes 
et al, 2006)4. Kvalita RNA, čistota a množství dokáže významně ovlivnit výsledky. Proto se doporučuje, 
ale nevyžaduje, aby byla purifikovaná celková RNA vyhodnocena z hlediska kvality a čistoty standardními 
spektrofotometrickými metodami. Odpovídající koncentrace OD260 by měla být ~ 100 ng/μl; čistota, jak bylo 
odhadnuto podle poměru OD260/OD280, by měla být > 1,6 a poměr OD260/OD230 by měl být > 1,2.
Citlivost testu závisí na vstupu RNA. Doporučuje se ověřit metodu izolace RNA, která poskytuje více 
než 100 ng/μl a cílit na 750–1250 ng celkového vstupu RNA na test. Vyčištěná celková RNA by měla být 
nastavena na cílovou koncentraci ~ 100 ng/μl pro efektivní nastavení testování a měla by být testována 
okamžitě po extrakci nebo skladována zmrazená při ‑80 °C, dokud nebude připravena k testování.

Kategorie Cílová specifikace
Objem krve 1,5–10 ml
Počet buněk ≥ 1E+07
Koncentrace RNA 75–125 ng/μl

Čistota RNA
Poměr OD260/OD280 > 1,6
Poměr OD260/OD230 > 1,2
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PŘÍPRAVA REAKCE RT
1. Rozmrazujte RNA při pokojové teplotě po dobu až 10 minut a poté umístěte na led nebo studený blok.

POZNÁMKA: Neviřte; zkumavky můžete odstřeďovat.
2. Upravte vzorky RNA na hodnotu ~ 100 ng/μl, pokud to již nebylo provedeno.
3. Umístěte pokročilou reverzní transkriptázu iScript Advanced Reverse Transcriptase na led nebo studený 

blok vyjmutý z mrazničky, a když je připraven k použití.
POZNÁMKA: Neviřte transkriptázu Advanced Reverse Transcriptase.

4. Rozmrazujte následující komponenty na pokojovou teplotu po dobu až 15 minut.
a. QXDx 5x iScript Select Reaction Mix
b. QXDx RT Primers
c. QXDx Nuclease Free Water

5. V každém kroku 4 důkladně promíchejte nebo viřte zkumavku s každou komponentou s uzavřeným 
víčkem a krátce centrifugujte, abyste odebrali obsah do dna zkumavky.

6. Umístěte jednotlivé komponenty na led nebo studený blok.
7. Příprava směsi RT Master Mix a plnění destičky RT:

a. Připravte směs RT Master Mix podle počtu zpracovávaných vzorků, kontrol a kalibrátorů.
b. Viz tabulka 3 pro objemy přípravku RT Master Mix.
c. POZNÁMKA: destičku RT lze umístit na led při nakládání destičky.

Objem RT Master Mix Počet vzorků*objem (vzorky + nadměrné)
Počet vzorků 1 16 32 48 96

Destičky 1/3 destičky 2/3 destičky 1 destička 2 destičky
Součást Objem 1x (16+2)x (32+3)x (48+4)x (96+4)x

QXDx Nuclease Free 
Water μl ~ 3,75 ~ 67,50 ~ 131,25 ~ 195 ~ 375

QXDx 5x iScript Select 
Reaction Mix μl 5 90 175 260 500

Základní nátěry QXDx RT 
(neznačkové) μl 5 90 175 260 500

QXDx iScript Advanced 
Reverse Transcriptase μl 1,25 22,5 43,75 65 125

Vzorek RNA* 
(750–1250 ng) μl 10

Celkem μl 25 450 875 1300 2500

Tabulka 3: Objem směsi Master Mix založený na počtu vzorků.

POZNÁMKA: *Vzorky zahrnují vzorky pacientů, kontroly a kalibrátory, které mají běžet na desce.
8. Pro více vzorků se doporučuje připravit směs RT Master Mix s výše uvedenými komponentami 

(s výjimkou RNA) a následně dávkovat do každé reakční jamky.
a. Viz obrázek 4 pro požadované uspořádání destičky.
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Známé Neznámé
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A NTC Vzorek 3 Vzorek 11
B Hi Pos Vzorek 4 Vzorek 12
C Neg Vzorek 5 Vzorek 13
D Lo Pos Vzorek 6 Vzorek 14
E cca 0,1 % IS Vzorek 7 pufr
F cca 10 % IS Vzorek 8 pufr
G Vzorek 1 Vzorek 9 pufr
H Vzorek 2 Vzorek 10 pufr

Obrázek 4: Požadované uspořádání destičky RT

b. Všechny komponenty směsi RT Master Mix (vyjma RNA) dobře promíchejte a alikvotně rozdělte 15 μl 
na vzorek do každého druhého sloupce 96jamkové destičky PCR.
POZNÁMKA: Pro efektivitu může být použita elektronická opakovací pipeta.

c. Přidejte 10 μl kalibrátorů a kontrol do příslušných jamek RT.
d. Přidejte 10 μl extrahovaného objemu vzorku RNA do příslušných jamek RT.
e. Reakční jamky jemně promíchejte pipetováním (10x), opatrně se vyvarujte vytváření bublin.
f. Destičku zatavte fólií pomocí zatavovacího stroje PX1 PCR Plate Sealer.

i. Nastavte zatavovací stroj PX‑1 Plate Sealer na 180 stupňů po dobu 5 sekund (ne výchozí 
podmínky).

ii. Umístěte destičku RT na hliníkový blok při pokojové teplotě.
iii. Destičku zakryjte jednou vrstvou propíchnutelné zatavovací fólie, červený proužek musí být 

viditelný, když je fólie položena na destičku.
iv. K zatavení destičky se dotkněte tlačítka Seal (Zatavit); (toto uzavře dvířka a spustí 

zatavování teplem).
POZNÁMKA: Nepoužívejte kovový rám.

v. Destičku a blok vyjměte ze zatavovacího stroje PX‑1 Plate Sealer.
vi. Ujistěte se, že všechny jamky na desce jsou zataveny tím, že zkontrolujete, zda jsou na fólii 

viditelné prohlubně jamek.
POZNÁMKA: Podrobnější pokyny naleznete v návodu k použití zatavovacího stroje PX1 
Plate Sealer.

g. Odstřeďujte destičku po dobu 1 minuty při 1 000 RCF, abyste odstranili všechny bubliny. Pokud 
zůstanou bubliny, destičku znovu odstřeďujte.

h. Po utěsnění a odstředění je destička připravena k termocyklování.
POZNÁMKA: Nezapomeňte odstranit kovový blok ze zatavovacího stroje PX1 PCR Plate Sealer, aby 
nedošlo k přehřátí bloku.

9. Přeneste destičku na termocykler a spusťte protokol uvedený v tabulce 4.

Vázání základního nátěru 10 min. při 25 °C
Reverzní transkriptáza 45 min. při 42 °C
Inaktivace RT 5 minut při 85 stupních
Pozastavit Až 24 hodin při teplotě 4 °C

Tabulka 4: Protokol termocykleru
*POZNÁMKA: Pozastavení při teplotě 4 °C umožňuje uživateli uchovat reakci RT až 24 hodin před 
zpracováním.
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POZNÁMKA: V případě použití termocykleru C1000 Thermal Cycler nastavte objem vzorku na 25 μl 
a teplotu víčka na 105 °C.

10. Po dokončení přípravy RT (cDNA) odstřeďujte destičku po dobu 1 minuty při 1 000 RCF k odběru 
kondenzátu.

11. cDNA uchovávejte na ledu a okamžitě použijte; alternativně uchovávejte při teplotě 4 °C po dobu až 
24 hodin, pokud se nepoužije okamžitě.

NASTAVENÍ ddPCR A GENEROVÁNÍ KAPIČEK
VAROVÁNÍ: Před odstraněním všech komponent se ujistěte, že prostor na lavici byl řádně vyčištěn 10 % 
bělidlem a 70 % alkoholem.
1. Rozmrazujte následující komponenty na pokojovou teplotu po dobu až přibližně 15 minut.

a. QXDx 2x Supermix
b. QXDx BCR‑ABL Primers & Probes
c. destička s vzorkem(‑y) cDNA* (~ 640 ng/test)

2. Zkumavky s jednotlivými komponentami důkladně promíchejte pomocí vířivky, aby se zajistila homogenita, 
a pečlivě zkontrolujte sraženiny. Pokud existuje sraženina, důkladně promíchejte obsah zkumavky a poté 
centrifugujte.
POZNÁMKA: Materiál Supermix je viskóznější než ostatní komponenty.

3. Centrifugujte všechny zkumavky s komponentami po dobu 30 sekund při 1 000 RCF k sesbírání obsahu 
na dně zkumavek.

4. Připravte směs ddPCR Master Mix pro počet reakcí podle tabulky 5.

Objem ddPCR Počet vzorků*objem (vzorky + nadměrné)
Součást Objem 1x (16+2)x (32+3)x (48+4)x (96+4)x

QXDx Nuclease Free Water μl 6,5 117 227,5 338 650
QXDx ddPCR Supermix μl 25 450 875 1300 2500

QXDx 20X BCR-ABL Primers & Probes μl 2,5 45 87,5 130 250
Vzorek(y) cDNA* μl 16

Celkem μl 50 900 1750 2600** 5000*

Tabulka 5: Objemy destiček ddPCR založené na počtu vzorků (stanoveno pro destičku RT).

POZNÁMKA:** Celkový objem 2 600 μl pro 48 vzorků (1 destička) a 5 000 μl pro 96 vzorků (2 destičky) 
je více, než se vejde do 2ml zkumavky. Pro tyto vzorky doporučujeme 5ml zkumavky.
POZNÁMKA:* Vzorky zahrnují vzorky pacientů, kontroly a kalibrátory, které mají běžet na desce.
5. Pro více vzorků se doporučuje připravit směs ddPCR Master Mix s výše uvedenými 

komponentami(s výjimkou vzorku cDNA) a následně dávkovat do každé reakční jamky destičky ddPCR.
a. Viz obrázek 5 pro požadované uspořádání destičky.
b. Všechny komponenty směsi ddPCR Master Mix důkladně promíchejte pomocí vířivky.
c. Rozdělte 34 μl/jamku směsi ddPCR Master Mix (bez vzorku cDNA) do destičky podle obrázku 5.
d. Pomocí 8kanálového pipetoru s 50, 100 nebo 200 μl s filtračními špičkami propíchněte zatavovací 

fólii destičky cDNA.
POZNÁMKA: Obvyklá praxe zjistila, že špičky pipety P20 nepropíchnou zatavovací fólii. Pro tento krok 
nepoužívejte pipetor P20.
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Nejlepší postupy pro získání odpovídajícího objemu cDNA:
i. Nastavte pipetu na pipetovaný objem a bez zapojení plunžru propíchněte zatavovací fólii na 

destičce. Špičky pipety by neměly překročit vzdálenost 2 mm pod zatavení.
ii. Jakmile jsou otvory vytvořeny, zvedněte špičky pipety nad těsnění a zapojte plunžr.
iii. Když je plunžr zapojen, snižte špičky ke dnu jamek a rozšiřujte otvory jemným kýváním špičkami 

dopředu a dozadu. Rozšíření otvorů v zatavené fólii umožňuje, aby špičky pipety dosáhly až na 
dno jamek. To je důležité pro získání celého objemu cDNA potřebného pro optimální výkonnost.

iv. Se špičkami pipety, které jsou stále v cDNA, velmi pomalu odsajte požadovaný objem. Po 
zastavení odsávání nechte špičky pipety v jamkách po dobu dalších 5 sekund, aby byl tlak vyrovnán.

e. Přidejte 16 μl vzorku cDNA (pacient, kontrola, kalibrátor nebo pufr) do každé jamky destičky ddPCR.
f. Opatrně pipetujte nahoru a dolů ~ 5krát, abyste smísili se směsí ddPCR Master Mix, a pak vzorek 

zcela vytlačte.
g. Opakujte krok f pro všechny vzorky.
h. Po přidání všech vzorků cDNA do destičky použijte 50 nebo 100 μl pipetor (může být vícekanálový) 

a nastavte na 35 μl.
i. Pipetujte každou reakci nahoru a dolů nejméně 15krát při 50 % (25 μl) celkového objemu (50 μl), 

opatrně se vyhýbejte bublinám
VAROVÁNÍ: Je velmi důležité, abyste pipetovali 15krát k zajištění dobrého promísení viskózního materiálu.
j. Přeneste 25 μl každého vzorku do sousední jamky, aby se vytvořily duplicitní jamky, jakje znázorněno 

na Obrázku 5.

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

A NTC Vzorek 3 Vzorek 11

B Hi Pos Vzorek 4 Vzorek 12

C Neg Vzorek 5 Vzorek 13

D Lo Pos Vzorek 6 Vzorek 14

E cca 0,1 % IS Vzorek 7 pufr

F cca 10 % IS Vzorek 8 pufr

G Vzorek 1 Vzorek 9 pufr

H Vzorek 2 Vzorek 10 pufr

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

A NTC Vzorek 3 Vzorek 11

B Hi Pos Vzorek 4 Vzorek 12

C Neg Vzorek 5 Vzorek 13

D Lo Pos Vzorek 6 Vzorek 14

E cca 0,1 % IS Vzorek 7 pufr

F cca 10 % IS Vzorek 8 pufr

G Vzorek 1 Vzorek 9 pufr

H Vzorek 2 Vzorek 10 pufr

Obr. 5: Uspořádání destičky ddPCR

POZNÁMKA: pokud je celkový počet vzorků a kontrol menší než násobek 8 (tj. 8, 16, 24 atd.), pak naplňte 
zbývající jamky 25 μl kontrolního pufru ddPCR nebo přebytečnými reagenciemi. Pokud jamky zůstanou 
prázdné, kapičky se nevytvoří.
6. Destičku zatavte zatavovací fólií pomocí zatavovacího stroje PX‑1 Plate Sealer.

i. Nastavte zatavovací stroj PX‑1 Plate Sealer na 180 stupňů po dobu 5 sekund (ne výchozí 
podmínky).

ii. Umístěte destičku RT na blok při pokojové teplotě.
iii. Destičku zakryjte jednou vrstvou propíchnutelné zatavovací fólie, červený proužek musí být 

viditelný, když je fólie položena na destičku.
iv. K zatavení destičky se dotkněte tlačítka Seal (Zatavit); toto uzavře dvířka a spustí zatavování teplem.

POZNÁMKA: Nepoužívejte kovový rám.
v. Destičku a blok vyjměte ze zatavovacího stroje PX‑1 Plate Sealer.
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7. Destičku krátce centrifugujte po dobu 30 sekund při 1 000 RCF k sebrání obsahu na dně destičky 
a odstranění bublin.

Generování kapiček

Obrázek 6: Rozložení systému Automated Droplet Generator System pro položky

POZNÁMKA: Podrobný a úplný návod k použití naleznete v příručce k generátoru QX200 Automated Droplet 
Generator.
VAROVÁNÍ: Před nastavením se ujistěte, že prostor na lavice a oblast povrchu přístroje byly řádně vyčištěny 
10 % bělidlem a 70 % alkoholem.
1. Shromážděte všechny spotřební materiály potřebné k nastavení generátoru kapiček.

• DG32 Cartridges, Pipet Tips, Droplet Generation Oil, Sample Plate, Droplet Plate (kde se objeví 
generované kapičky při dokončení chodu).

POZNÁMKA: Ujistěte se, že odpadní nádoba sedí na příslušném místě v AutoDG.
2. Otevřete dvířka AutoDG a vložte 96jamkovou destičku s vzorkem ddPCR do generátoru QX200 

Automated Droplet Generator v pozici Sample Plate (Destička vzorků). Kontrolka by se měla rozsvítit 
zeleně.

3. Dotkněte se tlačítka Configure Sample Plate (Konfigurovat destičku vzorků) na rozhraní AutoDG 
a vyberte příslušný počet sloupců, ve kterých jsou vaše vzorky umístěny. (Názvy destiček a poznámky 
k destičkám jsou volitelné.) Klepněte na OK.

POZNÁMKA: Pokud je celkový počet vzorků a kontrol menší než násobek 8 v jednotlivém sloupci destičky, 
vyplňte další sloupec jamek 25 μl kontrolního pufru ddPCR 1X nebo přebytkem směsi 1X Master Mix, aby se 
zajistila tvorba kapiček.
POZNÁMKA: Na obrazovce generátoru AutoDG Configure Screen (Obrazovka konfigurace) lze vybrat pouze 
plné sloupce (viz obrázek 7).
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Obrázek 7: Destička A má vybraných 96 jamek pro 48 vzorků; destička B má vybraných 48 jamek pro 24 vzorků.

4. Na základě počtu sloupců vybraných na destičce vzorků žlutý indikátor označí spotřební materiál, který je 
třeba založit do zařízení.

5. Otevřete dvířka generátoru AutoDG a založte příslušný spotřební materiál, dokud nebudou příslušné 
světelné kontrolky zelené.
a. Vložte kazety DG32 Cartridges (se zelenými těsněními vpravo) do držáků destiček na zadní 

straně systému. Držáky jsou klíčovány pro správnou orientaci a při správném umístění se světlo 
rozsvítí zeleně.

b. Založte špičky pipet Pipet Tips podél střední řady přístroje po vyjmutí plastového obalu a víka boxu.
VAROVÁNÍ: v systému smí být zavedeny pouze plné boxy špiček.

c. Zaveďte prázdnou 96jamkovou destičku kapiček s modrým chladicím blokem v umístění destičky 
kapiček; světlo se musí rozsvítit zeleně.

d. Vložte olej AutoDG Oil na levou stranu sejmutím víčka a otočením láhve do věže. Zvolte typ oleje 
AutoDG Oil na uživatelském rozhraní přístroje Droplet for Probes (Kapičky pro sondy), zvolený typ 
oleje se změní na modrý. Ikona Oil level (Hladina oleje) na obrazovce se změní na modrou barvu 
a zobrazí aktuální hladinu oleje v lahvičce.
POZNÁMKA: tento krok je nutný pouze v případě, že hladina oleje není dostatečná k chodu.

6. Jakmile jsou všechny indikátory na generátoru AutoDG zelené, stiskněte modré tlačítko Start Droplet 
Generation (Spustit generování kapiček).
VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že jste od přístroje poodstoupili, protože to způsobí zavření dvířek 
a inicializaci běhu.

7. Uživatelské rozhraní generátoru AutoDG požádá uživatele o potvrzení „Start Run“ (Spustit chod). Chod se 
nespustí, dokud uživatel nestlačí tlačítko Start Run (Spustit chod).
POZNÁMKA: Na obrazovce bude zobrazen zbývající čas, dokud nebudou kapičky generovány 
a připraveny. Pokud se generování kapiček z jakéhokoli důvodu zastaví, na obrazovce generátoru 
AutoDG se objeví zpráva „Run Terminated“ (Chod ukončen). Pokud je chod ukončen, zjistěte příčinu 
selhání a postupujte podle pokynů v části odstraňování problémů.

8. Po úspěšném dokončení cyklu generování kapiček vyjměte „destičku kapiček“ a zatavte ji 
propichovatelnou zatavovací fólií do 30 minut od dokončení chodu.
VAROVÁNÍ: Po dokončení chodu generátoru AutoDG je důležité provést zatavení fólií a zahájení 
termocyklování do 30 minut.

i. Nastavte zatavovací stroj PX‑1 Plate Sealer na 180 stupňů po dobu 5 sekund 
(ne výchozí podmínky).
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ii. Umístěte destičku RT na blok při pokojové teplotě.
iii. Destičku zakryjte jednou vrstvou propíchnutelné zatavovací fólie, červený proužek musí být 

viditelný, když je fólie položena na destičku.
iv. K zatavení destičky se dotkněte tlačítka Seal (Zatavit); toto uzavře dvířka a spustí zatavování 

teplem.
POZNÁMKA: Nepoužívejte kovový rám.

v. Destičku a blok vyjměte ze zatavovacího stroje PX‑1 Plate Sealer.
9. Nyní je destička kapiček připravena k termocyklování.

AMPLIFIKACE PCR (TERMOCYKLER)
Jakmile je destička s 96 jamkami obsahujícími kapičky zatavena, umístěte ji do termocykleru pro 
amplifikaci PCR.
VAROVÁNÍ: Před nastavením se ujistěte, že prostor na lavice a oblast povrchu přístroje byly řádně vyčištěny 
10 % bělidlem a 70 % alkoholem.

K dosažení optimálních výsledků QXDx BCR‑ABL dodržujte protokol pro termocyklování v tabulce 6.

Krok cyklování Počet cyklů Teplota (ve 
°C) Čas Rychlost rampy

Aktivace enzymů 1 95 10 min

2 °C/s

Denaturace 5 94 30 s
Temperování/prodloužení 60 1 min
Denaturace 35 94 30 s
Temperování/prodloužení 64 1 min
Deaktivace enzymu 1 95 10 min
Stabilizace kapiček 1 4 30 min
Pozastavení (volitelné) 1 4 24 hodin

Tabulka 6: Protokol termocyklování BCR-ABL/ABL1

VAROVÁNÍ: Je důležité nastavit rychlost rampy při 2 °C/s, protože výchozí rychlosti ramp se liší pro různé 
cyklery. 
POZNÁMKA: pokud používáte termocykler C1000 Touch Thermal Cycler, použijte vyhřívané víko nastavené 
na 105 °C a nastavte objem vzorku na 40 μl (výchozí objem vzorku je 30 μ). Kromě toho viz návod 
k termocykleru C1000 Touch Thermal Cycler pro konfiguraci protokolu.

Doporučená nastavení pro jiné termocyklery naleznete v dodatku A.

ČTENÍ KAPIČEK
Příprava na načítání dat
1. Před čtením destičky nastavte soubor šablony pro destičku. To lze provést buď na počítači přístroje, nebo 

na pracovní stanici se softwarem QuantaSoft 1.7.4. Nastavení destiček jsou následující:
• Experiment: RED
• Supermix: ddPCR Supermix for Probes (no dUTP)
• Target1 (Cíl 1): Name: BCR‑ABL
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• Target1 (Cíl 1): Type (Typ): Ch1 Unknown (neznámé)
• Target2 (Cíl 1): Name: ABL
• Target2 (Cíl 1): Type (Typ): Ch2 Unknown (neznámé)

Obrázek 8 ukazuje pohled na panel softwaru QuantaSoft a jeho nastavení.

Obrázek 8: Parametry nastavení čtečky kapiček

2. Každý vzorek v použitých jamkách musí být pojmenován. Standardní názvy známých vzorků jsou:
• NTC – žádná kontrola šablon
• Hi Pos – vysoká pozitivní kontrola
• Neg – negativní kontrola
• Lo Pos – nízká pozitivní kontrola
• ~ 0,1 %IS – kontrola kalibrátoru při přibližně 0,1 %IS
• ~ 10 %IS – kontrola kalibrátoru při přibližně 10 %IS
• Pufr – vzorky, které se nebudou číst; ty jsou přidány k doplnění částečně použitých sloupců

3. Pojmenujte neznámé vzorky podle svých laboratorních postupů. Další podrobnosti naleznete v 
softwarové příručce.

VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že všechny sloupce, které mají být čteny, mají naplněných všech 8 jamek. Použijte 
pufrový roztok podle potřeby k vyplnění prázdných jamek.

Načítání dat
1. Na počítači přístroje spusťte software QuantaSoft a načtěte soubor šablony pro spuštění destičky. 

Zajistěte, aby byly všechny informace úplné a přesné.
2. Stiskněte tlačítko Run (Spustit) na levém panelu. Čtečka začne číst kapičky z požadovaných jamek 

a provede předběžnou automatizovanou analýzu. Během chodu si můžete zobrazit průběh a kvalitu dat.
VAROVÁNÍ: Nezasahujte do procesu získávání: nepoužívejte počítač pro žádné jiné úkoly a minimalizujte 
vibrace kolem systému.

3. Po dokončení chodu je na pevný disk počítače přístroje uložen soubor „*.qlp“. Tento soubor lze analyzovat 
na stejném počítači nebo na pracovní stanici se softwarem QuantaSoft 1.7.4.

4. Destičku zlikvidujte v souladu s místními, státními nebo federálními zákony a předpisy o likvidaci odpadu.

ANALYSIS
Načtěte soubor .qlp vygenerovaný čtečkou a v levém panelu vyberte položku Analyze (Analyzovat).
1. Zkontrolujte přijaté události.

a. Vyberte všechny jamky.
b. Klikněte na tlačítko Events (Události) a zaškrtávací políčko Total (Celkem).
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c. Z další analýzy je třeba vyloučit všechny jamky s méně než 10 000 přijatými událostmi.
d. Zaznamenejte všechny jamky, které se mají vyloučit.

2. Připravte se na prahování.
a. Klikněte na tlačítko 2D Amplitude (2D amplituda).
b. Klikněte na Options (Možnosti) a vyberte fixed (fixní) k uzamknutí osy.

3. Ověřte pozitivní kontroly a prahové hodnoty.
a. Vyberte jamky se vzorkem Hi Pos.
b. Nastavte prahové hodnoty ~ 1/3 mezi negativními a pozitivními klastry v každém kanálu. 2D graf by 

měl vypadat jako obrázek 9.

Obrázek 9: 2D pro pozitivní kontrolu

c. Zaznamenejte prahové hodnoty.
4. Nastavte prahové hodnoty pro celou destičku.

a. Vyberte všechny jamky.
b. Použijte běžné prahové hodnoty na úrovni destičky pro výběr tak, že je nastavíte na úrovních 

prahových hodnot Hi Pos.
5. Zkontrolujte ostatní prahové hodnoty kontrol a kalibrátorů.

a. NTC – pokud je detekováno více než 10 kopií ABL nebo 1 kopie BCR‑ABL, selhání chodu.
b. Všechny ostatní známé vzorky – ověřte, že prahové hodnoty neprotínají žádné klastry.

6. Zkontrolujte prahové hodnoty na neznámých vzorcích.
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a. Ověřte, že klastry nejsou protnuty ve středu.
b. Zkontrolujte jakékoliv jiné neobvyklé fenotypy.

 | Příklady neobvyklých fenotypů najdete v příloze.
c. V případě potřeby vylučte narušené jamky z další analýzy nebo upravte prahové hodnoty.

Export dat
1. Vyberte všechny jamky a zrušte výběr vyloučených jamek pomocí „Ctrl + kliknutí“ na každou z nich.
2. V rozevíracím políčku vyberte Both (Obě) a klepnutím na Export CSV (Export do CSV) uložíte data do 

sloučeného a jednojamkového formátu a do souboru .csv.

Všechny vzorky s více než 1 průchodem budou sloučeny na digitální úrovni kapiček. Jakékoliv vzorky 
s pouze 1 průchodem budou hlášeny na jednojamkové úrovni. Digitální sloučení je nejpřesnější metoda pro 
shromažďování dat a poskytuje nejcitlivější a robustnější měření.

Výsledky
Soubor CSV obsahuje data v tabulkovém formátu. Každý řádek je samostatný vzorek (sloučený nebo 
nesloučený). Pokud bylo použito slučování, značka jamky se změní na Mxx k označení sloučených jamek. 
Pokud nebyly jamky sloučeny, dochází k zachování původního pojmenování (tj. A01, A02 atd.). Sloupec 
s hlavičkou „Ratio“ (Poměr) obsahuje poměr kopií BCR‑ABL/ABL. Chcete‑li vypočítat poměr %IS a úroveň 
MR, použijte tyto vzorce.

%IS = Poměr × 100 × CF

MR = log10(100%IS) – log10(%IS) = 2 – log10(%IS)

CF je přepočítací koeficient specifický pro šarži a lze jej nalézt v letáku sady.
Pokud jste vyloučili jamky, některé vzorky mohou mít pouze jednojamkové reportování. Výsledky (BCR‑ABL 
a ABL) z těchto jednoprvkových množin jsou v souboru CSV pod výsledky ze sloučených jamek.
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KONTROLA KVALITY
kontroly;
Sada je dodávána se třemi kontrolami. Aby bylo možné ohlásit neznámé vzorky, musí být splněna 
následující kritéria:

Název kontroly Funkce Očekávané výsledky
Hi Pos Vysoká pozitivní kontrola MR0,3–MR1 (10 %–50 %IS)

Neg Negativní kontrola Neg. (méně než MR5,3 / 0,0007 %IS)
Lo Pos Nízká pozitivní kontrola MR3‑MR5 (0,001–0,1 %IS)

Kontroly kalibrátoru
K dispozici jsou dvě kontroly kalibrátoru. Používají se k zajištění platné kvantifikační schopnosti sady. Hodnoty 
získané pro každou kontrolu kalibrátoru se nepoužívají k úpravě hlášených hodnot neznámých vzorků. Ujistěte 
se, že reportované hodnoty %IS jsou jako očekávané:

Název kontroly kalibrátoru Očekávané výsledky
cca 0,1 % IS Mezi min. a max. hodnotou uvedenou v letáku
cca 10 % IS Mezi min. a max. hodnotou uvedenou v letáku

Kontroly kalibrátoru se používají k zajištění sledovatelnosti analýzy k Prvnímu mezinárodnímu genetickému 
referenčnímu panelu WHO.
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Neznámé vzorky
Test umožňuje použití 2 nebo více jamek na neznámý vzorek. Každá jamka by měla reportovat nejméně 
10 000 kopií ABL podle Crossových doporučení6. Můžete se rozhodnout použít jamky s méně než 10 000 
kopiemi ABL, což však může vést k nižší citlivosti pro tento vzorek. Digitální sloučení agreguje všechny kopie 
transkriptů ABL a BCR‑ABL ve všech jamkách, což slouží k poskytnutí celkového poměru kopií BCR‑ ABL/ABL 
vyjádřených jako %IS a MR. Další kontroly shody mezi jamkami mohou být provedeny podle potřeby.
VAROVÁNÍ: V případech, kdy je platná pouze jedna jamka na vzorek, počet kopií ABL nemusí být dostatečný 
k dosažení vysokých hodnot MR. K ověření citlivosti zkontrolujte kopie ABL na jamku v souboru CSV.

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ
Jakmile projdou všechny kontrolní a kalibrační testy, mohou být hlášeny výsledky z neznámých vzorků. 
Obecně platí, že použití více jamek na jeden vzorek umožňuje vyšší citlivost.
Současná doporučení Evropské leukemické sítě (ELN) jsou shrnuta následovně:

BCR-ABL (IS) 3 měsíce 6 měsíce 12 měsíce > 12 měsíců
> 10 %

1 %‑10 %
0,1 %‑< 1 %

< 0,1 %

Kód Klinické úvahy
ČERVENÝ Vyhodnoťte dodržování pokynů pacientem a lékové interakce Analýza mutací

ŽLUTÝ Vyhodnoťte dodržování pokynů pacientem a lékové interakce Analýza mutací
ZELENÝ Monitorujte odpověď a vedlejší účinky
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ŘEŠENÍ POTÍŽÍ
ddPCR je vysoce citlivá technologie, která umožňuje robustní a spolehlivou detekci a charakterizaci problémů 
se vzorkem, reakcí nebo přístrojem. Následující seznam uvádí nejčastější režimy selhání s jejich fenotypy, 
popisy a navrhovaným řešením.
Rozdrcení – některé kapičky byly rozdrceny, obvykle během čtení (viz obrázek 10).
Rozlišení: Nepoužívejte data; jamku vylučte. Pokud problém přetrvává, zkontrolujte, zda nedošlo ke 
kontaminaci částic v laboratoři.

Problem NormalProblém Normální

Obrázek 10: Rozdrcení – Problém vs. Normál
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Rozdělené klastry – populace kapiček nejsou jasně odděleny, obvykle kvůli problémům s reakcí RT 
(viz obrázek 11).
Rozlišení: Pokud je to možné, upravte prahové hodnoty; počty se často významně nemění. V opačném 
případě jamku vylučte.

Problem NormalProblém Normální

Obrázek 11: Clustery dělení – Problém vs. Normál

Zrcadlení – kapička se dvěma odlišnými velikostmi (viz obrázek 12).
Rozlišení: Vylučte jamku z analýzy.

Problem NormalProblém Normální

Obrázek 12: Zrcadlení – Problém vs. Normál
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Selhání termocykleru – aberace teplotního profilu vedou k špatné PCR (viz obrázek 13).
Rozlišení: Vylučte jamku z analýzy. Zkontrolujte výkonnost termocykleru.

Problem NormalProblém Normální

Obrázek 13: Termocykler – Problém vs. Normál

Selhání zatavení destičky – zatavení destičky selhalo, odpařování vedlo k proměnlivým objemům kapiček 
(viz obrázek 14).
Rozlišení: Vylučte jamku z analýzy. Zkontrolujte funkci zatavovacího stroje na destičky.

Problem NormalProblém Normální

Obrázek 14: Selhání zatavení destičky – problém vs. normál
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CHARAKTERISTIKA ANALYTICKÉHO PROVEDENÍ
Mez prázdného místa (LoB)
Tato studie dodržovala metodu CLSI EP17‑A2, Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory 
Measurement Procedures (hodnocení detekční schopnosti pro postupy klinického laboratorního měření). 
Bylo použito 36 vzorků z různých neleukemických vzorků lidské RNA, které byly pro BCR‑ABL považovány 
za negativní. Každý negativní vzorek byl testován v sadách o 2 jamkách 1 přístrojem, 1 operátorem, 
2 šaržemi a více než 3 dny, a to celkem 72 nezávislých měření. Všechny výsledky byly hodnoceny podle 
celkově zjištěných kopií BCR‑ABL. 95 % kvantil byl mezi vzorky s pořadím 68 a 69, z nichž oba měly 0 kopií 
BCR‑ABL. LoB je tedy při 95 % 0 kopií BCR‑ABL ve 2 jamkách.
Dále bylo provedeno 48 vzorků bez kontroly šablony (NTC) ve 2 jamkách s 1 operátorem, 1 přístrojem, 
3 chody a 2 šaržemi. Vzorky byly seřazeny podle pořadí podle celkových zjištěných kopií BCR‑ABL s 95 % 
kvantilem mezi pořadími 46 a 47. Pro obě šarže byla LoB 0 kopií BCR‑ABL.

Mez detekce (LoD)
Tato studie dodržovala metodu CLSI EP17‑A2, Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory 
Measurement Procedures (hodnocení detekční schopnosti pro postupy klinického laboratorního měření). 
Byly připraveny tři pozitivní sady vzorků RNA pacientů BCR‑ABL, aby bylo dosaženo přibližně hodnot MR4,0. 
V sadě 1 byla použita směs 15 pacientů pozitivních na varianty E13a2 a/nebo E14a2. Sada 2 obsahovala 
5 pacientů pozitivních na variantu E13a2. Sada 3 obsahovala 5 pacientů pozitivních na variantu E14a2. Byla 
připravena jedna negativní sada vzorků RNA BCR‑ABL a byla použita ke zředění pozitivních sad vzorků 
pacientů. Každá pozitivní sada byla sériově zředěna negativní sadou. Výsledné hladiny MR se pohybovaly 
od MR4,0 do MR6,0. Ředění byla testována ve 20 opakováních 1 operátorem na 1 systému se 4 nezávislými 
šaržemi ve 2 jamkách na test. Analýzy metodou Probit poskytly LoD při úrovni spolehlivosti 95 % na MR4,7 
(0,002 %IS).
Dále byl analyzován vzorek z programu pro zkoušku odborné způsobilosti College of American Patologists 
(CAP) při MR4,7 přiděleném CAP v 60 jednotlivých jamkách (20 nezávislých reakcí RT, každá s 3 nezávislými 
reakcemi ddPCR, 1 operátorem, 1 šarží, 1 přístrojem). Kombinace jednotlivých jamek in silico do 1jamkových 
testů, 2jamkových testů a 4jamkových testů poskytla stejnou LoD při MR4,4 v 1jamkových, LoD při MR4,7 ve 
2jamkových a LoD při MR5,0 ve 4jamkových testech. Analýza jednojamkových a čtyřjamkových testů stejných 
dat probit přinesla LoD MR4.4 a MR5.0 pro 1jamkový a 4jamkový test.

1jamkový 2jamkový 4jamkový
Hodnota %IS 0,004 0,002 0,001

MR 4,4 4,7 5,0

Mez kvantifikace (LoQ)
Tato studie dodržovala metodu CLSI EP17‑A2, Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory 
Measurement Procedures (hodnocení detekční schopnosti pro postupy klinického laboratorního měření). 
Byla použita stejná sada vzorků a experimentů jako ve studii LOD. Ředění probíhala od MR4,0 do MR6,0. 
Naměřené % CV bylo nižší než 76 % až na úroveň MR4,7 (0,002 %IS). Mez kvantifikace je MR4,7 
(0,002 %IS) ve 2 jamkách. Dále (0,0045 %IS) nebo MR4,34 u formátu jednojamkových a 0,0008 %IS nebo 
MR5.0 u čtyřjamkových.



28 12006672CZrevC

QXDx™ BCR-ABL %IS Kit 

Preciznost
Preciznost byla ověřena jako SD ≤ 0,25 pro hodnoty MR ≤ 4,6. Tato studie dodržovala metodu CLSI EP5‑A3, 
Evaluation of Precision of Quantitative Measurement Procedures (hodnocení přesnosti postupů kvantitativního 
měření). Studie probíhala 3 dny, se 2 přístroji a 3 šaržemi reagencií, 2 operátory a 3 opakováními. Byly 
testovány vzorky s 8 různými úrovněmi %IS – MR0,7, MR1,4, MR2,4, MR2,8, MR 3,3, MR 3,6, MR 4,1 a MR 
4,6. Tabulka 7 shrnuje naměřenou celkovou nepřesnost v jednotkách MR a %IS.

ID vzorku N
Průměrná 
hodnota 

MR

Celková preciznost 
MR Střední 

hodnota %IS

% BCR‑
ABL

Celková 
preciznost

σ % CV σ % CV

MR1 108 1,40 0,031 2,214 3,98 0,277 6,977
MR2 108 2,47 0,046 1,862 0,34 0,035 10,346

MR2,5 108 2,80 0,049 1,750 0,16 0,018 11,132
MR3 108 3,31 0,081 2,447 0,05 0,009 18,000

MR3,5 108 3,63 0,103 2,837 0,02 0,005 22,314
MR4 108 4,13 0,165 3,995 0,0079 0,003 36,709

Kontrola 
buněčné 

linie 1
108 0,73 0,017 2,329 18,73 0,714 3,815

Kontrola 
buněčné 

linie 1
108 4,66 0,251 5,386 0,0023 0,002 69,565

Tabulka 7: Souhrn preciznosti

Linearita
Linearita byla prokázána od alespoň MR0,3 (50 %IS) do MR4,7 (0,002 %IS). Tato studie dodržovala metodu 
CLSI EP6‑A2, Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedures (hodnocení linearity 
postupů kvantitativního měření). 10 CML pozitivních lidských vzorků se dvěma transkripty e13 a e14 
(5 každých) bylo smícháno a zředěno do CML negativního vzorku lidské krve. Hladiny zředění se pohybovaly 
od MR0,3 (50 %IS) do MR4,7 (0,002 %IS). Pro směs e14 byla přidána další RNA extrahovaná z nereaktivní 
pozitivní buněčné linie 3t3 , aby se normalizovala na 100 ng/μl. Negativní lidský vzorek byl zvýšen pomocí 
negativní buněčné linie HeLa ke zvýšení hladiny ABL. Testování bylo prováděno dvěma termocyklery a dvěma 
čtečkami během čtyř dnů jediným operátorem. Obě směsi e13 a e14 vykazovaly linearitu s R2 ve výši 0,996 
pro oba (viz obrázky 15 a 16). Naměřené směrnice byly 1,03 a 1,04. Navíc byly při hodnocení polynomu 
hodnoceny polynomy 2. a 3. řádu. Od polynomu 2. řádu byly absolutní odchylky od linearity 1. řádu pro 
všechny úrovně ≤ 0,09 jednotek MR.
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Obrázek 15: Linearita e13a2
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Obrázek 16: Linearita e14a2

VALIDNÍ ROZSAH
Validní rozsah se rozprostírá od horní meze linearity MR0,3 (50 %IS) k LoQ MR4,7 (0,002 %IS) u dvou jamek.
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Sledovatelnost
Sledovatelnost podle primárních referenčních materiálů WHO byla ověřena se směrnicí 1,0 a parametrem 
úseku 0,0–0,1. Sledovatelnost podle 1. mezinárodního genetického referenčního panelu WHO pro kvantifikaci 
translokace BCR‑ABL podle RQ‑PCR (kód NIBSC: 09/138) byla prokázána měřením referenčního panelu 
WHO pomocí 3 šarží kalibračních kontrol a 5 šarží nezávislých šarží činidel a porovnáním naměřených 
hodnot s hodnotami zveřejněnými v Návodech k použití referenčního panelu (NIBSC, 2012). Každý ze 
4 členů referenčního panelu WHO byl testován s 5 šaržemi reagencií ve 4 opakováních během 5 chodů 
(1 chod na šarži).
Naměřené hodnoty MR pro každou úroveň primárního panelu WHO byly upraveny běžným odvozeným 
korekčním faktorem, CF = 0,93. Naměřené hodnoty MR byly porovnány s publikovanými hodnotami MR 
pomocí dodatečné regresní analýzy k určení hodnot směrnice a úseku. Analýza ukázala vynikající korelaci 
s hodnotami R2 1,0. Směrnice křivek byla mezi hodnotami 0,98 až 1,04 a úseky byly vypočteny mezi 
‑0,06 a 0,07.

Analytická specifičnost
Analytická specifičnost podporuje výlučně detekci transkriptů BCR‑ABL1 e13a2 a e14a2, bez zkřížené 
reaktivity s transkripty e1a2 (p190) a e19a2 (p230) na úroveň alespoň MR5,0. Dva (2) vzorky byly připraveny 
smícháním in vitro transkribovaného p190 nebo p230 s RNA extrahovanou z normální lidské krve od 2 dárců. 
Čtyři (4) ředění každého vzorku byla připravena změnou množství negativní RNA použité k dosažení hladin 
mezi poměry 0,005 až 30 %. Všechny vzorky byly testovány na 1 přístroji s 1 šarží 1 operátorem v nejméně 
4 opakováních. Všechna měření uvádějí 0,000 %IS pro e13a2 i e14a2. Sada je specifická alespoň na 
úroveň MR5,0.

Interferující látky

Endogenní
Účinek strukturálně nesouvisejících látek, například endogenních složek krve (proteiny a lipidy) a exogenních 
molekul jako antikoagulantů, na výkon sady QXDx™ BCR‑ABL %IS Kit byl určen extrakcí RNA ze vzorků plné 
krve za přítomnosti a absence potenciálních rušivých látek. Potenciální rušivé látky byly přidány do vzorků 
plné krve před extrakcí. U každé rušivé látky byl testován kontrolní vzorek bez rušivé látky.
U kontrolních i testovacích vzorků bylo provedeno pět replikačních extrakcí pomocí sady Promega Maxwell 
CSC RNA Blood Kit. Po extrakci byla změřena absorbance při 260 nm a replikáty upraveny na koncentraci 
100 ng/µl přidáním pufru k suspendaci DNA dle potřeby. Každý extrahovaný vzorek byl duplicitně testován 
v celkovém počtu deseti testů na rušivou látku. U žádné z testovaných látek nebylo pozorováno žádné rušení.
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Testování endogenních látek

Test N
 %IS 

s přesností 
běhu  %CV

Střední 
hodnota  %IS

Interval 
spolehlivosti  %IS 

95 %

Spadá testovací 
rozsah do 
rozsahu 

preciznosti 
kontroly?

Cholesterol 10 36,5 0,005 % 0,002 % ‑ 0,007 % Ano – úspěch
Konjugovaný bilirubin 10 36,5 0,007 % 0,004 % ‑ 0,01 % Ano – úspěch

EDTA 10 10,7 0,094 % 0,075 % ‑ 0,113 % Ano – úspěch
Hemoglobin 10 17,9 0,045 % 0,041 % ‑ 0,049 % Ano – úspěch

Heparin 10 10,7 0,100 % 0,088 % ‑ 0,112 % Ano – úspěch
Triglyceridy 10 36,5 0,004 % 0,002 % ‑ 0,006 % Ano – úspěch

Nekonjugovaný 
bilirubin 10 37 0,005  % 0,002 % ‑ 0,007 % Ano – úspěch

Testování exogenních látek

Test Střední 
hodnota MR

Interval 
spolehlivosti MR 

95 %

Přijatelný rozsah 
MR

(CI kontrolního 
vzorku ± 0,5 Log)

Výsledek (Spadá 
CI MR testovaného 

vozrku do CI 
kontrolního vzorku 

± 0,5 Log?)
Štěpný pufr 
obsahující 

guanidinium
3,57 3,49 ‑ 3,68 3 ‑ 4,09 ÚSPĚCH

Ethanol 3,5 3,45 ‑ 3,56 3 ‑ 4,09 ÚSPĚCH
Fenol 3,53 3,46 ‑ 3,63 3 ‑ 4,09 ÚSPĚCH

Konečný 
promývací pufr 3,53 3,47 ‑ 3,59 3 ‑ 4,1 ÚSPĚCH

Genomická DNA 3,58 3,53 ‑ 3,63 3 ‑ 4,1 ÚSPĚCH
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Vstup RNA
Ve snaze určit požadavky vstupu RNA byly vytvořeny čtyři (4) vzorky RNA smícháním RNA od jednoho (1) 
negativního dárce krve se čtyřmi (4) fondy RNA, obsahující po dvou (2) pacientech, extrahované z CML+ 
dárcovské krve. Vzorky byly zředěny na 200 ng/μl a různé objemy byly testovány se zaměřením na vstupy 
RNA od 125 ng do 1 500 ng. Všechny vzorky nesly ekvivalentní výsledky až do hodnoty 125 ng/μl na test, 
s nižšími vstupy se však snižovala preciznost.

Skupina MR vstup (ng) +/n testů střední IS ISCV střední MR MRSD
MR1 125,0 4/4 17,844 % 0,84 0,75 0
MR1 250,0 4/4 18,056 % 1,46 0,74 0,01
MR1 500,0 4/4 18,698 % 0,91 0,73 0
MR1 1 000,0 4/4 17,138 % 0,72 0,77 0
MR1 1 500,0 4/4 14,840 % 1,47 0,83 0,01
MR2 125,0 4/4 0,879 % 9,75 2,06 0,04
MR2 250,0 4/4 0,969 % 6,44 2,01 0,03
MR2 500,0 4/4 1,016 % 0,51 1,99 0
MR2 1 000,0 4/4 0,972 % 3,95 2,01 0,02
MR2 1 500,0 4/4 0,966 % 3,27 2,02 0,01
MR3 125,0 8/8 0,087 % 24,76 3,06 0,12
MR3 250,0 8/8 0,085 % 13,09 3,07 0,05
MR3 500,0 8/8 0,096 % 9,06 3,02 0,04
MR3 1 000,0 8/8 0,092 % 12,58 3,04 0,06
MR3 1 500,0 8/8 0,084 % 16,09 3,08 0,07
MR4 125,0 8/8 0,017 % 55,73 3,77 0,28
MR4 250,0 8/8 0,012 % 27,54 3,92 0,12
MR4 500,0 8/8 0,018 % 28,08 3,74 0,15
MR4 1 000,0 8/8 0,016 % 32,7 3,81 0,17
MR4 1 500,0 8/8 0,014 % 20,96 3,87 0,09
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CHARAKTERISTIKA KLINICKÉHO PROVEDENÍ
Bylo odebráno a zpracováno třicet čtyři (34) klinických vzorků v nezávislé klinické laboratoři v Evropě. Byly 
dodržovány standardní laboratorní postupy pro zpracování a analýzu vzorků pomocí laboratoří vyvinutého 
testu qPCR, který byl kalibrován podle standardu WHO IS. Test QXDx BCR‑ABL %IS byl proveden ve 
4 jamkách. Analýza dat byla provedena ve 4jamkových i 6 2jamkových párech (formát je ukázán na 
obrázku 17). Reprodukovatelnost hodnocená ze 6 2jamkových replikátů byla vynikající, s maximálním %CV 
ve výši 46 % (v prostoru %IS) pro vzorek v blízkosti MR4,0, srovnatelná s hodnotami ze studií analytické 
reprodukovatelnosti.
Konzistence mezi laboratoří vyvinutým klinickým testem qPCR a testem QXDx BCR‑ABL %IS byla také 
vynikající, R2 ve výši 0,976 a směrnice 1,03. Konzistence ve stavu MMR (MR3 neboli 0,1 %IS) byla vynikající 
na úrovni 98 %. Jeden nesourodý vzorek byl mimo o 0,35 log.
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Obrázek 17: Klinické preciznosti

OMEZENÍ
Test je určen pouze k detekci fúzních transkriptů e13a2 a e14a2, a ne e1a2, e19a2 nebo jiných vzácných 
transkriptů, které jsou výsledkem t(9;22).
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PŘÍLOHA A: TERMOCYKLERY
Požadované specifikace: Termocyklery se specifikacemi ekvivalentními následujícím:

 | Přesnost: +/‑ 0,2 °C
 | Uniformita: +/‑ 0,4 °C mezi jamkami do 10 sekund
 | Nastavitelná schopnost rampy s požadovanou rychlostí rampy: až 2 °C/s
 | Teplotní rozsah: 0–100 °C

Termocyklery: Byla provedena studie k demonstrování rovnocennosti přístrojů termocyklerů pro použití se 
sadou QXDx BCR‑ABL %IS Kit. Termocykler níže splňuje výše uvedené požadavky na specifikaci. Tato studie 
vyhodnocuje následující 4 termocyklery:

Termocykler Katalogové 
číslo Typ přístroje Nastavení 

rampy

95 % CI 
s ± 0,5 log 

referenčního 
vzorku

Bio‑Rad C1000 Touch™ Thermal Cycler 
with 96–Deep Well Reaction Module 185‑1197 Reference 2 °C/s

Bio‑Rad C1000 Touch Thermal Cycler 
with 96‑Well Fast Reaction Module 185‑1196 Test 2 °C/s úspěch

Life Technologies Veriti Dx 96‑well 
Thermal Cycler, 0,2 m 4452300 Test

2 °C/s 
(93 % rychlost 

rampy)
úspěch

Eppendorf Mastercycler® Pro, with 
Control Panel, 230 V/50 – 60 Hz 6321000515 Test 20 % rychlost 

rampy úspěch

Pro každý vzorek byl vypočten přípustný rozsah jako průměrná hodnota MR získaná na referenčním 
termocykleru (Bio‑Rad C1000 Touch Thermal Cycler s 96jamkovým reakčním modulem) plus nebo 
minus 0,5 log. Všechny testované vzorky splňovaly 95 % interval spolehlivosti (CI).
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PŘÍLOHA B: ZMĚNA NÁZVU

9. června, 2017
Předmět: změna názvu značky diagnostického produktu ddPCR

Vážený zákazníku,
od počátečního spuštění platformy Bio‑Rad Droplet Digital PCR společnost Bio‑Rad používá k identifikaci 
svých systémových značek metodu QX200 Droplet Digital PCR.
Jako součást přechodu technologie společnosti Bio‑Rad z nástrojů RUO na diagnostické řešení jsme se ve 
společnosti Bio‑Rad rozhodli identifikovat diagnostickou produktovou řadu novou značkou rodiny produktů 
nazvanou: QXDx™. Proto budeme pracovat na aktualizaci jakéhokoli současného a budoucího diagnostického 
produktu se značkovou předponou názvu QXDx™.
Značka produktu a výsledná změna názvu nemá vliv na formu, tvar, funkci nebo uváděnou funkčnost 
konkrétních produktů.
Počínaje 15. červnem 2017 bude komerční dokumentace postupně v několika fázích aktualizována, 
abyodrážela značku QXDx™, aby identifikovala produktovou řadu pro digitální PCR.
Během tohoto postupného přístupu se obvykle budeme odvolávat na produkt s dvojím názvem: registrovaný 
název a vlastnický/běžný název, dokud nebudeme schopni dokončit registraci běžného názvu jako 
registrovaného názvu.
Vzorová dokumentace identifikuje vlastnický a registrovaný název. Poté rychle přejdeme na používání 
vlastnického jména po celý zbytek jeho použití. Produkty, které budou mít vlastnický název, jsou následující:

Systém přístrojů:
Katalogové č. Registrovaný název Patentovaný/běžný název (nový)

17002229 QX200 AutoDG™ Droplet Digital PCR Dx System QXDx AutoDG ddPCR System
12001045 QX200 Droplet Reader, IVD QXDx Droplet Reader
12001630 QX200 Automated Droplet Generator, IVD QXDx Automated Droplet Generator

17000034 QX200 Droplet Digital PCR Dx System QXDx ddPCR System
12001045 QX200 Droplet Reader, IVD QXDx Droplet Reader
12001049 QX200 Droplet Generator, IVD QXDx Droplet Generator
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Reagencie a spotřební materiály:
Katalogové č. Registrovaný název Patentovaný/běžný název (nový)

17001378 ddPCR Dx Universal Kit for AutoDG QXDx Universal Kit for AutoDG ddPCR 
System

12001922 ddPCR Dx AutoDG Consumable Pack QXDx AutoDG Consumable Pack
12003031 ddPCR Dx AutoDG Supermix Pack QXDx AutoDG Supermix Pack
12002526 ddPCR Dx Droplet Reader Oil Pack QXDx Droplet Reader Oil Pack

17001379 ddPCR Dx Universal Kit for QX200 ddPCR 
System

QXDx Universal Kit for ddPCR System

12001921 ddPCR Dx Consumable Pack QXDx Consumable Pack
12002544 ddPCR Dx Supermix Pack QXDx Supermix Pack
12002526 ddPCR Dx Droplet Reader Oil Pack QXDx Droplet Reader Oil Pack

S pozdravem

Marketingový manažer,
Bio‑Rad, Digitální biologické centrum
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