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Oversættelser

Produktdokumentationen findes på flere sprog på elektroniske medier.

Symbolforklaring

CE-overensstemmelse Producent Autoriseret repræsentant i EU

Lotnummer Udløbsdato Til in vitro-diagnostisk brug

Temperaturgrænse Katalognummer Se brugsanvisningen

Antal tests Til anvendelse sammen med Serienummer

Kun til receptpligtig brug Indeholder latex

BIO-RAD TEKNISK SUPPORT
Kontakt den tekniske supportafdeling hos Bio‑Rad med henblik på hjælp og teknisk rådgivning. I USA er den 
tekniske supportafdeling åben mandag til fredag fra 5:00 AM til 5:00 PM, PST (Pacific Standard Time).

Telefon: 1‑800‑424‑6723

Fax: 1‑510‑741‑5802

E‑mail: LSG_TechServ_US@bio‑rad.com (for amerikanske såvel som internationale kunder)

Online teknisk support og kontaktoplysninger for hele verden findes på www.consult.bio‑rad.com.

JURIDISKE BEMÆRKNINGER
Ingen del af denne publikation må reproduceres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, 
hverken elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopi, optagelse eller ethvert informationsopbevarings‑ og 
‑indhentningssystem uden skriftlig godkendelse fra Bio‑Rad Laboratories.

Bio‑Rad forbeholder sig retten til at ændre sine produkter og tjenester til enhver tid. Denne brugervejledning 
kan blive ændret uden forudgående varsel. Selv om den er udarbejdet med henblik på at sikre nøjagtighed, 
påtager Bio‑Rad sig intet ansvar for fejl eller skader, som måtte opstå som en følge af anvendelsen eller 
brugen af oplysningerne i denne vejledning.

Excel og Microsoft er varemærker, der tilhører Microsoft Corporation.

FAM og VIC er varemærker, der tilhører Applera Corporation.

TaqMan er et varemærke, der tilhører Roche Molecular Systems, Inc.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive virksomheder.

Bio‑Rads termiske cyklusapparater (thermal cyclers) og realtids termiske cyklusapparater er omfattet af 
et eller flere af følgende amerikanske patenter eller disses udenlandske modstykker ejet af Eppendorf AG 
Amerikanske patentnumre 6,767,512 og 7,074,367.
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Produktet og/eller dets brug er omfattet af patentkravene i amerikanske patenter og/eller anmeldte 
amerikanske og ikke‑amerikanske patentansøgninger, der ejes af eller er givet i licens til Bio‑Rad Laboratories, 
Inc. Køb af produktet inkluderer en begrænset, ikke‑overførbar ret i henhold til denne ophavsretlige beskyttelse 
til brug af produktet udelukkende til interne forsknings‑ og diagnostiske formål. Der gives ikke nogen ret til 
brug af produktet til kommercielle anvendelser af nogen art, herunder, men ikke begrænset til, fremstilling, 
kvalitetskontrol eller kommercielle tjenester som f.eks. underleverandørtjenester eller betalte tjenester. 
Oplysninger om licens til sådanne formål kan fås fra Bio‑Rad Laboratories. Det er køberens/slutbrugerens 
ansvar at sikre anskaffelsen af eventuelle yderligere rettigheder, som måtte være påkrævet.

SIKKERHED OG OVERHOLDELSE AF MYNDIGHEDSKRAV
QX200™ System er blevet testet og fundet at være i overensstemmelse med alle gældende krav i henhold til 
følgende sikkerheds‑ og elektromagnetiske standarder:

1. IEC 61010‑1:2010 (3. udg.), EN61010‑1:2010 (3. udg.). Sikkerhedskrav til elektrisk måle‑, regulerings‑ 
og laboratorieudstyr ‑ Del 1: Generelle krav

2. EN 61326‑1:2006 (klasse A). Elektrisk måle‑, regulerings‑ og laboratorieudstyr. EMC‑krav, 
Del 1: Generelle krav

3. UL 61010‑1:2004, Laboratory equipment, Test & Measurement Equipment and Industrial Process 
Controls (Laboratorieudstyr, test‑ og måleudstyr og industrielle proceskontroller)

4. CAN/CSA 22.2 No 61010‑1‑04, Sikkerhedskrav til elektrisk måle‑, regulerings‑ og laboratorieudstyr ‑ 
Del Ì: Generelle Krav

5. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke er installeret 
i henhold til brugsvejledningen, forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Betjening 
af dette udstyr i et boligområde vil sandsynligvis forårsage skadelig interferens, i hvilket tilfælde 
brugeren skal afhjælpe forstyrrelsen for egen regning.

    CE‑mærket angiver, at fabrikanten garanteret, at produktet overholder de væsentlige krav i EU 
direktivet om medicinsk udstyr til in vitro‑diagnostik 98/79/EF.

    CSA‑mærket angiver, at et produkt er blevet testet i henhold til canadiske og amerikanske standards, 
og at det overholder kravene i disse, gældende standarder.

Dette udstyr er afprøvet og overholder grænserne for digitalt udstyr i klasse A ifølge afsnit 15 i FCC‑
reglerne. Disse grænseværdier er etableret med det formål at sikre en rimelig beskyttelse mod skadelig 
interferens, når udstyret bruges i et kommercielt miljø.

  Symbolet, der henviser til direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr, angiver, at slutbrugeren 
skal sende produktet til særskilt indsamling med henblik på nyttiggørelse og genbrug, når denne 
ønsker at bortskaffe det.

Dette instrument er udelukkende beregnet til at blive anvendt af uddannet personale.

Udstyret må ikke placeres på en sådan måde, at det vanskeliggør brugen af stikket i strømforsyningen. Dette 
stik udgør udstyrets hovedafbryderanordning.

Der er ingen brugerservicerbare dele i udstyret.
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QXDX BCR-ABL %IS KIT TIL QX200 SYSTEMADVARSLER OG 
FORSIGTIGHEDSREGLER
Til in vitro‑diagnostisk brug. Kun til brug af kvalificeret sundhedspersonale.

Dette testkit må kun håndteres af kvalificeret personale, der er uddannet i korrekte laboratorieprocedurer 
og som har kendskab til de potentielle risici. Bær passende arbejdsbeklædning, handsker og øjen‑/
ansigtsbeskyttelse, og håndter kittets dele i henhold til god laboratoriepraksis.

PPE-UDDANNELSE (PERSONLIGE VÆRNEMIDLER)
Det anbefales at anvende handsker under håndteringen af olier og prøveplader. Kravene fra det amerikanske 
arbejdstilsyn (OSHA) til PPE findes i Code of Federal Regulations (CFR) at 29 CFR 1910.132 (generelle 
krav); 29 CFR 1910.138 (håndbeskyttelse); 29 CFR 1926.95 (kriterier for personlige standardværnemidler). 
Handsker, hvis beskyttende virkning er nedsat, skal kasseres og erstattes med nye. Tag højde for 
kemikaliernes toksicitet og faktorer som eksponeringsvarigheden, opbevaringen og temperaturen, når det 
besluttes, at genbruge handsker, der allerede har været eksponeret for kemikalier. Egenskaber, der kan sikre 
valg af de rette handsker til håndtering af maskiner, analyseudstyr, olier og rengøringsmidler:

• Butylhandsker er fremstillet af et syntetisk gummimateriale, som beskytter mod peroxid, flussyre, stærke 
baser, alkoholer, aldehyder og ketoner.

• Handsker af naturgummi (latex) er komfortable i brug og har fremragende trækstyrke, elasticitet og 
temperaturmodstandsdygtighed.

• Neoprenhandsker er fremstillet af syntetisk gummi og giver god fleksibilitet, bevægelighed for fingrene, høj 
densitet og modstandsdygtighed over for rifter. De beskytter mod alkoholer, organiske syrer og alkalier.

• Nitrilhandsker er fremstillet af copolymer og giver beskyttelse mod klorerede opløsningsmidler som f.eks. 
trichlorethylen og tetrachlorethen. De beskytter ved arbejde med olier, fedtstoffer, syrer og ætsende stoffer.
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ANVENDELSE
QXDx BCR‑ABL %IS‑testen, der udføres på Bio‑Rad’s QXDx™ Droplet Digital PCR System, er en in vitro 
nukleinsyreamplifikationstest til kvantificering af BCR‑ABL1 og ABL1 kromosomale transkripter i total RNA 
i fuldblod fra diagnosticerede, t(9;22)‑positive, CML‑patienter (kronisk myeloid leukæmi), der udtrykker BCR‑
ABL1 fusionstranskripter af typen e13a2 og/eller e14a2. Testen måler e13a2‑ og/eller e14a2‑transkripter i BCR‑
ABL1, normaliseret til den endogene ABL1‑kontrol. Resultaterne rapporteres som en procentuel reduktion fra 
en baseline på 100 % på den internationale skala (%IS) og på en logskala for molekylær reduktion (MR).

Testen differentierer ikke mellem e13a2‑ og/eller e14a2‑transkripter og overvåger ikke andre sjældne 
fusionstranskripter, der er resultater af t(9;22). Denne test er ikke beregnet til brug til diagnosticering af CML.

PRINCIP FOR PROCEDUREN
QXDx BCR‑ABL %IS‑testen anvender revers transkription med random priming i kombination med Droplet 
Digital PCR (ddPCR) teknologi. BCR‑ABL‑translokationerne e13a2 (b2a2) og e14a2(b3a2) amplificeres, 
detekteres og kvantificeres samtidigt. QXDx BCR‑ABL %IS‑testen kvantificerer kopier af de to BCR‑ABL‑
fusionstranskripter e13a2 (b2a2) og/eller e14a2 (b3a2) i FAM‑kanalen og ABL‑transkriptet som en endogen 
kontrol i HEX‑kanalen, ved hjælp af total RNA udvundet fra humant blod1‑4. QXDx BCR‑ABL %IS‑testen 
kvantificerer mængden af BCR‑ABL‑transkripter som forholdet BCR‑ABL/ABL, og returnerer værdien i henhold 
til den internationale skala.

QXDx BCR‑ABL %IS Kit er beregnet til brug på Bio‑Rad QXDx Droplet Digital PCR (ddPCR) System. 
QXDx AutoDG ddPCR‑systemet består af Automated Droplet Generator (AutoDG) og Droplet Reader (DR). 
QXDx BCR‑ABL %IS Kit indeholder reagenser, der rækker til 96 prøver, herunder også kalibratorkontroller og 
kontroller. Hvert kit indeholder to lot‑matchede Is‑kalibratorkontroller. IS‑kalibratorkontrollerne er formuleret med 
cirka 0,1 % BCR‑ABL/ABL, hvilket netop er punktet for større molekylært respons (major molecular response ‑ 
MMR eller MR3), og med cirka 10 % BCR‑ABL/ABL (MR1). IS‑kalibratorkontrollerne er sporbare til First WHO 
international Genetic Reference Panel (09/138)5. Kalibratorkontrollerne bruges til at sikre, at analysen er 
sporbar til First WHO internationale genetiske referencestandarder.

Ud over den endogene kontrol (ABL) indeholder QXDx BCR‑ABL %IS kit også 3 eksterne kontroller: Høj 
positiv kontrol, lav positiv kontrol og BCR‑ABL‑negativ/ABL‑positiv kontrol (negativ kontrol).

Rapporteringsformat: %IS og MR

Der bruges rutinemæssigt to mål i forbindelse med overvågning af CML.

1. Procentforhold på den internationale skala (%IS) beregnet ved at dividere antallet af BCR‑ABL‑kopier med 
antallet af reference‑ABL‑kopier gange 100 og derefter gange med en laboratoriespecifik korrektionsfaktor 
(CF) (Baccarani, et al. 2006)1.

2. Logskala for molekylær reduktion (MR) (Hughes et al. 2006, Branford et al, 2006, 2008)4, som er en log10 
transform af %IS.

%IS =
BCR – ABL kopier

 * 100 * CF
ABL kopier

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

%IS‑forholdet rapporteres på en lineær skala, mens MR er %IS‑forholdet konverteret til log10‑skalaen og 
fratrukket fra baseline, MR0,0 er 100 %IS. Vi vil her anvende betegnelsen MRx.y for at angive MR‑niveau, hvor 
x.y er målingens numeriske værdi. For eksempel henviser MR3,0 til tusind gange (10^3) reduktion fra nominelt 
MR0.0. Det betyder også et forhold på 0,1 % mellem detekterede BCR‑ABL‑kopier i forhold til ABL kopier, 
korrigeret til IS.
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QXDx BCR‑ABL %IS‑testen rapporterer både %IS‑ og MR‑værdier. Som midlertidige resultater kan 
detekterede kopier af BCR‑ABL og ABL‑transkripter rapporteres og bruges til at vurdere, hvor retvisende 
målingen er eller dens styrke. %IS‑værdierne er sporbare til WHO’s primære referencematerialer (“standarder”) 
(White et al 2010)5, som tager højde for fire %IS‑niveauer, henholdsvis 10 %IS, 1 %IS, 0,1 %IS, 0,01 %IS eller 
(MR1, MR2, MR3, and MR4).

De statistiske enheder som f.eks. middelværdier eller standardafvigelser i dette dokument er udtrykt enten 
i MReller %IS‑enheder. Tabel 1 herunder illustrerer forholdet mellem %IS‑værdier og disses associerede 
MR‑værdier for udvalgte niveauer.

%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

Tabel 1: %IS‑værdier og associerede MR‑værdier

Oversigt over arbejdsgangen med QXDx BCR-ABL %IS-testen

Standard testarbejdsgangen og den tid, der kræves til de enkelte trin, er illustreret i tabel 2 herunder.

Trin Beskrivelse Benytter
Estimeret 
arbejdstid

Estimeret 
instrumenttid

1
Udtrækning af RNA fra 

fuldblod i EDTA‑rør Variabel Variabel Variabel

2 RT‑reaktion <30 min ~60 min

3
Opsætning af plade 

og dannelse af dråber
<30 min

~1 min/test
~48 min/plade

4 PCR‑amplifikation <5 min ~120 min.
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Trin Beskrivelse Benytter
Estimeret 
arbejdstid

Estimeret 
instrumenttid

5 Aflæsning af dråber <5 min
~2,5 min/test

~120 min/plade

6
Manuel udregning af 

tærskelværdier, eksport 
af csv

10‑20 min/plade N/A

7
Dataopsamling og 

rapportering

~15 min/plade

eller

Variabel med 
tredjepartsværktøj

N/A

Tabel 2: QXDx BCR‑ABL %IS‑test – CE‑IVD‑arbejdsgang

RNA‑ekstraktion, trin 1, kan udføres ved hjælp af flere forskellige standardmetoder, herunder Maxwell® CSC 
RNA Blood Kit, Qiagen RNeasy® Mini og Trizol‑ekstraktion. Trin 2‑5 udføres med reagenser og instrumenter 
fra Bio‑Rad, se herunder. Manuel udregning af tærskelværdier og eksport udføres med QuantaSoft v 1.7.4. 
Det afsluttende trin med dataopsamling og rapportering kan udføres enten med værktøjer udviklet af det 
pågældende laboratorium eller fra tredjepart.

Instruktioner i download og brug af tredjepartsværktøj kan findes på BCR‑ABL‑produktsiden. Værktøjet tager 
rådata genereret af QS 1.7.4‑softwaren og leverer et output i international skala eller MR‑værdi.

REAGENSER OG INSTRUMENTER

Medfølgende materialer

QXDx BCR‑ABL %IS Kit indeholder tilstrækkeligt reagens til behandling af 96 prøver eller 
kvalitetskontrolprøver ved kørsel i 2 brønde pr. prøve. Kittet indeholder følgende dele:

Katalognummer Betegnelse ANT (rør) Volumen Opbevaring

12006134 QXDx BCR‑ABL %IS Kit 1 ‑‑‑ ‑25 °C til ‑15 °C

12004581 QXDx BCR‑ABL Primers & Probes 1 250 μl ‑25 °C til ‑15 °C

12004586 QXDx Nuclease Free Water 2 1500 μl ‑25 °C til ‑15 °C

12004569 QXDx 5x iScript Select Reaction Mix 1 500 μl ‑25 °C til ‑15 °C



6 12006672DKrevC

QXDx™ BCR-ABL %IS Kit 

Katalognummer Betegnelse ANT (rør) Volumen Opbevaring

12004572 QXDX 2X Supermix 3 1000 μl ‑25 °C til ‑15 °C

12004571 QXDx iScript Advanced Reverse 
Transcriptase

1 125 μl ‑25 °C til ‑15 °C

12004582 QXDx RT Primers 1 500 μl ‑25 °C til ‑15 °C

12004585 QXDx BCR‑ABL 0.1%IS 2 50 μl ‑25 °C til ‑15 °C

12004588 QXDx BCR‑ABL 10%IS 2 50 μl ‑25 °C til ‑15 °C

12004584 QXDx BCR‑ABL H‑CTRL 2 50 μl ‑25 °C til ‑15 °C

12004583 QXDx BCR‑ABL L‑CTL 2 50 μl ‑25 °C til ‑15 °C

12004573 QXDx BCR‑ABL Neg‑CTRL 2 50 μl ‑25 °C til ‑15 °C

12006672 QXDx BCR‑ABL %IS Kit IFU, CE‑IVD 1

BEMÆRK: Sikkerhedsdatablade (SDS) kan hentes på www.bio‑rad.com

Opbevaring og håndtering
• Alle cDNA‑ og ddPCR‑komponenter skal opbevares ved ‑25 °C til ‑15 °C i fryser med konstant temperatur.

• Alle RNA‑kontroller skal opbevares ved ‑80 °C.

• Revers transkriptase (RT) må ikke vortexblandes.

• RT skal opbevares nedfrosset indtil brugen, og straks stilles tilbage i fryseren efter brug.

• Undgå langvarig udsættelse for lys, mens BCR‑ABL1/ABL1 primer/probeblandingen opbevares ved 
stuetemperatur.

• BCR‑ABL1/ABL1 primer/probeblandingen skal blandes grundigt for at sikre homogenitet, mens bobler 
samtidig skal undgås.

• Alle øvrige rør skal blandes med forsigtighed ved hjælp af vortexblander og centrifugering inden åbning.

• Kalibrator‑ og kontrolrørene må ikke vortexblandes.

• QXDx Supermix må ikke fryses/optøs flere end 5 gange.

• Udløbsdatoerne for de enkelte reagenser er anført på etiketten på de enkelte komponenter.

NØDVENDIGE MATERIALER, DER IKKE MEDFØLGER

Reagenser og forbrugsvarer

Til brug på QX200 AutoDG ddPCR Dx System:

Katalognummer Betegnelse ANT (rør) Volumen Opbevaring

12001922 QXDx AutoDG Consumable Pack 1 15 °C til 30 °C

ddPCR Pierceable Foil Seals 50 15 °C til 30 °C

ddPCR 96 Well Plates 15 15 °C til 30 °C

DG32™ Cartridges w/ Gaskets 15 15 °C til 30 °C

Pipet Tip for AutoDG (Racks) 10 15 °C til 30 °C

AutoDG Oil for Probes 1 15 °C til 30 °C
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Katalognummer Betegnelse ANT (rør) Volumen Opbevaring

12002526 QXDx Droplet Reader Oil Pack 1

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

Til brug på QX200 Droplet Generator (manuel dråbegenerator):

Katalognummer Betegnelse ANT (rør) Volumen Opbevaring

12001921 QXDx Consumable Pack 15 °C til 30 °C

ddPCR 96‑Well Plates 5 15 °C til 30 °C

ddPCR Pierceable Foil Heat Seal 50 15 °C til 30 °C

Droplet Generation Oil for Probes 2 7 ml 15 °C til 30 °C

DG8™ Cartridges 24 15 °C til 30 °C

DG8 Gaskets 24 15 °C til 30 °C

Brugervejledning 1

Katalognummer Betegnelse ANT (rør) Volumen Opbevaring

12002526 QXDx Droplet Reader Oil Pack 1

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

Instrumenter

Beskrivelse Katalognummer

QX200 AutoDG Droplet Digital PCR Dx System 17002229

QX200 Droplet Reader, CE‑IVD 12001045

 QX200 Automated Droplet Generator, CE‑IVD 12001630

eller

Beskrivelse Katalognummer

QX200 AutoDG Droplet Digital PCR System 1864100

QX200 Droplet Reader, IVD 1864003

 QX200 Automated Droplet Generator, IVD 1864101

eller

Beskrivelse Katalognummer

QX200 Droplet Digital PCR Dx System 17000034

QX200 Droplet Reader, IVD 12001045

 QX200 Droplet Generator, IVD 12001049

eller
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Beskrivelse Katalognummer

QX200 Droplet Digital PCR System 1864101

QX200 Droplet Reader 1864003

QX200 Droplet Generator 1864002

Beskrivelse

Termisk cyklusapparat

Påkrævet: Termiske cyklusapparater med specifikationer svarende til følgende:
• Nøjagtighed: ± 0,2 °C

• Ensartethed: +/‑ 0,4 °C brønd‑til‑brønd inden for 10 sek

• Justerbar ændringsmulighed med krævet ændringshastighed (ramp rate): op til 2 °C/sek

• Temperaturområde: 0 til 100 °C

Beskrivelse Katalognummer

PX1™ PCR Plate Sealer 1814000

Beskrivelse

Generelt laboratorieudstyr

• Pipetter (Rainin eller Eppendorf)

 | 1‑10 μl, 10‑100 μl, 20‑200 μl og 100‑1000 μl Pladecentrifuge eller pladespinner

• Vortexpipetter (Rainin eller Eppendorf)

 | 1‑10 μl, 10‑100 μl, 20‑200 μl og 100‑1000 μl

Andre reagenser og forbrugsvarer

Beskrivelse

Reagenser til RNA-oprensning

Enhver kommercielt tilgængelig prøveklargøringsmetode, der er valideret på laboratoriet, er acceptabel 
Eksempel: Qiagen, Trizol, Promega Maxwell RNA Blood Kit.

Beskrivelse Katalognummer

ddPCR 2x Control Buffer 1863052

Til brug i tomme brønde med Droplet Generation‑olie
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GENERELLE FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER
• Kun til in vitro‑diagnostisk anvendelse

• Kun til professionel brug

• Samtlige biologiske prøver skal behandles, som om de potentielt er i stand til at overføre smittefarlige 
stoffer. Alle prøver af human oprindelse skal behandles under iagttagelse af standardmæssige 
forholdsregler. Retningslinjer for prøvehåndtering kan rekvireres hos Verdenssundhedsorganisationen 
(WHO) eller U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

• Under arbejdet med kemikalier og håndteringen af prøver skal korrekte procedurer for sikkerhed på 
laboratoriet overholdes.

• Skift handsker, når der transporteres og arbejdes med forskellige reagenser.

• Brug 10 % blegemiddel og derefter 70 % sprit til at aftørre arbejdsoverfladerne.

• Sørg for at placere dråbegeneratoren og dråbeaflæseren på hver sit separate område for at undgå 
amplikonkontaminering.

• Manglende overholdelse af de i dette dokument beskrevne procedurer og betingelser og anvendelse 
af andre reagenser, end dem, der medfølger i dette kit, kan give anledning til fejlagtige resultater 
og bivirkninger.

• Reagenserne i QXDx BCR‑ABL %IS Kit må ikke erstattes med andre reagenser.

• Bland ikke reagenser fra forskellige lots af QXDx BCR‑ABL %IS Kit.

• Hvis det samme termiske cyklusapparat anvendes til RT og PCR, skal denne placeres ved siden af 
dråbegeneratoren eller på et andet sted end aflæseren.

BEMÆRK: Pladen bliver forseglet med folie under PCR‑amplificeringen.

• Opsætningen af testen og tilføjelse af skabeloner skal ske på forskellige steder og med dedikerede 
pipettespidser og pipetter.

• På grund af RNA’ets og ddPRC’ens ekstreme følsomhed skal hele testen udføres under RNAse‑/
DNAse‑fri betingelser.

• Arbejdsgangen og pladsen skal optimeres med henblik på at eliminere carryover‑kontaminering.

• Sørg for at udføre regelmæssig vedligeholdelse og kalibrering af alt udstyr i henhold til producentens 
anbefalinger.

• Brug nukleasefri spidser og reagenser, og rengør pipetterne rutinemæssigt.

• Sørg for kun at benytte en anbefalet protokol for termisk cyklusbehandling for at sikre optimale resultater.

• DEPC‑behandlet vand må ikke anvendes til PCR‑amplificering.

• Visse stoffer kan interferere med testen: Visse lægemidler (f.eks. Heparin), stærkt lipæmiske prøver, 
hæmolyserede prøver, ikteriske prøver eller prøver med høj proteinkoncentration.

• Kontakt din institutions personale for miljøaffald angående korrekt bortskaffelse af brugte plader, 
forbrugsvarer og reagenter. Dette materiale kan udvise kendetegnene af føderal EPA RCRA (Resource 
Conservation and Recovery Act) farligt affald med særlige krav til bortskaffelse.

• Tjek de lokale regulativer, da de kan være forskellige fra de føderale bortskaffelsesregulativer. 
Institutioner skal tjekke deres lands krav om bortskaffelse af farligt affald.

• Kvaliteten af testresultaterne afhænger i udstrakt grad af mængden og kvaliteten af den prøve, der 
analyseres. Det anbefales at måle kvaliteten og kvantiteten af RNA‑prøven, som angivet i denne 
vejledning.



10 12006672DKrevC

QXDx™ BCR-ABL %IS Kit 

PRØVETAGNING, TRANSPORT OG OPBEVARING
• Der skal tages en blodprøve på mindst 5 ml i rør, der indeholder EDTA som antikoagulans.

• Når den ikke er i brug, skal blodprøven opbevares ved 2‑8 °C i op til 72 timer.

QXDX BCR-ABL %IS TESTPROTOKOL

Oversigt

Kittet indeholder reagenser, der rækker til at køre i alt 192 ddPCR‑brønde. Når alle prøver, kontroller og 
kalibratorer køres i et format med to brønde, rækker de leverede reagenser til 84 prøver. Når der er behov 
for en højere følsomhed, kan ukendte prøver køres i mere end 2 brønde, for eksempel 4. I så tilfælde rækker 
reagenserne til færre prøver.

Pladelayout

Hver plade skal køres med 6 kendte prøver: No Template Control (NTC), QXDx High Positive Control (Hi 
Pos), QXDx Negative Control (Neg), QXDx Low Positive Control (Lo Pos), Calibrator‑check QXDX ~10 %IS 
Cal og Calibrator‑check QXDx ~0,1 %IS. Cal. Alle disse kendte prøver køres altid i to brønde hver. Kørslens 
kvalitet vurderes i henhold til de data, der opnås fra disse kontroller og kalibratorkontroller, se herunder. 
De ukendte prøver skal køres i mindst to brønde. Når der er behov for en højere følsomhed kan de ukendte 
prøver køres i et format med 4 brønde. Data fra samtlige brønde med den samme prøve samles digitalt for 
at give det samlede tal for molekylemål og %IS‑ og MR‑værdier for prøven. En særlig type prøve, der kaldes 
2x kontrolbuffer, kan køres, men vil hverken blive analyseret eller rapporteret. 2X kontrolbuffer skal bruges til 
bufferbrønde i samtlige tomme brønde i hver kolonne med prøver (se figur 1‑3).

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

A NTC NTC Prøve 3 Prøve 3 Prøve 11 Prøve 11 Prøve 19 Prøve 19 Prøve 27 Prøve 27 Prøve 35 Prøve 35

B Hi Pos Hi Pos Prøve 4 Prøve 4 Prøve 12 Prøve 12 Prøve 20 Prøve 20 Prøve 28 Prøve 28 Prøve 36 Prøve 36

C Neg Neg Prøve 5 Prøve 5 Prøve 13 Prøve 13 Prøve 21 Prøve 21 Prøve 29 Prøve 29 Prøve 37 Prøve 37

D Lo Pos Lo Pos Prøve 6 Prøve 6 Prøve 14 Prøve 14 Prøve 22 Prøve 22 Prøve 30 Prøve 30 Prøve 38 Prøve 38

E ~0,1 % IS ~0,1 % IS Prøve 7 Prøve 7 Prøve 15 Prøve 15 Prøve 23 Prøve 23 Prøve 31 Prøve 31 Prøve 39 Prøve 39

F ~10 % IS ~10 % IS Prøve 8 Prøve 8 Prøve 16 Prøve 16 Prøve 24 Prøve 24 Prøve 32 Prøve 32 Prøve 40 Prøve 40

G Prøve 1 Prøve 1 Prøve 9 Prøve 9 Prøve 17 Prøve 17 Prøve 25 Prøve 25 Prøve 33 Prøve 33 Prøve 41 Prøve 41

H Prøve 2 Prøve 2 Prøve 10 Prøve 10 Prøve 18 Prøve 18 Prøve 26 Prøve 26 Prøve 34 Prøve 34 Prøve 42 Prøve 42

Figur 1: Et pladelayout, hvor alle kendte og ukendte prøver køres i et format med to brønde. Der er 42 ukendte 
prøver på én plade.

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

A NTC NTC Prøve 3 Prøve 3 Prøve 11 Prøve 11

B Hi Pos Hi Pos Prøve 4 Prøve 4 Prøve 12 Prøve 12

C Neg Neg Prøve 5 Prøve 5 Prøve 13 Prøve 13

D Lo Pos Lo Pos Prøve 6 Prøve 6 Prøve 14 Prøve 14

E ~0,1 % IS ~0,1 % IS Prøve 7 Prøve 7 buffer buffer

F ~10 % IS ~10 % IS Prøve 8 Prøve 8 buffer buffer

G Prøve 1 Prøve 1 Prøve 9 Prøve 9 buffer buffer

H Prøve 2 Prøve 2 Prøve 10 Prøve 10 buffer buffer

Figur 2: Et pladelayout med færre end 42 ukendte prøver. De sidste 8 brønde fyldes med buffer (læses ikke) 
for at komplettere op til 8 fulde prøver pr. kolonne. Resterende tomme brønde hverken fyldes eller læses.
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Kendte Ukendte
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A NTC NTC Prøve 3 Prøve 3 Prøve 3 Prøve 3 Prøve 3 Prøve 3 Prøve 3 Prøve 3

B Hi Pos Hi Pos Prøve 4 Prøve 4 Prøve 4 Prøve 4 Prøve 4 Prøve 4 Prøve 4 Prøve 4

C Neg Neg Prøve 5 Prøve 5 Prøve 5 Prøve 5 Prøve 5 Prøve 5 Prøve 5 Prøve 5

D Lo Pos Lo Pos Prøve 6 Prøve 6 Prøve 6 Prøve 6 buffer buffer buffer buffer

E ~0,1 % IS ~0,1 % IS Prøve 7 Prøve 7 Prøve 7 Prøve 7 buffer buffer buffer buffer

F ~10 % IS ~10 % IS Prøve 8 Prøve 8 Prøve 8 Prøve 8 buffer buffer buffer buffer

G Prøve 1 Prøve 1 Prøve 9 Prøve 9 buffer buffer buffer buffer buffer buffer

H Prøve 2 Prøve 2 Prøve 10 Prøve 10 buffer buffer buffer buffer buffer buffer

Figur 3: Et pladelayout, hvor et antal ukendte prøver køres i et format med 2 eller 4 brønde. Der anvendes 
buffer til at komplettere til 8 prøver pr. kolonne. Resterende tomme brønde hverken fyldes eller læses.

Det anbefales at prøverne fordeles i brøndene i vandret retning. Dette sikrer, at de øvrige brønde kan give 
tilstrækkelige oplysninger til skoring af prøven, selv om der skulle ske en fejl på dråbechipniveau (kolonne). 
Brug 2x kontrolbuffer fortyndet 1:1 med vand i alle tomme brønde i hver kolonne.

BEMÆRK: Som ved enhver PCR‑baseret molekylær test, skal der træffes forholdsregler for at forhindre 
nukleinsyrekontaminering ved rutinemæssig dekontaminering af bordplader og pipetter, adskilt håndtering af 
RNA/DNA og analyseklargøring og brugen af korrekt personligt beskyttelsesudstyr. Vi anbefaler, at skabelonfrie 
områder og områder med skabeloner adskilles fysisk, at der anvendes separate pipetter og værktøjer og at 
områderne dekontamineres rutinemæssigt.

PRÆANALYTISKE TRIN
Totalt RNA, der opnås ved hjælp af almindelige prøveklargøringsteknikker fra fuldblod eller buffycoat er 
kompatibelt med dråbebaserede, digitale PCR‑metoder. De mest almindelige metoder til RNA‑ekstraktion er 
Maxwell® CSC RNA Blood Kit, Qiagen RNeasy® Mini og Trizol‑ekstraktion. For at sikre optimale resultater 
skal mindst 10 mio (1 x 107) kerneholdige celler indsamles og ekstraheres til RNA. Eftersom RNA vides at 
være følsomt for nedbrydning af allestedsnærværende RNaser, der findes i humane prøver, anbefales det at 
minimere antallet af prøvebehandlingstrin og at behandle blodprøverne inden for 24 timer efter indsamling for 
de mest følsomme målinger af BCR‑ABL‑mængder (Hughes et. al, 2006)4. Kvaliteten, renheden og mængden 
af RNA har stor indvirkning på resultaterne. Derfor anbefales det, at totalt RNA evalueres for kvalitet og renhed 
ved hjælp af standard spektrofotometriske metoder, omend dette ikke er et krav. Den tilsvarende OD260‑
koncentration skal være ~100 ng/μl og renheden som estimeret ved OD260/OD280‑forholdet skal være >1,6, 
og OD260/OD230‑forholdet skal være >1,2.

Testens følsomhed er afhængig af RNA‑inputtet. Det anbefales at validere en RNA‑isoleringsmetode, der giver 
et udbytte på mere end 100 ng/μl samt at sigte efter et input på 750‑1250 ng totalt RNA pr. test. Oprenset 
totalt RNA skal justeres i henhold til målkoncentrationen på ~100 ng/μl for en effektiv testopsætning og skal 
køres øjeblikkeligt efter ekstraktionen eller opbevares nedfrosset ved ‑80 °C,indtil testen skal køres.

Kategori Målspecifikation

Blodvolumen 1,5‑10 ml

Celletal ≥1E+07

RNA‑koncentration 75‑125 ng/μl

RNA‑renhed
OD260/OD280‑forhold >1,6

OD260/OD230‑forhold >1,2
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RT-REAKTIONSKLARGØRING
1. Det oprensede RNA optøs ved stuetemperatur i op til 10 minutter, hvorefter det placeres på is eller en 

køleblok.

BEMÆRK: Rørene må ikke vortexblandes men gerne spinnes.

2. Juster RNA‑prøverne til ~100 ng/μl, hvis ikke allerede gjort.

3. Placer iScript Advanced Reverse Transcriptase på is eller køleblok, når dette er taget ud af fryseren og 
klar til brug.

BEMÆRK: Advanced revers transkriptase må ikke vortexblandes.

4. Optø følgende komponenter til stuetemperatur i op til 15 minutter.

a. QXDx 5x iScript Select Reaction Mix

b. QXDx RT Primers

c. QXDx Nuclease‑free water

5. Bland eller vortexbland hvert af komponentrørene i trin 4 grundigt med lukket låg, og centrifugér kortvarigt 
for at samle indholdet i bunden af røret.

6. Placer de enkelte komponenter på is eller køleblok.

7. Klargøring af RT Master Mix og fyldning af RT‑plade:

a. Klargør RT‑masterblanding i henhold til antallet af prøver, kontroller og kalibratorer, der skal 
behandles.

b. Se tabel 3 – for oplysninger om klargøringsvolumener for RT‑masterblanding.

c. BEMÆRK: RT‑pladen kan placeres på is, mens den fyldes.

RT Master Mix, mængde Antal prøver* (prøver + ekstra) volumen
Antal prøver 1 16 32 48 96

Plader 1/3 plade 2/3 plade 1 plade 2 plader
Komponent Volumen 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

QXDx RT Primers 
(Nonamers)

μL 5 90 175 260 500

QXDx iScript Advanced 
Reverse Transcriptase

μL 1,25 22,5 43,75 65 125

RNA-prøve* 
(750-1250 ng)

μL 10

Total μL 25 450 875 1300 2500

Tabel 3: Mængden af masterblanding baseret på antallet af prøver.

BEMÆRK: * Prøve(r) inkluderer patientprøve‑, kontrol‑ og kalibrator, der skal køres på pladen.

8. I tilfælde af flere prøver anbefales det at klargøre RT‑masterblandingen med ovenstående komponenter 
med undtagelse af RNA, og derefter dispensere materialet i hver af reaktionsbrøndene.

a. Se figur 4 for det påkrævede pladelayout
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Kendte Ukendte
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A NTC Prøve 3 Prøve 11

B Hi Pos Prøve 4 Prøve 12

C Neg Prøve 5 Prøve 13

D Lo Pos Prøve 6 Prøve 14

E ~0,1 % IS Prøve 7 buffer

F ~10 % IS Prøve 8 buffer

G Prøve 1 Prøve 9 buffer

H Prøve 2 Prøve 10 buffer

Figur 4: Påkrævet RT‑pladelayout

b. Bland samtlige komponenterne til RT‑masterblandingen (med undtagelse af RNA) grundigt, og overfør 
15 μl pr. prøve til hver anden kolonne på PCR‑pladen med 96 brønde.

BEMÆRK: Med henblik på øget effektivitet kan der anvendes en elektronisk gentagelsespipette.

c. Tilsæt 10 μl kalibrator og kontrol i de dertil beregnede RT‑brønde.

d. Tilsæt 10 μl ekstraheret RNA‑prøve i de dertil beregnede RT‑brønde.

e. Bland reaktionsbrøndene forsigtigt ved at pipettere (10 gange), vær omhyggelig med at undgå 
dannelse af bobler.

f. Dæk pladen med forseglingsfolie ved hjælp af en PX1 PCR Plate Sealer (PX1 PCR‑pladeforsegler).

i. Indstil PX1‑pladeforsegleren til 180 grader i 5 sekunder (dette er ikke standardindstillingen).

ii. Placer RT‑pladen på aluminiumsblokken ved stuetemperatur.

iii. Dæk pladen med ét ark perforerbar forseglingsfolie, hvor den røde stribe skal være synlig, 
når folien placeres over pladen.

iv. Tryk på knappen Seal (forsegl) for at forsegle pladen (herved lukkes døren, og 
varmeforseglingen går i gang).

BEMÆRK: Undlad at benytte metalrammen.

v. Tag pladen og blokken ud af PX1‑pladeforsegleren.

vi. Kontrollér, at alle brøndene på pladen er forseglet ved at kontrollere, at brøndenes fordybninger 
er synlige på folien.

BEMÆRK: Der henvises til brugervejledningen til PX1‑pladeforsegleren for mere detaljerede 
instruktioner.

g. Spin pladen i 1 minut ved 1000 rcf for at fjerne eventuelle bobler. Spin pladen igen, hvis der fortsat 
er bobler.

h. Så snart den er forseglet og centrifugeret, er pladen klar til termisk cyklusbehandling.

BEMÆRK: Husk at tage metalblokken ud af PX1 PCR‑pladeforsegleren for at undgå overophedning af 
blokken.

9. Flyt pladen til det termiske cyklusapparat og kør den protokol, der er vist i tabel 4 herunder.

Binding af primer 10 min. ved 25 °C

Revers transkription 45 min. ved 42 °C

RT‑inaktivering 5 min. ved 85 grader

Holdetid Op til 24 timer ved 4 °C

Tabel 4: Protokol for termisk cyklusapparat
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* BEMÆRK: Holdetiden ved 4 °C gør det muligt for brugeren at opbevare RT‑reaktionen i op til 24 timer 
før behandling.

BEMÆRK: Ved brug af C1000 termisk cyklusapparat skal prøvevolumen indstilles til 25 ul og lågets 
temperatur til 105 °C.

10. Så snart RT‑klargøringen er udført (cDNA), spinnes pladen i 1 minut ved 1000 rcf for at samle 
kondensatet.

11. cDNA skal placeres på is og bruges øjeblikkeligt, alternativt kan det opbevares ved 4 °C i op til 24 timer, 
hvis det ikke anvendes med det samme.

OPSÆTNING AF ddPCR OG DANNELSE AF DRÅBE
ADVARSEL: Før komponenterne tages ud, skal det sikres, at bordfladerne er blevet korrekt rengjorte med 
10 % blegemiddel og 70 % alkohol.

1. Alle komponenter skal optøs til stuetemperatur i cirka 15 minutter.

a. QXDx 2x Supermix

b. QXDx BCR‑ABL Primere og Prober,

c. cDNA‑prøve(r)* plade (~640 ng/test)

2. Bland de individuelle komponentrør grundigt med en vortexblander for at sikre homogenitet og kontrollér 
omhyggeligt for præcipitater. Hvis der forekommer præcipitater, skal indholdet i rørene blandes grundigt og 
spinnes på en centrifuge.

BEMÆRK: Supermix er et mere viskøst materiale end de øvrige komponenter.

3. Centrifugér alle komponentrørene i 30 sekunder ved 1000 rcf, for at samle indholdet i bunden af rørene.

4. Klargør ddPCR‑masterblandingen baseret på det påkrævede antal reaktioner i henhold til tabel 5.

ddPCR-volumen Antal prøver* (prøver + ekstra) volumen
Komponent Volumen 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

cDNA-prøve(r)* μL 16
Total μL 50 900 1750 2600** 5000*

Tabel 5: ddPCR‑pladevolumener baseret på antal prøver (bestemt for RT‑plade).

BEMÆRK:** Samlet volumen på 2600 μl for 48 prøver (1 plade) og 5000 μl for 96 prøver (2 plader) er mere, 
end et rør på 2 ml kan rumme. Det anbefales at anvende 5 ml rør til disse prøver.

BEMÆRK:* Prøve(r) inkluderer patientprøve‑, kontrol‑ og kalibrator, der skal køres på pladen.

5. I tilfælde af flere prøver anbefales det at klargøre en ddPCR‑masterblanding med ovenstående 
komponenter med undtagelse af cDNA, og derefter dispensere cDNA i hver af reaktionsbrøndene på 
ddPCR‑pladen.

a. Se figur 5 for det påkrævede pladelayout.

b. Bland samtlige komponenter til ddPCR‑masterblandingen grundigt ved hjælp af en vortexblander.

c. Overfør 34 μl/brønd af ddPCR‑masterblandingen (uden cDNA‑prøve) til pladen i henhold til figur 5.
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d. Punkter folieforseglingen på cDNA‑pladen med en 50, 100 eller 200 μl 8‑kanal pipette med 
filterspidser.

BEMÆRK: Normal praksis har vist, at P20‑pipettespidser ikke kan bryde folien. Undgå anvendelse af 
P20‑spidser til dette trin.

Bedste praksis til udvinding af en tilstrækkelig mængde cDNA:
i. Indstil en pipette til det volumen, der skal afpipetteres, og punkter folieforseglingen på pladen 

uden at aktivere stemplet. Pipettespidserne må ikke trænge længere ned end 2 mm under 
forseglingen.

ii. Så snart hullet er dannet, løftes pipettespidserne op over forseglingen, og stemplet aktiveres.

iii. Før spidserne ned til bunden af brøndene, og udvid hullerne ved forsigtigt at vippe spidserne 
frem og tilbage, mens stemplet holdes aktiveret. Ved at udvide hullerne i folieforseglingen bliver 
det muligt for pipettespidserne at nå bunden af brøndene. Dette er vigtigt for at kunne udvinde 
hele den mængde cDNA, der er nødvendig for optimal ydelse.

iv. Aspirer meget langsomt det krævede volumen, mens pipettespidserne beholdes i cDNA’et. 
Så snart aspirationen stopper, skal pipettespidserne lades stå i yderligere 5 sek i brøndene, 
for at trykket kan udligne sig.

e. Tilsæt 16 μl cDNA‑prøve (patient, kontrol, kalibrator eller buffer) i hver af brøndene på ddPCR pladen.

f. Pipettér forsigtigt op og ned ~5 gange for at blande med ddPCR‑masterblandingen, og pres derefter 
hele prøven ud.

g. Gentag trin f. for alle prøver.

h. Når alle cDNA‑prøverne er tilsat til pladen, benyttes en 50 eller 100 μl pipette (kan være multikanal), 
som indstilles til 35 ul.

i. Pipettér reaktionsblandingerne op og ned mindst 15 gange med 50 % (25 μl) af det samlede volumen 
(50 μl), mens bobler samtidig omhyggeligt undgås.

ADVARSEL: Det er kritisk, at der pipetteres 15 gange for at sikre, at viskøst materiale blandes godt.

j. Overfør 25 μl af hver af prøverne til nabobrønden for at oprette duplikatbrønde som vist i layoutet 
i figur 5.

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

A NTC Prøve 3 Prøve 11

B Hi Pos Prøve 4 Prøve 12

C Neg Prøve 5 Prøve 13

D Lo Pos Prøve 6 Prøve 14

E ~0,1 %IS Prøve 7 buffer

F ~10 % IS Prøve 8 buffer

G Prøve 1 Prøve 9 buffer

H Prøve 2 Prøve 10 buffer

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

A NTC Prøve 3 Prøve 11

B Hi Pos Prøve 4 Prøve 12

C Neg Prøve 5 Prøve 13

D Lo Pos Prøve 6 Prøve 14

E ~0,1 %IS Prøve 7 buffer

F ~10 % IS Prøve 8 buffer

G Prøve 1 Prøve 9 buffer

H Prøve 2 Prøve 10 buffer

Figur 5: ddPCR‑pladelayout

BEMÆRK: Hvis det samlede antal prøver og kontroller er mindre end et multiplum af 8 (dvs 8, 16, 24 osv.), 
skal de resterende brønde fyldes med 25 μl ddPCR‑kontrolbuffer eller overskydende reagens. Der kan ikke 
dannes dråber, hvis brøndene efterlades tomme.

6. Forsegl pladen med forseglingsfolie ved hjælp af PX1‑pladeforsegleren.

i. Indstil PX1‑pladeforsegleren til 180 grader i 5 sekunder (dette er ikke standardindstillingen).
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ii. Placer RT‑pladen på blokken ved stuetemperatur.

iii. Dæk pladen med ét ark perforerbar forseglingsfolie, hvor den røde stribe skal være synlig, når 
folien placeres over pladen.

iv. Tryk på knappen Seal (forsegl) for at forsegle pladen; herved lukkes døren, og varmeforseglingen 
går i gang.

BEMÆRK: Undlad at benytte metalrammen.

v. Tag pladen og blokken ud af PX1‑pladeforsegleren.

7. Centrifugér pladen kortvarigt i 30 sekunder ved 1000 rcf for at samle indholdet i bunden af pladen, 
og fjerne bobler.

Dannelse af dråbe

Figur 6: Systemlayout for delene i Automated Droplet Generator

BEMÆRK: Der henvises til brugervejledningen til QX200 Automated Droplet Generator for en detaljeret og 
komplet brugsanvisning.

ADVARSEL: Før opsætningen ‑ sørg for, at bordfladerne og instrumenternes overflader er blevet korrekt 
rengjorte med 10 % blegemiddel og 70 % alkohol.

1. Saml alle de forbrugsvarer, der er påkrævet til opsætningen af dråbegeneratoren.

• DG32‑kassetter, pipettespidser, dråbegenereringsolie, prøveplade, dråbeplade (hvor de genererede 
dråber fremkommer ved kørslens afslutning).

BEMÆRK: Sørg for, at affaldsbeholderen er placeret korrekt på sin plads i AutoDG‑instrumentet.

2. Åbn døren i AutoDG‑instrumentet, og sæt ddPCR‑prøvepladen med 96brønde på QX200 Automated 
Droplet Generator i positionen “Sample Plate” (Prøveplade). Indikatorlyset bør nu lyse grønt.

3. Tryk på knappen "Configure Sample Plate" (Konfigurer prøveplade) på AutoDG‑interfacet, og vælg 
numrene på de kolonner, i hvilke prøverne er placeret. (Pladens navn og pladenoter er valgfri felter). 
Klik på OK.
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BEMÆRK: Hvis det samlede antal prøver og kontroller er mindre end et multiplum af 8 i en enkelt kolonne 
på pladen, skal de resterende brønde fyldes med 25 μl ddPCR 1X‑kontrolbuffer eller overskydende 
1X‑masterblanding for at sikre dråbedannelse.

BEMÆRK: Det er kun muligt at vælge fulde kolonner på konfigurationsskærmen på AutoDG‑instrumentet, 
se figur 7.

Figur 7: Plade A – med 96 brønde valgt = 48 prøver, og Plade B – med 48 brønde valgt = 24 prøver.

4. Baseret på det valgte antal kolonner på prøvepladen, lyser de gule indikatorer, som identificerer de 
forbrugsvarer, der skal sættes på instrumentet.

5. Åbn døren på AutoDG‑instrumentet og isæt de nødvendige forbrugsvarer, indtil den tilknyttede indikator 
skifter til grøn.

a. Isæt DG32‑kassetterne (med grønne pakninger til højre) bagerst i systemet i pladeholderne. Holderne 
er kodet, så de kun kan monteres, når de vender korrekt, og når de er på plads, bliver lyset grønt.

b. Isæt pipettespidser langs instrumentets midterrække efter først at have fjernet plastfolien og 
æskens låg.

ADVARSEL: Der må kun sættes fulde æsker med pipettespidser i.

c. Isæt en tom dråbeplade med 96 brønde med en blå køleblok på dråbepladens placering, og lyset bør 
nu skifte til grønt.

d. Isæt AutoDG‑olien på venstre side ved at fjerne hætten og dreje flasken ind i tårnet. Vælg typen 
af AutoDG‑olie på instrumentets brugerinterface “Droplets for Probes Oil” (Dråber til probeolie), 
den valgte olietype bliver blå. Ikonet for olieniveau på skærmbilledet bliver blåt og viser det aktuelle 
olieniveau i flasken.

BEMÆRK: Dette trin er kun påkrævet, hvis olieniveauet ikke er tilstrækkeligt til kørslen.

6. Tryk på knappen “Start Droplet Generation” (Start dråbedannelse), så snart alle indikatorerne på 
AutoDGinstrumentet er grønne.

ADVARSEL: Sørg for at holde afstand til instrumentet, da dette vil få døren til at lukkes, hvorefter kørslen 
initialiseres.

7. Brugerinterfacet på AutoDG‑instrumentet beder brugeren om at bekræfte “Start Run” (Start kørsel). 
Kørslen starter ikke, før brugeren trykker på knappen “Start Run” (Start kørsel).

BEMÆRK: På skærmen angives det, hvor lang tid der resterer, før dråberne dannes og er klar. Hvis 
dråbedannelsen af en eller anden årsag stopper, vises meddelelsen “Run Terminated” (Kørsel afbrudt) på 
skærmen på AutoDG‑instrumentet. Hvis kørslen afbrydes, skal årsagen til fejlen identificeres ved at følge 
vejledningen i afsnittet om fejlfinding.

8. Når dråbedannelseskørslen er gennemført, tages “dråbepladen” ud, og den forsegles med perforerbar 
forseglingsfolie inden for 30 minutter efter kørslens færdiggørelse.
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ADVARSEL: Efter færdiggørelsen af AutoDG-kørslen er det vigtigt at gennemføre forseglingen og 
starte termisk cyklusbehandling inden for 30 minutter.

i. Indstil PX1‑pladeforsegleren til 180 grader i 5 sekunder (dette er ikke standardindstillingen).

ii. Placer RT‑pladen på blokken ved stuetemperatur.

iii. Dæk pladen med ét ark perforerbar forseglingsfolie, hvor den røde stribe skal være synlig, når 
folien placeres over pladen.

iv. Tryk på knappen Seal (forsegl) for at forsegle pladen; herved lukkes døren, og varmeforseglingen 
går i gang.

BEMÆRK: Undlad at benytte metalrammen.

v. Tag pladen og blokken ud af PX1‑pladeforsegleren.

9. Nu er dråbepladen klar til termisk cyklusbehandling.

PCR-AMPLIFICERING (TERMISK CYKLUSBEHANDLING)
Så snart pladen med 96 brønde, der indeholder dråberne, er blevet forseglet, placeres den i det termiske 
cyklusapparat med henblik på PCR‑amplifikation.

ADVARSEL: Før opsætningen ‑ sørg for, at bordfladerne og instrumenternes overflader er blevet korrekt 
rengjorte med 10 % blegemiddel og 70 % alkohol.

Følg protokol for termisk cyklusbehandling i tabel 6 for optimale QXDx BCR‑ABL‑resultater.

Kørselstrin
Antal 

cyklusser
Temperatur 

(°C)
Tid Ændringshastighed

Enzymaktivering 1 95 10 min

2 °C/sek

Denaturering 5 94 30 sek

Hærdning/forlængelse 60 1 min

Denaturering 35 94 30 sek

Hærdning/forlængelse 64 1 min

Enzymdeaktivering 1 95 10 min

Dråbestabilisering 1 4 30 min

Hold (valgfrit) 1 4 24 timer

Tabel 6: BCR‑ABL/ABL1 protokol for termisk cyklusbehandling

ADVARSEL: Det er kritisk, at ændringshastigheden sættes til 2 °C/sek., da standardændringshastigheden er 
forskellig for forskellige termiske cyklusapparater. 

BEMÆRK: I tilfælde af C1000 Touch Thermal Cycler skal der anvendes et opvarmet låg, som skal indstilles 
til 105 °C, hvorefter prøvevolumen skal sættes til 40 μl (standard prøvevolumen er 30μl). Der henvises tillige til 
brugervejledningen til C1000 Touch Thermal Cycler for oplysninger om konfiguration af protokol.

Se Appendix for forslag til indstillinger i tilfælde af andre termiske cyklusapparater.
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AFLÆSNING AF DRÅBER

Klargøring til dataindhentning
1. Før aflæsning af pladen skal der indstilles en skabelonfil for pladen. Dette kan enten gøres på instrumentets 

pc eller på en arbejdsstation, der kører QuantaSoft 1.7.4. Indstillingerne for pladen er som følger:

• Experiment (Eksperiment): RED (RØD)

• Supermix: ddPCR Supermix for Probes (uden dUTP)

• Target1 (Mål1): Name (Navn): BCR‑ABL

• Target1 (Mål1): Type (Type): Ch1 Unknown (Kanal 1 Ukendt)

• Target2 (Mål2): Name (Navn): ABL

• Target2 (Mål2): Type (Type): Ch2 Unknown (Kanal 2 Ukendt)

Figur 8 viser et eksempel på QuantaSoft‑panelet og dets indstillinger.

Figur 8: Parametre for opsætning af dråbeaflæser

2. Hver af prøverne i de anvendte brønde skal navngives. Standardnavnene for kendte prøver er:

• NTC – ingen skabelonkontrol

• Hi Pos – høj positiv kontrol

• Neg – negativ kontrol

• Lo Pos – lav positiv kontrol

• ~0,1 % IS – kalibratorkontrol ved cirka 0,1 % IS

• ~10 % IS – kalibratorkontrol ved cirka 10 % IS

• Buffer – prøver, som ikke bliver aflæst. Disse tilføjes for at komplettere delvist udfyldte kolonner.

3. De ukendte prøver navngives i henhold til procedurerne på det pågældende laboratorium. Der henvises til 
softwarevejledningen for yderligere oplysninger.

ADVARSEL: Sørg for, at alle kolonner, der skal aflæses, indeholder 8 fulde brønde. Brug bufferopløsning efter 
behov til at fylde den tomme brønd.

Dataindhentning
1. Start QuantaSoft på instrument‑pc’en, og indlæs skabelonfilen for den plade, der skal køres. Sørg for, at 

alle oplysninger er fuldstændige og korrekte.

2. Tryk på knappen Run (Kør) til venstre på panelet. Læseren starter aflæsningen af dråber fra de krævede 
brønde, og udfører en foreløbig, automatisk analyse. Status for kørslen og datakvaliteten kan overvåges 
under kørslen.

ADVARSEL: Dataindhentningsprocessen må ikke forstyrres: Undlad at bruge pc’en til andre opgaver, 
og minimer vibrationer omkring systemet.
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3. Når kørslen er gennemført, gemmes der en .qlp‑fil på instrument‑pc’ens harddisk. Denne fil kan 
analyseres enten på den samme pc eller på en arbejdsstation, der kører QuantaSoft 1.7.4.

4. Bortskaf pladen i henhold til dine lokale, stats eller føderale love og reguleringer om bortskaffelse af affald.

ANALYSE
Indlæs .qlp‑filen, der blev genereret af læseren, og vælg Analyze (Analysér) på venstre panel.

1. Kontrollér de accepterede hændelser.

a. Vælg alle brønde.

b. Klik på knappen Events (Hændelser) og markér afkrydsningsfeltet Total (I alt).

c. Brønde med færre end 10.000 accepterede hændelser skal udelukkes fra yderligere analyse.

d. Registrer alle brønde, der skal udelukkes.

2. Gør klar til udregning af tærskelværdier.

a. Klik på knappen 2D Amplitude

b. Klik på ‘Options’ (Indstillinger), og vælg ‘fixed’ (faste) for at låse akserne.

3. Bekræft de positive kontroller og tærskelværdier.

a. Vælg brøndene med de højt positive prøver.

b. Sæt tærskelværdierne til ~1/3 mellem de negative og de positive clusters i hver af kanalerne. 
2D‑plottet bør se ud som vist i figur 9:

Figur 9: 2D for positiv kontrol
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c. Registrer tærskelværdierne.

4. Indstil tærskelværdier for hele pladen.

a. Vælg alle brønde.

b. Anvend fælles tærskelværdier på pladeniveau for de valgte brønde ved at indstille dem til værdierne 
for de høje positive tærskelværdier.

5. Kontrollér tærskelværdierne for de øvrige kontroller og kalibratorer.

a. NTC’er – Hvis der registreres mere end 10 ABL‑kopier eller 1 BCR‑ABL‑kopi, skal kørslen 
diskvalificeres.

b. Alle andre kendte prøver – bekræft tærskelværdierne, undgå at gennemskære nogen clusters.

6. Efterse tærskelværdierne for ukendte prøver.

a. Bekræft, at clusters ikke er blevet skåret midt igennem.

b. Kontrollér for eventuelle andre usædvanlige fænotyper.

 | Der henvises til bilag for eksempler på usædvanlige fænotyper.

c. Udeluk kompromitterede brønde fra yderligere analyse eller juster tærskelværdierne, hvis der 
er behov for dette.

Dataeksport
1. Vælg alle brønde, og fravælg derefter de udelukkede brønde ved at trykke på “Ctrl” og klikke på hver af dem.

2. Vælg “Both” (Begge) på rullelisten, og klik på “Export CSV” (Eksportér til CSV) for at gemme data i flettet 
og enkeltbrøndsformat i en .csv‑fil.

Alle prøver med mere end 1 godkendt brønd flettes på et digitalt dråbeniveau. Eventuelle prøver med kun 
1 godkendt brønd rapporteres på enkeltbrøndsniveau. Digital fletning er den mest nøjagtige metode til 
datasamling, og giver de mest følsomme og robuste målinger.

Resultater

CSV‑filen indeholder data i et tabelformat. Hver række repræsenterer en individuel prøve (flettet eller uflettet). Når 
der anvendes fletning, ændres brøndbetegnelsen til Mxx, for at angive flettede brønde. Når brøndene ikke flettes, 
opretholdes de oprindelige navne, dvs. A01, A02 osv. Kolonnen med overskriften “Ratio” (Forhold) indeholder 
forholdet mellem BCR‑ABL/ABL‑kopier. %IS‑forholdet og MS‑niveauet beregnes ved hjælp af denne formel.

%IS = Forhold × 100 × CF

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

CF er den lotspecifikke omregningsfaktor, som kan findes i indlægssedlen i kittet.

Hvis der er udelukkede brønde, kan der være prøver, for hvilke der kun er én brønd til rapportering. Resultater 
(BCR‑ABL og ABL) fra disse enkeltbrønde findes i CSV‑filen under resultaterne fra de flettede brønde.
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KVALITETSKONTROL

Kontroller

Kittet leveres med tre kontroller. For at kunne rapportere resultater fra de ukendte prøver, skal følgende 
kriterier opfyldes:

Kontrollens navn Funktion Forventet resultat

Hi Pos Høj positiv kontrol MR0,3‑MR1 (10 %‑50 %IS)

Neg Negativ kontrol Neg. (mindre end MR5,3 / 0,0007 %IS)

Lo Pos Lav positiv kontrol MR3‑MR5 (0,001‑0,1 %IS)

Kalibratorkontroller

Der medfølger to kalibratorkontroller. De bruges til at sikre, at kittet er i stand til at give gyldige 
kvantificeringsresultater. De værdier, der opnås fra hver af disse kalibratorkontroller, anvendes ikke til at 
modificere de rapporterede værdier for ukendte prøver. Sørg for, at de rapporterede %IS‑værdier er som forventet:

Kalibratorkontrollens navn Forventet resultat

~0,1 % IS Mellem min og maks‑værdien anført i indlægssedlen

~10 % IS Mellem min og maks‑værdien anført i indlægssedlen

Kalibratorkontrollerne bruges til at sikre, at analysen stadig er sporbar til First WHO internationale genetiske 
referencepanel.
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Ukendte prøver

Testen giver mulighed for at bruge 2 eller flere brønde pr. ukendt prøve. Hver af brøndene skal rapportere 
mindst 10.000 ABL‑kopier i henhold til anbefalingerne fra Cross6. Det er muligt at vælge at bruge brønde 
med færre end 10.000 ABL‑kopier, men dette kan føre til en lavere følsomhed for prøven. Digital fletning 
samler alle kopier af ABL og BCR‑ABL‑transkripter fra alle de anvendte brønde for at give et samlet forhold 
mellem BCR‑ABL/ABL‑kopier udtrykt som %IS og MR‑niveau. Efter behov kan der udføres yderligere kontroller 
for at sikre overensstemmelse mellem brøndene.

ADVARSEL: I tilfælde hvor kun én brønd pr. prøve er gyldig, kan det forekomme, at antallet af ABL‑kopier 
ikke er tilstrækkeligt til scoring af høje MR‑niveauer. Kontrollér ABL‑kopier pr. brønd i CSV‑filen for at bekræfte 
følsomheden.

FORTOLKNING AF RESULTATER
Når testen af samtlige kontroller og kalibratorkontroller er godkendt, kan resultaterne fra de ukendte prøver 
rapporteres. Generelt gælder det, at jo flere brønde, der bruges pr. prøve, jo bedre bliver følsomheden.

Aktuelle ELN‑anbefalinger (European LeukemiaNet) gengives herunder:

BCR-ABL (IS) 3 måneder 6 måneder 12 måneder >12 måneder

>10 %

1 %‑10 %

0,1 %‑<1 %

<0,1 %

Kode Kliniske betragtninger

RØD Evaluer patientens compliance og lægemiddelinteraktioner Mutationsanalyse

GUL Evaluer patientens compliance og lægemiddelinteraktioner Mutationsanalyse

GRØN Overvåg respons og bivirkninger
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FEJLFINDING
ddPCR er en yderst følsom teknologi, som muliggør detektion og karakterisering af problemer med prøven, 
reaktionen eller instrumenterne på en robust og pålidelig måde. I de følgende beskrives de hyppigst 
forekommende fejltilstande med deres fænotyper, beskrivelser og løsningsforslag.

Nedbrydning – der er dråber, som er blevet nedbrudt, normalt på tidspunktet for aflæsningen (se figur 10).

Løsning: Undlad at anvende data, udeluk brønden. Kontrollér for partikelkontamination på laboratoriet, hvis 
problemet varer ved.

Problem NormalProblem Normal

Figur 10: Nedbrydning: problem over for normal
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Splittede clusters – dråbepopulationerne er ikke tydeligt adskilte, normalt på grund af et problem med RT 
reaktionen (se figur 11).

Løsning: Juster om muligt brøndenes tærskelværdier, ofte ændres tællingerne ikke væsentligt. Ellers ‑ 
udeluk brønden.

Problem NormalProblem Normal

Figur 11: Splittede clusters: problem over for normal

Spejling – dråber med to forskellige størrelser (se figur 12).

Løsning: Udeluk brønden fra analyse.

Problem NormalProblem Normal

Figur 12: Spejling: problem over for normal
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Fejl under termisk cyklusbehandling – afvigende temperaturprofiler fører til et dårligt PCR‑resultat 
(se figur 13).

Løsning: Udeluk brønden fra analyse. Kontrollér de termiske cyklusapparaters ydelse.

Problem NormalProblem Normal

Figur 13: Termisk cyklusbehandling – problem over for normal

Pladeforseglingsfejl – pladeforsegling mislykkedes, fordampning har ført til varierende dråbevolumener 
(se figur 14)

Løsning: Udeluk brønden fra analyse. Kontrollér pladeforseglerens ydelse.

Problem NormalProblem Normal

Figur 14: Pladeforseglingsfejl – problem over for normal
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KARAKTERISTIKA FOR ANALYTISK YDELSE

Blindgrænsen (LoB)

Dette studie fulgte CLSI EP17‑A2 Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement 
Procedures. Der blev anvendt 36 prøver fra forskellige ikke‑leukæmiske humane RNA‑prøver, som blev antaget 
for værende negative for BCR‑ABL. Hver af disse negative prøver blev testet i 2 brøndsæt med 1 instrument, 
1 operatør, 2 lots og over 3 dage i sammenlagt 72 uafhængige målinger. Samtlige resultater blev rangordnet 
efter detekterede BCR‑ABL‑kopier i alt. 95 % kvartilen var mellem prøverne med rangen 68 og 69, som begge 
havde 0 BCR‑ABL‑kopier. Således er LoB ved 95 % 0 BCR‑ABL‑kopier i 2 brønde.

Herudover blev 48 NTC‑prøver (ingen skabelonkontrol) kørt i 2 brønde af 1 operatør, 1 instrument i 3 kørsler 
og 2 lots. Prøverne blev rangordnet efter samlet antal registrerede BCR‑ABL‑kopier med en 95 % kvartil 
mellem rangen 46 og 47. For begge lots var LoB 0 BCR‑ABL‑kopier.

Detektionsgrænsen (LoD)

Dette studie fulgte CLSI EP17‑A2 Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement 
Procedures. Tre RNA‑prøvepools fra BCR‑ABL‑positive patienter blev klargjort for at opnå tilnærmelige MR4,0‑
værdier. Pool 1 bestod af en blanding af 15 patienter, der var positive for varianterne E13a2 og/eller E14a2. 
Pool 2 indeholdt 5 patienter, der var positive for varianten E13a2. Pool 3 indeholdt 5 patienter, der var positive 
for varianten E14a2. Én negativ BCR‑ABL RNA‑prøvepool blev klargjort og brugt til fortynding af de positive 
patientprøvepools. Hver af de positive pools blev serielt fortyndet med den negative pool. De resulterende 
MR‑niveauer spændte fra MR4,0 til MR6,0. Fortyndingerne blev testet i 20 replikater af 1 operatør på 1 system 
med 4 uafhængige lots i 2 brønde pr. test. Analyser i henhold til Probit‑metoden gav en LoD ved 95 % 
konfidensniveauet på MR4,7 (0,002 %IS).

Herudover blev en prøve fra College of American Pathologists (CAP) fra deres proficiency test program 
med en CAP‑tildelt MR4.7 analyseret i 60 enkeltbrønde (20 uafhængige RT‑reaktioner, hver med 3 ddPCR‑
uafhængige reaktioner, 1 operatør, 1 lot, 1 instrument). In silico‑kombination af individuelle brønde til 1‑brønds 
tests, 2‑brønds tests og 4‑brønds tests gav samme LoD på MR4,4 i 1 brønd, LoD på MR4,7 i 2‑brøndstest 
og LoD på MR5,0 i 4‑brøndstests. Analyser af individuelle brønde og fire brønde med samme probit‑data gav 
LoD'er på MR4,4 og MR5,0 for henholdsvis 1‑ og 4‑brøndstest.

1 brønd 2 brønde 4 brønde

%IS-værdi 0,004 0,002 0,001

MR 4,4 4,7 5,0

Kvantifikationsgrænse (LoQ)

Dette studie fulgte CLSI EP17‑A2 Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement 
Procedures. Der blev anvendt det samme sæt af prøver og eksperimenter som i LoD‑studiet. Fortyndingerne 
spændte fra MR4,0 til MR6,0. Den målte %CV var mindre end 76 % ned til MR4,7‑niveauet (0,002 %IS). 
Kvantifikationsgrænsen er MR 4.7 (0,002%IS) i 2 brønde. Desuden (0,0045%IS) eller MR4,34 i enkelt brønd og 
0,0008%IS eller MR5,0 i firedobbelt brøndformat.
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Præcision

Præcisionen blev verificeret som SD ≤0,25 for MR‑værdier ≤4,6. Dette studie fulgte CLSI EP5‑A3 Evaluation 
of Precision of Quantitative Measurement Procedures. Studiet blev kørt på 3 dage med 2 instrumenter og 
3 reagenslots, af 2 operatører og 3 replikatkørsler. Prøver med 8 forskellige %IS‑niveauer – MR0,7, MR1,4, 
MR2,4, MR2,8, MR3,3, MR3,6, MR4,1 og MR4,6 – blev testet. Tabel 7 indeholder en oversigt over den 
samlede, målte upræcision i MR‑ og %IS‑enheder.

prøvenummer N
Middel 

MR-niveau

Total 
MR-præcision Middel 

%IS-niveau

% BCR-
ABL

Total 
præcision

SD % CV SD % 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

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

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

Tabel 7: Oversigt over præcision

Linearitet

Linearitet blev påvist fra mindst MR0,3 (50 %IS) til MR4,7 (0,002 %IS). Dette studie fulgte CLSI EP6‑A2 
Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedures. 10 CML positive humane prøver 
hver med de to transkripter e13 og e14, 5, blev blandet og fortyndet i en CML negativ human blodprøve. 
Fortyndingsniveauet spændte fra MR0,3 (50 %IS) til MR4,7 (0,002 %IS). For så vidt angår e14 blandingen 
blev der tilsat yderligere RNA ekstraheret fra en ikke‑reaktiv positiv 3t3‑cellelinje for at normalisere til 100 ng/
μl. Den negative humane prøve blev boostet med en negativ HeLa‑cellelinje for at øge ABL‑niveauet. Testen 
blev udført med to termiske cyklusapparater og to læsere over fire dage af en enkelt operatør. Både13‑ og 
e14‑blandingen udviste linearitet med R2 på 0,996 for begge (se figur 15 og 16). De målte hældninger var på 
henholdsvis 1,03 og 1,04. Herudover blev polynominelle tilpasninger af 2. og 3. grad vurderet. Fra tilpasningen 
af 2. grad var den absolutte afvigelse fra 1. grads linearitet ≤0,09 MR‑enheder på alle niveauer.
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Fig. 15: Linearitet for e13a2
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Fig. 16: Linearitet for e14a2

RAPPORTERBART OMRÅDE
Det rapporterbare område spænder fra den øvre linearitetsgrænse ved MR0,3 (50 %IS) til LoQ MR4,7 
(0,002 %IS) for 2 brønde.
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Sporbarhed

Sporbarhed til de primære WHO‑referencematerialer blev bekræftet med hældning på 1,0 og 
afskæringsparameter på 0,0‑0,1. Sporbarhed til 1st WHO International Genetic Reference Panel for 
quantitation of BCR‑ABL translocation by RQ PCR (NIBSC‑kode: 09/138) blev påvist ved at måle WHO’s 
referencepanel med 3 lots af kalibratorkontroller og 5 uafhængige reagenslots og sammenligne de målte 
værdier med de værdier, der er offentliggjort i brugervejledningen til referencepanelet (NIBSC, 2012). Hver 
af de 4 medlemmer af WHO’s referencepanel blev testet med 5 reagenslots i 4 replikater over 5 kørsler 
(1 kørsel pr. lot).

De målte MR‑værdier for hvert niveau af WHO’s primære panel blev justeret med en fælles korrektionsfaktor, 
CF=0,93. De målte MR‑værdier blev sammenlignet med de publicerede MR‑værdier ved hjælp af en 
yderligere regressionsanalyse for at bestemme hældnings‑ og skæringsværdierne. Analysen viste en 
fremragende korrelation med R2‑værdier på 1,0. Linjernes hældning lå mellem værdierne 0,98 og 1,04, og 
skæringspunkterne blev beregnet til mellem ‑0,06 og 0,07.

Analytisk specificitet

Analytisk specificitet understøtter udelukkende detektion af BCR‑ABL1‑transkripterne e13a2 og e14a2, ingen 
krydsreaktivitet med transkripterne e1a2 (p190) og e19a2 (p230) til et niveau på mindst MR5,0. To (2) prøver 
blev klargjort ved at blande in vitro‑transkriberet p190 eller p230 med RNA ekstraheret fra normalt humant blod 
fra 2 donorer. Der blev klargjort 4 fortyndinger af hver prøve ved at variere mængden af negativt RNA, der blev 
anvendt for at opnå niveauer mellem 0,005‑30 %‑forhold. Alle prøverne blev testet på 1 instrument med 1 lot 
af 1 operatør i mindst 4 replikater. Alle målinger rapporterede 0,000 %IS for både e13a2 og e14a2. Kittet er 
specifikt mindst til niveauet MR5,0.

Interfererende stoffer

Endogene

Effekten af strukturelt ikke‑relaterede stoffer, som f.eks. endogene blodkomponenter (proteiner og lipider), og 
exogene molekyler, som f.eks. antikoagulanter, på ydelsen af QXDx™ BCR‑ABL %IS Kit blev bestemt ved at 
ekstrahere RNA fra fuldblodsprøver i tilstedeværelse og fravær af potentielt interfererende stoffer. De potentielt 
interfererende stoffer blev tilført til fuldblodsprøverne inden ekstraktion. For hvert interfererende stof blev en 
kontrolprøve uden det interfererende stof testet.

For både kontrol‑ og testprøverne blev det udført fem gentagne ekstraktioner med Promega Maxwell CSC RNA 
Blood Kit. efter ekstraktion blev absorbancen målt ved 260nm, og replikater blev justeret til 100ng/μL ved at 
tilføre DNA‑suspensionsbuffer efter behov. Hver ekstraheret prøve blev testet i duplikat for en total på ti tests pr. 
interfererende stof. Der blev ikke observeret nogen interferens ved nogen af de testede stoffer.
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Test af endogent stof

Test N

%IS 
præcision 

under 
kørsel 
%CV

Middel %IS
%IS 95 % 

konfidensinterval

Falder testområdet 
inden for 

kontrollens 
præcisionsområde?

Kolesterol 10 36,5 0,005 % 0,002 % ‑ 0,007 % Ja ‑ godkendt

Konjugeret bilirubin 10 36,5 0,007 % 0,004 % ‑ 0,01 % Ja ‑ godkendt

EDTA 10 10,7 0,094 % 0,075 % ‑ 0,113 % Ja ‑ godkendt

Hæmoglobin 10 17,9 0,045 % 0,041 % ‑ 0,049 % Ja ‑ godkendt

Heparin 10 10,7 0,100 % 0,088 % ‑ 0,112 % Ja ‑ godkendt

Triglycerider 10 36,5 0,004 % 0,002 % ‑ 0,006 % Ja ‑ godkendt

Ukonjugeret bilirubin 10 37 0,005 % 0,002 % ‑ 0,007 % Ja ‑ godkendt

Test af exogent stof

Test
Målt middel‑

MR
MR 95 % 

konfidensinterval

Acceptabelt 
MR‑område
(kontrol CI 
± 0,5 log)

Resultat (Falder 
testprøvens MR 

CI inden for 
kontrolprøvens CI ± 

0,5 log?)

Guanidinium-
indeholdende 

lyseringsbuffer
3,57 3,49 ‑ 3,68 3 ‑ 4,09 GODKENDT

Ethanol 3,5 3,45 ‑ 3,56 3 ‑ 4,09 GODKENDT

Phenol 3,53 3,46 ‑ 3,63 3 ‑ 4,09 GODKENDT

Endelig 
vaskebuffer

3,53 3,47 ‑ 3,59 3 ‑ 4,1 GODKENDT

Genomisk DNA 3,58 3,53 ‑ 3,63 3 ‑ 4,1 GODKENDT
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RNA-input

For at bestemme kravene til RNA‑input blev der fremstillet (4) RNA‑prøver ved at blande RNA fra en (1) 
negativ donors blod med fire (4) RNA‑pools bestående af to (2) patienter hver ekstraheret fra CML+ donorblod. 
Prøverne blev fortyndet til 200ng/μL, og forskellige volumener blev testet på RNA‑inputs fra 125ng til 1500ng. 
Alle prøver gav samme ækvivalente resultater ned til 125ng/μl pr. test, men resuceret præcision forekom med 
lavere inputs.

MR‑gruppe input (ng) +/n tests middel‑IS ISCV middel‑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 1000,0 4/4 17,138 % 0,72 0,77 0

MR1 1500,0 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 1000,0 4/4 0,972 % 3,95 2,01 0,02

MR2 1500,0 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 1000,0 8/8 0,092 % 12,58 3,04 0,06

MR3 1500,0 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 1000,0 8/8 0,016 % 32,7 3,81 0,17

MR4 1500,0 8/8 0,014 % 20,96 3,87 0,09
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KARAKTERISTIKA FOR KLINISK YDELSE
Fireogtredive (34) kliniske prøver blev indsamlet og behandlet på et uafhængigt klinisk laboratorium i Europa. 
Standard laboratorieprocedurer blev fulgt under prøvebehandling og ‑analyse af den laboratorieudviklede 
qPCR‑test, som var kalibreret til WHO’s IS‑standard. QXDx BCR‑ABL %IS‑testen blev udført i 4 brønde. 
Analyse af data blev udført både i et format med 4 brønde og i et format med 6 2‑brøndspar som vist 
i figur 17. Reproducerbarheden baseret på en vurdering af de 6 2‑brøndsreplikater, var fremragende med 
maks. %CV på 46 % (i %IS‑rum) for prøven tæt på MR4,0, sammenlignelig med værdierne fra de analytiske 
reproducerbarhedsstudier.

Overensstemmelsen mellem den laboratorieudviklede qPCR‑test og QXDx BCR‑ABL %IS‑testen var også 
fremragende, R2 = 0,976 og en hældning på 1,03. Overensstemmelse for MMR‑status (MR3 eller 0,1 %IS) var 
fremragende med 98 %. En enkelt diskordant prøve afveg med 0,35 log.
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Figur 17: Klinisk ydelse

BEGRÆNSNINGER
Testen er udelukkende beregnet til detektion af e13a2‑ og e14a2‑fusionstranskripter og ikke e1a2‑, e19a2‑ 
eller andre sjældne transkripter, der stammer fra t(9;22).
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APPENDIKS A: TERMISKE CYKLUSAPPARATER
Krævede specifikationer: termiske cyklusapparater med specifikationer svarende til følgende:

 | Nøjagtighed: ± 0,2 °C

 | Ensartethed: +/‑ 0,4 °C brønd‑til‑brønd inden for 10 sek

 | Justerbar ændringsmulighed med krævet ændringshastighed (ramp rate): op til 2 °C/sek

 | Temperaturområde: 0 til 100 °C

Termiske cyklusapparater: En undersøgelse blev udført for at demonstrere funktionen af forskellige termiske 
cyklusapparater ved brug af QXDx BCR‑ABL %IS Kittet. De termiske cyklusapparater nedenfor lever op til de 
specifikations krav som er nævnt ovenfor. Undersøgelsen gennemgik de følgende 4 termiske cyklusapparater:

Termisk cyklusapparat
Katalog-
nummer

Instrument-
type

Rampeindstilling
95 % CI w/ ± 0,5 
log for reference

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 Godkendt

Life Technologies Veriti Dx 96‑well 
Thermal Cycler, 0.2m

4452300 Test
2 °C/s (93 % 

rampehastighed)
Godkendt

Eppendorf Mastercycler® Pro, with 
Control Panel, 230 V/50 – 60 Hz

6321000515 Test
20 % 

rampehastighed
Godkendt

Det tilladte spænd blev udregnet for hver prøve, som den gennemsnitlige MR værdi taget fra reference det 
termiske cyklusapparat (Bio‑Rad C1000 Touch™ Thermal Cycler with 96 Deep well reaction module) plus / 
minus 0,5 log. Alle de testede prøver levede op til 95 % konfidensinterval (CI).
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APPENDIKS B: NAVNESKIFTE

9. juni 2017

Emne: ddPCR diagnostisk produkt varemærke navneskifte

Til vore kunder!

Siden lanceringen af Bio‑Rad´s Droplet Digital PCR platform, har Bio‑Rad anvendt QX200 Droplet Digital PCR 
som sit varemærke (brand) af systemet.

Som led i Bio‑Rad´s overgang i teknologien fra et RUO system til en diagnostisk løsning, har vi hos 
Bio‑Rad valgt at navngive denne nye diagnostiske produkt linje med varemærket: QXDx™. Vi vil derfor 
fremadrettet arbejde på at opdatere alle nuværende og fremtidige diagnostiske produkter med et varemærke 
præfiks QXDx™.

Produkt varemærket og den nye navngivning ændrer ikke på form, funktion eller fordringer til de specifikke 
produkter.

Startende den 15 Juni 2017 vil den kommercielle dokumentation blive begyndt opdateret henover en periode 
så den afspejler det nye QXDx™ varemærke samt nye diagnostiske produktlinje for digital PCR.

Gennem denne periode vil vi referere til produktet med to navne: Det registrerede navn og det proprietære 
navn, indtil vi kan færdiggøre registreringen af det proprietære navn som det registrerede navn.

Prøvedokumentationen vil anvende det proprietære og det registrerede navn. Derefter hurtigt skifte over til at 
bruge det proprietære navn gennem den resterende brug. Produkterne vil have følgende proprietære navne:

Instrumenteringssystemer:
Katalognummer Registreret navn Proprietært/almindeligt navn (nyt)

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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Reagenser og forbrugsvarer:
Katalognummer Registreret navn Proprietært/almindeligt navn (nyt)

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

Venlig hilsen

Marketing Manager,

Bio‑Rad, Digital Biology Center
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