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Fordítások
A termékdokumentumok további nyelveken is rendelkezésre állnak az elektronikus adathordozókon.

Jelmagyarázat

Európai megfelelőség Gyártó Meghatalmazott képviselő az 
Európai Unióban

Tételszám Felhasználandó: In vitro diagnosztikai felhasználásra

Hőmérsékleti határérték Katalógusszám Olvassa el a használati utasítást

Vizsgálatok száma A következővel használandó: Sorozatszám

Csak orvosi rendelvényre Latexet tartalmaz

BIO‑RAD ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Segítségért és műszaki tanácsadásért forduljon a Bio‑Rad Műszaki ügyfélszolgálatához. Az Amerikai Egyesült 
Államokban a Műszaki ügyfélszolgálat hétfőtől péntekig, 5:00 és 17:00 óra között áll rendelkezésre.
Telefon: +1‑800‑424‑6723
Fax: +1‑510‑741‑5802
E‑mail: LSG_TechServ_US@bio‑rad.com (amerikai és nemzetközi ügyfelek számára)
Az online műszaki ügyfélszolgálat és a nemzetközi kapcsolattartási adatok megtalálhatók 
a www.consult.bio‑rad.com oldalon.

JOGNYILATKOZAT
A jelen dokumentum egyetlen része sem másolható vagy továbbítható semmilyen elektronikus vagy 
mechanikus eszközzel, így fénymásolással, felvételkészítéssel, illetve bármely adattároló vagy ‑továbbító 
rendszer segítségével, a Bio‑Rad Laboratories írásos engedélye nélkül.
A Bio‑Rad fenntartja a jogot, hogy termékeit és szolgáltatásait bármikor módosítsa. Ez a felhasználói 
kézikönyv külön értesítés nélkül módosulhat. Noha a kézikönyv a pontosságra törekedve készült, a Bio‑Rad 
nem vállal felelősséget a hibákért és a jelen információk alkalmazásából vagy felhasználásából eredő károkért.
Az Excel és a Microsoft a Microsoft Corporation védjegyei.
A FAM és a VIC az Applera Corporation védjegyei.
A TaqMan a Roche Molecular Systems, Inc. védjegye.
Az egyéb védjegyek a megfelelő vállalatok tulajdonában vannak.
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A Bio‑Rad thermocycler készülékek és a valós idejű thermocycler készülékek az alábbi egy vagy több, 
az Eppendorf AG tulajdonában lévő szabadalmi oltalom alá tartoznak: Az amerikai szabadalmak számai: 
6,767,512 és 7,074,367.
Ez a termék és/vagy annak alkalmazása a Bio‑Rad Laboratories, Inc. birtokában lévő vagy részére 
engedélyezett amerikai szabadalmak és/vagy folyamatban lévő amerikai vagy nem amerikai szabadalmi 
kérvények igénypontjai alá tartoznak. A termék megvásárlása korlátozott és át nem ruházható jogot biztosít 
ezen szellemi tulajdon keretében a termék használatára, kizárólag belső kutatási és diagnosztikai célokra. Az 
ilyen típusú felhasználásra vonatkozó engedéllyel kapcsolatos információkért forduljon a Bio‑Rad Laboratories‑
hoz. A vásárló/végfelhasználó felelős minden egyéb, esetlegesen szükséges szellemi tulajdonjog beszerzéséért.

BIZTONSÁG ÉS A JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS
A QX200™ System a vizsgálatok alapján megfelel az alábbi biztonsági és elektromágneses szabványok 
valamennyi vonatkozó előírásának:

1. IEC 61010‑1:2010 (3. kiadás), EN61010‑1:2010 (3. kiadás). Méréstechnikai, irányítástechnikai és 
laboratóriumi villamos berendezések – 1. rész: Általános követelmények

2. EN 61326‑1:2006 (A osztály). Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos 
berendezések. EMC‑követelmények, 1. rész: Általános követelmények

3. UL 61010‑1:2004, Laboratóriumi berendezések, vizsgálati és méréstechnikai berendezések és ipari 
folyamatirányító berendezések

4. CAN/CSA 22.2 No 61010‑1‑04, Villamos biztonsági követelmények. Méréstechnikai, 
irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések, 1. rész: Általános. Követelmények

5. A berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat, és ha nem a kézikönyv 
útmutatásainak megfelelően került beszerelésre és használatra, akkor káros interferenciákat okozhat 
a rádiós kommunikációban. A berendezés lakóövezetben történő működtetése valószínűleg káros 
interferenciát okoz, amelynek megszüntetését a felhasználónak kell elvégeznie saját költségén.

    A CE‑jelzés azt jelöli, hogy a gyártó igazolja, hogy a termék megfelel az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközökről szóló 98/79/EK európai irányelv alapvető előírásainak.

    A CSA‑jelzés azt jelöli, hogy a terméket a kanadai és az amerikai szabványoknak megfelelően 
bevizsgálták, és az megfelel ezen vonatkozó szabványok előírásainak.
A berendezés a vizsgálatok alapján megfelel az FCC szabályok 15. részében az „A” osztályú digitális 
eszközökre vonatkozóan megfogalmazott határértékeknek. A határértékek megállapítása a berendezés 
kereskedelmi környezetben történő működéséből származó káros interferenciák elleni elfogadható 
szintű védelem biztosításának megfelelően történt.

  A WEEE‑szimbólum (az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv szerint) 
azt jelzi, hogy amikor a végfelhasználó ezt a terméket ki szeretné dobni, akkor külön hulladékgyűjtő 
létesítménybe kell azt elküldeni újrahasznosítás és újrafeldolgozás céljából.

Ezt a berendezést kizárólag képzett személyzet használhatja.
A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy a tápegység hálózati csatlakozója könnyen működtethető legyen. 
A tápegység hálózati csatlakozója az áramellátást megszüntető eszköz.
A berendezés nem tartalmaz szervizelhető alkatrészeket.
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QXDX BCR-ABL %IS KIT A QX200 RENDSZERHEZ, FIGYELMEZTETÉSEK 
ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK
In vitro diagnosztikai alkalmazásra. Kizárólag egészségügyi szakember használhatja.
Ezt a vizsgálati készletet kizárólag a laboratóriumi eljárásokra kiképzett, és a lehetséges veszélyeket ismerő, 
szakképzett személyek kezelhetik. Viseljen megfelelő védőruhát, védőkesztyűt és szem/arcvédőt, és a helyes 
laboratóriumi gyakorlat előírásainak megfelelően kezelje.

PPE (EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS) KÉPZÉS
Az olajokkal és mintalemezekkel végzett munka során védőkesztyű megfelelő használata javasolt. Az 
egyéni védőeszközökre vonatkozó OSHA előírásokat az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Törvénye 
(CFR) tartalmazza az alábbi pontokban: 29 CFR 1910.132 (Általános követelmények); 29 CFR 1910.138 
(Kézvédelem); 29 CFR 1926.95 (A szabványos egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények). A csökkent 
védőhatású kesztyűt ki kell dobni és újra kell cserélni. A vegyi anyagoknak kitett kesztyű újrafelhasználásának 
eldöntéséhez vegye figyelembe a vegyi anyagok toxicitását és az olyan tényezőket, mint például az expozíció 
időtartama, a tárolás és a hőmérséklet. A gépek, assay‑k, olajok és tisztítószerek használatakor viselendő 
védőkesztyű nitrilkesztyű:
• A butilkesztyű szintetikus gumiból készül, és a peroxidokkal, fluorsavval, erős bázisokkal, alkoholokkal, 

aldehidekkel és ketonokkal szemben nyújt védelmet.
• A természetes (latex) gumikesztyű kényelmes viselet, és kiváló szakítószilárdságú, rugalmasságú és hőálló 

tulajdonságú.
• A neoprénkesztyű szintetikus gumiból készül, és jó hajlékonyságot biztosít, viselése során az ujjai 

ügyesebben mozgathatók, nagy a sűrűsége és a szakadással szemben ellenálló; az alkoholokkal, szerves 
savakkal és lúgokkal szemben nyújt védelmet.

• A nitrilkesztyű kopolimerből készül, és a klórozott oldószerekkel, például a triklór‑etilénnel és a tetraklór‑ 
etilénnel szemben nyújt védelmet; emellett kiváló védő hatású olajokkal, zsírokkal, savakkal és maró 
anyagokkal való munka során.
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ALKALMAZÁSI TERÜLET
A Bio‑Rad QXDx™ Droplet Digital PCR rendszeren végzett QXDx BCR‑ABL %IS teszt egy in vitro nukleinsav‑
amplifikációs teszt a BCR‑ABL1 és a ABL1 kromoszómális transzkriptumok mennyiségi meghatározására, 
t(9;22)‑pozitív, krónikus mieloid leukémiával (CML) diagnosztizált, e13a2 és/vagy e14a2 típusú BCR‑ABL1 
fúziós transzkriptumokat expresszáló betegektől származó teljes vérből nyert összes RNS‑ben. A teszt 
az ABL1 endogén kontrollhoz normalizált e13a2 és/vagy az e14a2 BCR‑ABL1 transzkriptumokat méri. 
A jegyzőkönyvben szereplő eredmények a 100% kiindulási értékhez viszonyított százalékos csökkenés 
a Nemzetközi Skálán (%IS) és a logaritmusos molekuláris csökkenés (MR) skálán.
A teszt az e13a2 és az e14a2 transzkriptumok között nem tesz különbséget, és nem ellenőrzi a t(9;22) génnek 
köszönhetően létrejövő ritka fúziós transzkriptumokat. A teszt nem a CML diagnosztizálására szolgál.

AZ ELJÁRÁS ELVEI
A QXDx BCR‑ABL %IS teszt véletlenszerű primer alkalmazásával végzett reverz transzkripció és a Droplet 
Digital PCR (ddPCR) technológia kombinációjával történik. Az e13a2 (b2a2) és az e14a2(b3a2) BCR‑ABL 
transzlokációk amplifikálása, kimutatása és mennyiségi meghatározása párhuzamosan történik. A QXDx 
BCR‑ABL %IS teszt a két BCR‑ABL fúziós transzkriptum, az e13a2 (b2a2) és/vagy az e14a2 (b3a2) kópiáinak 
mennyiségi meghatározását a FAM csatornában végzi, az ABL transzkriptumot endogén kontrollként 
alkalmazva a HEX csatornában, emberi vérből kivont teljes RNS felhasználásval1‑4. A QXDx BCR‑ABL %IS 
teszt a BCR‑ABL transzkriptum mennyiségét BCR‑ABL/ABL arányként határozza meg, majd az értéket 
a Nemzetközi Skálán adja meg.
A QXDx BCR‑ABL %IS Kit a Bio‑Rad QXDx Droplet Digital PCR (ddPCR) rendszerrel való használatra készült. 
A QXDx AutoDG™ ddPCR rendszer részei az Automated Droplet Generator (AutoDG) és a Droplet Reader 
(DR). A QXDx BCR‑ABL %IS Kit 96 mintához elegendő reagenst tartalmaz, a kalibrátorokat és a kontrollokat 
is beleértve. Minden készlet két, megfelelő tételszámú IS kalibrátor‑ellenőrzőt tartalmaz. Az IS kalibrátor‑
ellenőrzők kb. 0,1% BCR‑ABL/ABL mellett készültek, amely a jelentős molekuláris válasz pontjánál van (MMR 
vagy MR3), valamint 10% BCR‑ABL/ABL (MR1) mellett. Az IS kalibrátor‑ellenőrzők az első WHO nemzetközi 
Genetikai Referencia Panelre (09/138) vezethetők vissza5. A kalibrátor‑ellenőrzőket annak biztosítására 
használják, hogy az assay‑ok az első WHO nemzetközi genetikai referencia szabványokra legyenek 
visszavezethetők.
Az endogén kontroll mellett (ABL) az QXDx BCR‑ABL %IS kit 3 külső kontrollt is tartalmaz: magas pozitív 
kontroll, alacsony pozitív kontroll és BCR‑ABL Negatív/ABL Pozitív kontroll (negatív kontroll).

Jelentési formátum: %IS és MR
A CML monitorozására általánosan két mérést használnak.
1. A Nemzetközi Skála százalékos arányt (%IS), amelyet úgy számítanak ki, hogy a BCR‑ABL kópiák 

számát elosztják a referencia ABL kópiák számának 100‑szorosával, majd ezt megszorozzák egy 
laboratóriumra specifikus korrekciós tényezővel (CF) (Baccarani, et al. 2006)1.

2. A molekuláris logaritmusos csökkenési szintet (MR) (Hughes et al. 2006, Branford et al., 2006, 2008)4, 
amely a %IS 10‑es alapú logaritmusa.

%IS =
BCR – ABL kópia

 * 100 * CF
ABL kópia

MR = log10(100%IS) – log10(%IS) = 2 – log10(%IS)
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A %IS arány jelentése lineáris skálán történik, míg az MR a %IS arány 10‑es alapú logaritmusa a kiindulási 
értékből kivonva, így az MR0,0 a 100% IS. Az MR szint jelölésére az MRx,y formátumot fogjuk használni, 
ahol x,y a mérés számszerű értéke. Az MR3,0 például ezerszeres (10^3) csökkenést jelent a névleges MR0,0 
értékhez képest. Ez egyben azt is jelenti, hogy a kimutatott BCR‑ABL kópiák és az ABL kópiák aránya az IS‑re 
korrigálva 0,1%.
A QXDx BCR‑ABL %IS teszt a %IS és az MR értékeket egyaránt jelzi. Közbenső eredményként jelezhetők 
a kimutatott BCR‑ABL és ABL transzkriptumok kópiái, és ezek segítségével a mérés bizonyossága vagy 
statisztikai ereje határozható meg. A %IS értékek a WHO elsődleges referenciaanyagaira anyagaira 
(„standardok”) vezethetők vissza (White et al. 2010)5, amelyek négy %IS szintre vonatkoznak; 10%IS, 1%IS, 
0,1%IS, 0,01%IS vagy (MR1, MR2, MR3 és MR4).
Az ebben a dokumentumban használt statisztikai értékek, például az átlag vagy a szórás, MR vagy %IS 
egységben vannak kifejezve. Az alábbi 1. táblázat a kiválasztott szintekhez tartozó %IS értékek és azokkal 
összefüggő MR értékek közötti összefüggést mutatja be.

%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

1. táblázat: %IS értékek és a hozzájuk tartozó MR értékek

A QXDx BCR‑ABL %IS teszt munkafolyamatának áttekintése
A teszt standard munkafolyamatát és a lépésenként szükséges időt az alábbi 2. táblázatban ismertetjük.

Lépés Leírás Felhasználás Becsült manuális 
munkaidő

Becsült 
készülékidő

1
RNS kivonása 

teljes vérből EDTA 
csövekben

Változó Változó Változó

2 RT reakció <30 perc ~60 perc

3 Lemezkészítés 
és dropletképzés <30 perc ~1 perc/teszt

~48 perc/lemez
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Lépés Leírás Felhasználás Becsült manuális 
munkaidő

Becsült 
készülékidő

4 PCR amplifikálás <5 perc ~120 perc

5 Dropletleolvasás <5 perc ~2,5 perc/teszt
~120 perc/lemez

6
Küszöbérték 

manuális beállítása, 
csv export

10–20 perc/lemez N/A

7
Adatok összesítése 

és jelentés 
elkészítése

~15 perc/lemez

vagy

Harmadik féltől 
beszerzett 

eszközökkel ettől 
eltérő időtartam

N/A

2. táblázat: QXDx BCR-ABL %IS teszt – CE-IVD munkafolyamat

Az RNS‑kivonás, 1. lépés különböző standard módszerekkel, így a Maxwell® CSC RNA Blood Kit, 
a Qiagen RNeasy® Mini készlettel és Trizol kivonással végezhető el. A 2–5. lépés a Bio‑Rad által biztosított 
reagensekkel és készülékekkel (lásd alább) végezhető el. A küszöbértékek manuális beállítása és az 
exportálás a QuantaSoft v 1.7.4 szoftverrel végezhető el. Az utolsó lépés, az adatok összesítése és a jelentés 
elkészítése elvégezhető a laboratórium által kifejlesztett, vagy harmadik féltől beszerzett eszközökkel.
A harmadik féltől beszerzett eszközökkel kapcsolatos utasításokat a BCR‑ABL termékoldalon találja, és le is 
töltheti őket. Az eszköz a QS 1.7.4 szoftver által generált nyers adatokat használja, és a Nemzetközi Skálának 
vagy MR értéknek biztosít eredményeket.
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REAGENSEK ÉS KÉSZÜLÉKEK
A készletben lévő anyagok

A QXDx BCR‑ABL %IS Kit 96 minta vagy minőségbiztosítási minta feldolgozásához 
elegendő reagenst tartalmaz, mintánként 2 mérőcella futtatása esetén. A készlet a következő 
tételeket tartalmazza:

Katalógusszám Név Menny. (cső) Térfogat Tárolási 
körülmények

12006134 QXDx BCR‑ABL %IS Kit 1 ‑‑‑ –25 °C és –15 °C
12004581 QXDx BCR‑ABL Primers & Probes 1 250 μl –25 °C és –15 °C
12004586 QXDx Nuclease Free Water 2 1500 μl –25 °C és –15 °C
12004569 QXDx 5x iScript Select Reaction Mix 1 500 μl –25 °C és –15 °C
12004572 QXDX 2X Supermix 3 1000 μl –25 °C és –15 °C
12004571 QXDx iScript Advanced Reverse 

Transcriptase
1 125 μl –25 °C és –15 °C

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

12006672 QXDx BCR‑ABL %IS Kit IFU, CE‑IVD 1
MEGJEGYZÉS: A biztonsági adatlapok (SDS) letölthetők a következő oldalról: www.bio-rad.com.

Tárolás és kezelés
• Minden cDNS és ddPCR összetevő –25 °C és –15 °C közötti hőmérsékleten, állandó hőmérsékletű 

fagyasztóban tárolandó.
• Minden RNS kontroll –80 °C hőmérsékleten tárolandó.
• A reverz transzkriptáz (RT) keveréséhez ne használjon vortex keverőt.
• Az RT‑t felhasználásig fagyasztva tárolja, majd használat után azonnal tegye vissza a fagyasztóba.
• A BCR‑ABL1/ABL1 primer/próba elegy szobahőmérsékleten való tárolása esetén kerülje a hosszabb ideig 

tartó megvilágítást.
• A BCR‑ABL1/ABL1 primer/próba elegyet alaposan homogenizálja, ügyelve arra, hogy ne képződjenek 

levegőbuborékok.
• Minden más üveget használat előtt óvatosan keverjen össze vortex keverővel és centrifugával.
• A kalibrátort, illetve a kontrollt tartalmazó üvegeket ne vortex keverővel keverje össze.
• A QXDx Supermix reagenst 5 alkalomnál többször ne fagyassza le/olvassza ki.
• Az egyes reagensek lejárati ideje azok címkéjén olvasható.
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SZÜKSÉGES, DE A KÉSZLETBEN NEM SZEREPLŐ ANYAGOK
Reagensek és fogyóeszközök
A QX200 AutoDG ddPCR Dx System használatához:

Katalógusszám Név Menny. 
(cső) Térfogat Tárolási 

körülmények
12001922 QXDx AutoDG Consumable Pack 1 15 °C és 30 °C

ddPCR Pierceable Foil Seals 50 15 °C és 30 °C
ddPCR 96 Well Plates 15 15 °C és 30 °C
DG32™ Cartridges w/ Gaskets 15 15 °C és 30 °C
Pipet Tip for AutoDG (Racks) 10 15 °C és 30 °C
AutoDG Oil for Probes 1 15 °C és 30 °C

Katalógusszám Név Menny. 
(cső) Térfogat Tárolási 

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

A QX200 Droplet Generator (manuális dropletgenerátor) használatához:

Katalógusszám Név Menny. 
(cső) Térfogat Tárolási 

körülmények
12001921 QXDx Consumable Pack 15 °C és 30 °C

ddPCR 96‑Well Plates 5 15 °C és 30 °C
ddPCR Pierceable Foil Heat Seal 50 15 °C és 30 °C
Droplet Generation Oil for Probes 2 7 ml 15 °C és 30 °C
DG8™ Cartridges 24 15 °C és 30 °C
DG8 Gaskets 24 15 °C és 30 °C
Instructions Manual 1

Katalógusszám Név Menny. 
(cső) Térfogat Tárolási 

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



8 12006672HUrevC

QXDx™ BCR-ABL %IS Kit 

Instruments

Leírás Katalógusszám
QX200 AutoDG Droplet Digital PCR Dx System 17002229

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

vagy

Leírás Katalógusszám
QX200 AutoDG Droplet Digital PCR System 1864100

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

vagy

Leírás Katalógusszám
QX200 Droplet Digital PCR Dx System 17000034

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

vagy

Leírás Katalógusszám
QX200 Droplet Digital PCR System 1864101

QX200 Droplet Reader 1864003
QX200 Droplet Generator 1864002

Leírás
Thermocycler

Szükséges: Az alábbi műszaki adatoknak megfelelő thermocyclerek:
• Pontosság: +/‑0,2 °C
• Egységesség: +/‑0,4 °C a mérőcellák között 10 másodpercen belül
• Módosítható felmelegítési lehetőség, az előírt melegedési sebesség: legfeljebb 2 °C/s
• Hőmérsékleti tartomány: 0‑100 °C

Leírás Katalógusszám
PX1™ PCR Plate Sealer 1814000
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Leírás
Általános laboratóriumi eszköz

• Pipetták (Rainin vagy Eppendorf)
 | 1–10 μl, 10–100 μl, 20–200 μl és 100–1000 μl Mikrolemez vagy PCR‑lemez centrifuga

• Vortex pipetták (Rainin vagy Eppendorf)
 | 1–10 μl, 10–100 μl, 20–200 μl és 100–1000 μl

Egyéb reagensek és fogyóeszközök

Leírás
Reagensek az RNS tisztításához

Bármely, kereskedelmi forgalomban lévő, a laboratórium által validált minta‑előkészítési módszer 
elfogadható. Példa: Qiagen, Trizol, Promega Maxwell RNA Blood Kit.

Leírás Katalógusszám
ddPCR 2x Control Buffer 1863052

Droplet Generation Oil olajat tartalmazó üres mérőcellákhoz

ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK
• Kizárólag in vitro diagnosztikai használatra (IVD)
• Kizárólag szakemberek használhatják
• Minden biológiai minta úgy kezelendő, mintha fertőző ágensek továbbítására alkalmas lenne. Minden 

emberi eredetű mintát a szokásos óvintézkedéseket betartva kell kezelni. A minták kezelésére 
vonatkozó útmutató beszerezhető az Egészségügyi Világszervezettől vagy az amerikai járványügyi 
központtól (US Centers for Disease Control and Prevention).

• A vegyszerekkel való munka során és a minták kezelésekor alkalmazza a megfelelő laboratóriumi 
biztonsági eljárásokat.

• A különböző reagensek szállításához és az azokkal való munkához cseréljen kesztyűt.
• A munkaterületeket 10%‑os fehérítővel, majd 70%‑os alkohollal törölje le.
• Ügyeljen arra, hogy a Droplet Generator és a Droplet Reader az arra kijelölt helyen, egymástól 

elkülönítve legyen elhelyezve az amplikonszennyeződés elkerülése érdekében.
• A jelen dokumentumban szereplő eljárások és feltételek be nem tartása, illetve a nem a készletben 

lévő reagensek használata helytelen eredményekhez és káros hatásokhoz vezethet.
• A QXDx BCR‑ABL %IS Kit reagenseit ne helyettesítse más reagensekkel.
• Ne keverje össze a különböző QXDx BCR‑ABL %IS Kit tételekben lévő reagenseket.
• Ha ugyanazt a thermocyclert használja az RT és a PCR eljáráshoz is, helyezze a thermocyclert 

a Droplet Generator mellé, illetve a leolvasótól elkülönített helyre.
MEGJEGYZÉS: A lemez a PCR amplifkálás alatt fóliával le lesz zárva.

• A teszt előkészítését és a templát hozzáadását más‑más helyen végezze, kifejezetten az adott célra 
rendszeresített pipettákkal és pipettorokkal.

• Az RNS és a ddPCR rendkívüli érzékenysége miatt az egész tesztet RN‑áz/DN‑áz mentes 
körülmények között kell végezni.
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• A továbbított szennyezés elkerülése érdekében optimalizálja a munkafolyamatot és a térbeli 
elrendezést.

• Gondoskodjon arról, hogy a rendszeres karbantartás és kalibrálás minden eszköz esetében a gyártó 
ajánlásai szerint történjen meg.

• Nukleázmentes hegyeket és reagenseket használjon, és a pipettákat rendszeresen tisztítsa meg.
• Az optimális eredmények érdekében gondoskodjon arról, hogy kizárólag a javasolt thermocycler 

protokollt használják.
• A PCR amplifikáláshoz ne használjon DEPC‑vel kezelt vizet.
• Egyes anyagok zavarhatják a vizsgálatot: bizonyos gyógyszerek (pl. heparin), erősen lipémiás minták, 

hemolizált minták, ikterikus minták vagy magas fehérjetartalmú minták.
• A használt lemezek, fogyóeszközök és reagensek megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatban kérjen 

útmutatást az intézmény hulladékkezeléssel foglalkozó munkatársától. Ez az anyag a szövetségi EPA 
Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) alapján olyan veszélyes hulladéknak minősülhet, 
amelynek ártalmatlanítására speciális előírások vonatkoznak.

• Ellenőrizze az állami és helyi előírásokat, mert ezek eltérhetnek a szövetségi ártalmatlanítási 
előírásoktól. Az intézményeknek ellenőrizniük kell a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó 
követelményeket a saját országukban.

• A vizsgálati eredmény minősége nagymértékben függ az elemzett minta mennyiségétől és 
minőségétől. Az RNS minta minőségét és mennyiségét ajánlatos az ebben a kézikönyvben leírtaknak 
megfelelően mérni.

MINTAVÉTEL, SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS
• Legalább 5 ml teljes vért kell levenni, alvadásgátlóként EDTA‑t tartalmazó csövekbe.
• Amikor a vérmintákat nem használják, 2–8 °C‑on legfeljebb 72 órán át tárolhatók.

QXDX BCR‑ABL %IS TESZT PROTOKOLL
Áttekintés
A készlet összesen 192 ddPCR mérőcella futtatásához elegendő reagenst tartalmaz. Amikor minden mintát, 
kontrollt és kalibrátort két mérőcellás formátumban futtatnak, akkor a reagensek 84 mintához elegendőek. 
Amikor nagyobb érzékenység szükséges, az ismeretlen minták 2‑nél több, például 4 mérőcellában is 
futtathatók. Ilyenkor a készletben lévő reagensek kevesebb mintához elegendőek.

A lemez elrendezése
Minden lemezt 6 ismert mintával kell futtatni: 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 és Calibrator‑check QXDx ~0,1%IS Cal. Minden ilyen ismert mintát mindig két‑két mérőcellában 
kell futtatni. A futtatás minőségének pontozása az ezekből a kontrollokból és kalibrátor‑ellenőrzőkből kapott 
adatok alapján történik, lásd alább. Az ismeretlen mintákat legalább két mérőcellában kell futtatni. Amikor 
nagyobb érzékenység szükséges, az ismeretlen minták futtathatók 4 mérőcellás formátumban. Az ugyanazon 
mintát tartalmazó mérőcelláknál kapott adatokat digitális úton összesítik, így kapják meg az adott mintára 
vonatkozó célmolekulák összes számát, a %IS és az MR értéket. Futtatható egy speciális típusú minta, az ún. 
2‑szeres töménységű kontrollpuffer, de ennek elemzésére nem kerül sor és nem szerepel majd a jelentésben. 
A 2‑szeres töménységű kontrollpuffert puffermérőcellaként kell használni minden, mintákat tartalmazó oszlop 
üres mérőcelláiban (lásd 1–3. ábra).
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Ismertek Ismeretlenek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

1. ábra: A lemez elrendezése olyan esetben, amikor minden ismert és ismeretlen mintát két mérőcellás 
formátumban futtatnak. Egy lemezen 42 ismeretlen minta van.

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

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

2. ábra: Kevesebb mint 42 ismeretlen mintát tartalmazó lemez elrendezése. Az utolsó 8 mérőcella pufferrel 
van feltöltve (nem kerülnek leolvasásra), hogy minden oszlopban meglegyen a 8 minta. A fennmaradó üres 
oszlopok nincsenek feltöltve, illetve nem kerülnek leolvasásra.

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

A NTC NTC 3. minta 3. minta 3. minta 3. minta 3. minta 3. minta 3. minta 3. minta
B Hi Pos Hi Pos 4. minta 4. minta 4. minta 4. minta 4. minta 4. minta 4. minta 4. minta
C Neg Neg 5. minta 5. minta 5. minta 5. minta 5. minta 5. minta 5. minta 5. minta
D Lo Pos Lo Pos 6. minta 6. minta 6. minta 6. minta puffer puffer puffer puffer
E ~0,1% IS ~0,1% IS 7. minta 7. minta 7. minta 7. minta puffer puffer puffer puffer
F ~10% IS ~10% IS 8. minta 8. minta 8. minta 8. minta puffer puffer puffer puffer
G 1. minta 1. minta 9. minta 9. minta puffer puffer puffer puffer puffer puffer
H 2. minta 2. minta 10. minta 10. minta puffer puffer puffer puffer puffer puffer

3. ábra: A lemez elrendezése olyan esetben, amikor egyes ismeretlen mintákat 2, 4 mérőcellás formátumban 
futtatnak. Puffer alkalmazásával biztosítják, hogy minden oszlopban meglegyen a 8 minta. A fennmaradó üres 
oszlopok nincsenek feltöltve, illetve nem kerülnek leolvasásra.

A mintákat a mérőcellákban vízszintes irányban ajánlatos elosztani. Így, ha a droplet chip szintjén 
(egy oszlopban) hiba van, akkor a többi cella elegendő információval szolgálhat a minta pontszámának 
megállapításához. Az egyes oszlopokban lévő valamennyi üres mérőcellába 2‑szeres töménységű 
kontrollpuffer és víz 1:1 arányú elegyét töltse.
MEGJEGYZÉS: Más PCR alapú molekuláris vizsgálatokhoz hasonlóan a mérőasztal és a pipetták rutinszerű 
dekontaminálásával, az RNS/DNS kezelésére és az assay előkészítésére szolgáló területek egymástól 
való elkülönítésével és a megfelelő egyéni védőeszközök használatával meg kell előzni a nukleinsav-
szennyeződést. Javasoljuk, hogy térben különítse el a templátmentes és templátot tartalmazó területeket, 
ezeken használjon külön pipettákat és eszközöket, és rutinszerűen végezze el a területek dekontaminálását.
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AZ ANALÍZIST MEGELŐZŐ LÉPÉSEK
A teljes vérből vagy határrétegből (buffy coat) szokásos minta‑előkészítési módszerekkel kivont teljes RNS 
kompatibilis a Droplet Digital PCR módszerekkel. Az RNS kinyerésére alkalmazott leggyakoribb módszerek 
a Maxwell® CSC RNA Blood Kit, Qiagen RNeasy® Mini és a Trizol kivonás. Az optimális eredmény érdekében 
legalább 10 millió (1 x 107) magvas sejtet kell gyűjteni és ezekből az RNS‑t kivonni. Mivel ismert tény, hogy 
az RNS‑t az emberi mintákban mindenütt jelenlévő RN‑ázok bontják, ezért a BCR‑ABL mennyiségének 
rendkívül érzékeny méréséhez a kezelési lépéseket célszerű minimálisra csökkenteni, és a vérmintákat 
a levételtől számított 24 órán belül feldolgozni (Hughes et al., 2006)4. Az RNS minősége, tisztasága és 
mennyisége nagyban befolyásolja az eredményeket. Éppen ezért bár nem kötelező, de ajánlatos a tisztított 
teljes RNS minőségét és tisztaságát standard spektrofotometriás módszerekkel ellenőrizni. A megfelelő OD260 
koncentrációnak ~100 ng/μl‑nek kell lennie; a tisztaságnak az OD260/OD280 arány alapján végzett becsléssel 
1,6 fölött kell lennie, az OD260/OD230 arány esetében pedig 1,2 fölött.
A teszt érzékenysége a bevitt RNS‑től függ. Ajánlatos egy 100 ng/μl‑nál nagyobb hozamú RNS‑izolációs 
módszert validálni, és tesztenként a 750–1250 ng teljes RNS‑bevitelt megcélozni. A hatékony tesztbeállítás 
érdekében a tisztított teljes RNS mennyiségét a ~100 ng/μl célkoncentrációra kell beállítani, és az így kapott 
anyagot a kivonás után azonnal vizsgálni kell, vagy a tesztelésig –80 °C‑ra lefagyasztva kell tárolni.

Kategória Célmolekula adatai
Vértérfogat 1,5–10 ml
Sejtszám ≥1E+07
RNS koncentráció 75–125 ng/μl

RNS tisztasága
OD260/OD280 ratio >1,6
OD260/OD230 ratio >1,2

AZ RT REAKCIÓ ELŐKÉSZÍTÉSE
1. Olvassza fel a tisztított RNS‑t szobahőmérsékleten legfeljebb 10 percig, majd helyezze jégre vagy 

hűtőblokkra.
MEGJEGYZÉS: Ne vortexelje; a csöveket centrifugálhatja.

2. Állítsa be az RNS mintákat ~100 ng/μl koncentrációra, ha ez még nem történt meg.
3. Tegye az iScript Advanced Reverse Transcriptase‑t a fagyasztóból kivett jégre vagy hűtőblokkra, amikor 

felhasználásra készen áll.
MEGJEGYZÉS: Az Advanced Reverse Transcriptase keveréséhez ne használjon vortex keverőt.

4. Olvassza fel a következő alkotórészeket szobahőmérsékleten legfeljebb 15 percig.
a. QXDx 5x iScript Select Reaction Mix
b. QXDx RT Primers
c. QXDx Nuclease‑free Water

5. A 4. lépésben felsorolt valamennyi alkotórész csövét lezárt kupakkal alaposan homogenizálja vagy 
vortexelje, és rövid ideig centrifugálja, hogy a tartalom összegyűljön a csövek alján.

6. Tegyen minden összetevő csövet jégre vagy hűtőblokkra.
7. Az RT Master Mix (RT törzselegy) elkészítése és az RT lemez betöltése:

a. A feldolgozandó minták, kontrollok és kalibrátorok számának megfelelő mennyiségű RT Master Mix 
(RT törzselegyet) készítsen.

b. Az RT Master Mix (RT törzselegy) elkészítendő mennyiségét lásd a 3. táblázatban.
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c. MEGJEGYZÉS: A lemez betöltése közben az RT lemezt jégre teheti.

A RT Master Mix 
(törzselegy) térfogata A minták száma* (minta + rátöltés) Térfogat

A minták száma 1 16 32 48 96
Lemezek 1/3 lemez 2/3 lemez 1 lemez 2 lemez

Összetevő Térfogat 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 
(nonamerek) μL 5 90 175 260 500

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

RNS minta* 
(750–1250 ng) μL 10

Teljes μL 25 450 875 1300 2500

3. táblázat: A törzselegy térfogata a minták száma alapján.

MEGJEGYZÉS: * Minta lehet a lemezen futtatandó betegminta, kontroll és kalibrátor.
8. Több minta esetében ajánlatos az RT Master Mix (RT törzselegyet) a fenti összetevőkkel elkészíteni 

(az RNS kivételével), majd bemérni azt az egyes reakciócellákba.
a. Az előírt lemezelrendezést lásd a 4. ábrán

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

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

4. ábra: Az RT lemez előírt elrendezése

b. Alaposan keverje össze az RT Master Mix (RT törzselegy) összes alkotórészét (az RNS kivételével), 
mérjen be mintánként 15 μl‑t a 96 mérőcellás PCR‑lemez minden második oszlopába.
MEGJEGYZÉS: A nagyobb hatékonyság érdekében elektronikus ismétlőpipetta használható.

c. Adjon 10 μl kalibrátort és kontrollt a megfelelő RT mérőcellákba.
d. Adjon 10 μl kivont RNS mintát a megfelelő RT mérőcellákba.
e. Pipettával (10‑szer felszívva és visszaengedve) óvatosan keverje össze a reakciócellák tartalmát, 

ügyelve arra, hogy ne képződjenek levegőbuborékok.
f. PX1 PCR Plate Sealer készülék segítségével fedje le a lemezt fóliával.

i. A PX‑1 zárófólia‑rögzítő készüléket állítsa 180 fokra és 5 másodpercre (ne az alapértelmezett 
körülményekre).

ii. Tegye az RT lemezt egy szobahőmérsékletű alumíniumblokkra.
iii. Fedje le a lemezt egy réteg perforálható zárófóliával oly módon, hogy a piros csík látható legyen, 

amikor a fólia rá van téve a lemezre.
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iv. A lemez lezárásához érintse meg a Seal (Lezárás) gombot; (ez lezárja az ajtót, és elindítja 
a hegesztést).
MEGJEGYZÉS: Ne használjon fémkeretet.

v. Vegye le a lemezt és a blokkot a PX‑1 zárófólia‑rögzítő készülékről.
vi. Győződjön meg arról, hogy a lemezen lévő valamennyi mérőcella le van zárva; ellenőrizze, hogy 

a mérőcellák mélyedései látszanak a fólián.
MEGJEGYZÉS: A részletesebb útmutatót lásd a PX1 Plate Sealer készülék felhasználói 
kézikönyvében.

g. A buborékok eltávolítása érdekében centrifugálja a lemezt 1 percig 1000 rcf mellett. Ha továbbra is 
láthatók buborékok, centrifugálja ismét.

h. A lezárás és centrifugálás után a lemez készen áll a thermocyclerben való feldolgozásra.
MEGJEGYZÉS: A blokk túlmelegedésének elkerülése érdekében ne felejtse el levenni a fémblokkot 
a PX1 PCR lemez zárófólia-rögzítő készülékről.

9. Tegye át a lemezt a thermocyclerbe, és futtassa a 4. táblázatban bemutatott protokollt.

Primer kötése 10 perc, 25 °C‑on
Reverz transzkripció 45 perc, 42 °C‑on
RT inaktiválása 5 perc, 85 fokon
Hőmérsékleten tartás Legfeljebb 24 órán át 4 °C‑on

4. táblázat: Thermocycler protokoll
*MEGJEGYZÉS: A 4 °C-on tartás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az RT reakcióelegyet 
a feldolgozás előtt legfeljebb 24 órán át tárolja.
MEGJEGYZÉS: Ha C1000 Thermal Cycler készüléket használ, a minta térfogatát állítsa 25 μl-re, 
a fedélhőmérsékletet pedig 105 °C-ra.

10. Az RT előkészítésének (cDNS) a befejezése után, a kondenzátum összegyűjtéséhez centrifugálja 
a lemezt 1 percig 1000 rcf mellett.

11. A cDNS‑t jégen tárolja és azonnal használja fel; a másik lehetőség, hogy ha nem használja fel, akkor 
4 °C‑on legfeljebb 24 órán át tárolhatja.

ddPCR BEÁLLÍTÁSA ÉS DROPLETKÉPZÉS
FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt kiveszi az egyes alkotórészeket, győződjön meg róla, hogy a laboratóriumi asztal 
munkaterülete megfelelően le lett tisztítva 10%-os fehérítővel és 70%-os alkohollal.
1. Olvassza fel a következő alkotórészeket szobahőmérsékleten körülbelül 15 percig.

a. QXDx 2x Supermix
b. QXDx BCR‑ABL Primers & Probes
c. cDNS minta* lemez (~640 ng/teszt)

2. Az egyes alkotórészeket alaposan homogenizálja vortex keverő segítségével, és gondosan ellenőrizze, 
hogy nem képződött bennük csapadék. Ha csapadék alakult ki, alaposan keverje össze a cső tartalmát, 
majd centrifugálja.
MEGJEGYZÉS: A supermix sűrűbb, mint a többi alkotórész.

3. Az összes alkotórészt tartalmazó csövet centrifugálja 30 másodpercig 1000 rcf mellett, hogy a tartalmuk 
összegyűljön a csövek alján.
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4. Készítsen a reakciók számának megfelelő mennyiségű ddPCR Master Mix (ddPCR törzselegyet) az 
5. táblázat szerint.

ddPCR térfogat A minták száma* (minta + rátöltés) Térfogat
Összetevő Térfogat 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

cDNS minta/minták* μL 16
Teljes μL 50 900 1750 2600** 5000*

5. táblázat: A ddPCR lemeztérfogatok a minták száma alapján (az RT lemezhez meghatározva).

MEGJEGYZÉS:** A 48 mintához szükséges összesen 2600 μl térfogathoz (1 lemez) és a 96 mintához 
szükséges összesen 5000 μl térfogathoz (2 lemez) 2 ml-esnél nagyobb cső szükséges. Ezekhez a mintákhoz 
5 ml-es cső javasolt.
MEGJEGYZÉS:* Minta lehet a lemezen futtatandó betegminta, kontroll és kalibrátor.
5. Több minta esetében ajánlatos az ddPCR Master Mix (ddPCR törzselegyet) a fenti összetevőkkel 

elkészíteni (a cDNS minta kivételével), majd a cDNS‑t bemérni a ddPCR lemez egyes reakciócelláiba.
a. Az előírt lemezelrendezést lásd a 5. ábrán.
b. Vortex keverővel alaposan homogenizálja a ddPCR Master Mix (ddPCR törzselegy) alkotórészeit.
c. Mérjen be mérőcellánként 34 μl‑t a (cDNS nélküli) ddPCR Master Mix (ddPCR törzselegyből) 

a lemezre az 5. ábra szerint.
d. 50, 100 vagy 200 μl‑es, 8 csatornás pipettor és szűrőbetétes hegyek segítségével szúrja át a cDNS 

lemezen lévő zárófóliát.
MEGJEGYZÉS: A normál gyakorlatban azt figyelték meg, hogy a P20 pipettahegyek nem szúrják át 
a zárófóliát. Ehhez a lépéshez ne használjon P20 pipettahegyet.

A legjobb gyakorlatok a megfelelő térfogatú cDNS kinyeréséhez:
i. Állítsa a pipettát a pipettázandó térfogatra, és a dugattyú benyomása nélkül szúrja át a lemezen 

lévő zárófóliát. A pipettahegyeknek legfeljebb 2 mm‑rel szabad a zárófólia alá érniük.
ii. Az átlyukasztás után emelje fel a pipettahegyeket a zárófólia fölé, és nyomja be a dugattyút.
iii. A benyomott dugattyúval süllyessze le a hegyeket a mérőcellák aljára, és a hegyek óvatos előre‑

hátra mozgatásával tágítsa ki a lyukakat. A zárófólián lévő lyukak kitágításával a pipettahegyek 
elérik a mérőcellák alját. Ez azért fontos, hogy az optimális teljesítmény érdekében a cDNS 
teljes mennyisége kinyerhető legyen.

iv. Miközben a pipettahegy még a cDNS‑ben van, nagyon lassan szívja fel az előírt mennyiséget. 
A felszívás befejezése után a nyomás kiegyenlítődése érdekében még 5 másodpercig hagyja 
a pipettahegyet a mérőcellákban.

e. Adjon hozzá 16 μl cDNS mintát (betegminta, kontroll, kalibrátor vagy puffer) a ddPCR lemez minden 
egyes mérőcellájához.

f. A pipettával kb. 5‑ször óvatosan felszívva, majd visszaengedve keverje össze a mintát 
a ddPCR Master Mix (ddPCT törzseleggyel), végül teljesen nyomja ki a mintát a pipettából.

g. Minden minta esetében ismételje meg az f lépést.
h. Miután az összes cDNS mintát hozzáadta a lemezhez, vegyen elő egy 50 vagy 100 μl‑es pipettort 

(lehet többcsatornás), és állítsa be 35 μl‑re.
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i. A pipetta segítségével 15‑ször szívjon fel és engedjen vissza minden egyes reakcióelegyet a teljes 
térfogat (50 μl) 50%‑áig (25 μl), gondosan ügyelve arra, hogy ne keletkezzenek buborékok.

FIGYELMEZTETÉS: Kritikus fontosságú, hogy a mérőcella tartalmát 15-ször szívja fel és engedje vissza, 
hogy a viszkózus anyag jól összekeveredjen.
j. Minden egyes mintából mérjen át 25 μl‑t a szomszédos mérőcellába, így kialakítva a párhuzamos 

mérőcellákat az 5. ábrán látható módon.

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

A NTC 3. minta 11. minta

B Hi Pos 4. minta 12. minta

C Neg 5. minta 13. minta

D Lo Pos 6. minta 14. minta

E ~0,1%IS 7. minta puffer

F ~10% IS 8. minta puffer

G 1. minta 9. minta puffer

H 2. minta 10. minta puffer

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

A NTC 3. minta 11. minta

B Hi Pos 4. minta 12. minta

C Neg 5. minta 13. minta

D Lo Pos 6. minta 14. minta

E ~0,1%IS 7. minta puffer

F ~10% IS 8. minta puffer

G 1. minta 9. minta puffer

H 2. minta 10. minta puffer

5. ábra: A ddPCR lemez elrendezése

MEGJEGYZÉS: Ha a minták és a kontrollok száma összesen kevesebb, mint a 8 többszöröse (azaz 8, 16, 
24 stb.), akkor a fennmaradó mérőcellákat töltse fel 25 μl ddPCR kontrollpufferrel vagy a feleslegben maradt 
reagenssel. A dropleteket nem lehet létrehozni, ha a mérőcellák üresen maradnak.
6. A PX‑1 zárófólia‑rögzítő készülék segítségével zárja le a lemezt a zárófóliával.

i. A PX‑1 zárófólia‑rögzítő készüléket állítsa 180 fokra és 5 másodpercre (ne az alapértelmezett 
körülményekre).

ii. Tegye az RT lemezt egy szobahőmérsékletű blokkra.
iii. Fedje le a lemezt egy réteg perforálható zárófóliával oly módon, hogy a piros csík látható legyen, 

amikor a fólia rá van téve a lemezre.
iv. A lemez lezárásához érintse meg a Seal (Lezárás) gombot; ez lezárja az ajtót, és elindítja 

a hegesztést.
MEGJEGYZÉS: Ne használjon fémkeretet.

v. Vegye le a lemezt és a blokkot a PX‑1 zárófólia‑rögzítő készülékről.
7. Röviden centrifugálja a lemezt 30 másodpercig 1000 rcf mellett, hogy a mérőcellák tartalma összegyűljön 

a lemez alján, és hogy eltávolítsa a buborékokat.
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Dropletképzés

6. ábra: Az Automated Droplet Generator System elrendezése

MEGJEGYZÉS: A részletes és teljes használati útmutatót lásd a QX200 Automated Droplet Generator 
kézikönyvében.
FIGYELMEZTETÉS: A beállítás előtt győződjön meg róla, hogy a laboratóriumi asztal munkaterülete és 
a készülék felülete megfelelően le lett tisztítva 10%-os fehérítővel és 70%-os alkohollal.
1. Készítse össze a dropletgenerátor beállításához szükséges összes fogyóeszközt.

• DG32 patronok, pipettahegyek, dropletképző olaj, mintalemez, dropletlemez (amelyen a keletkezett 
dropletek megjelennek a futtatás befejezésekor).

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a hulladéktartály az AutoDG készülék megfelelő helyén található-e.
2. Nyissa ki az AutoDG készülék ajtaját, és helyezze rá a 96 mérőcellás ddPCR mintalemezt a QX200 

Automated Droplet Generator készülékre a „Mintalemez” pozícióba. A jelzőlámpának zöldre kell váltania.
3. Érintse meg a Configure Sample Plate (Mintalemez konfigurálása) gombot az AutoDG készülék 

kezelőfelületén, és válassza ki a megfelelő számú oszlopot, amelyekbe a minták kerülnek. (A lemez 
nevének és a lemezzel kapcsolatos megjegyzéseknek a megadása nem kötelező.) Kattintson az 
OK gombra.

MEGJEGYZÉS: Ha a minták és kontrollok száma összesen kevesebb mint a lemez egyetlen oszlopában 
található 8 mérőcella vagy annak többszöröse, akkor a dropletképzés biztosításához az oszlopban található 
többi mérőcellát töltse fel 25 μl ddPCR 1X kontrollpufferrel vagy a feleslegben maradt 1-szeres töménységű 
törzseleggyel.
MEGJEGYZÉS: Az AutoDG készülék Configure (Konfigurálás) képernyőjén csak teljes oszlopokat lehet 
kiválasztani (lásd 7. ábra).
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7. ábra: Az A lemezen 48 mintához kiválasztott 96 mérőcella van; a B lemezen 24 mintához kiválasztott 
48 mérőcella van.

4. A mintalemezen kiválasztott oszlopok száma alapján a sárga jelzőlámpák megadják, hogy milyen 
fogyóeszközöket kell ráhelyezni a készülékre.

5. Nyissa ki az AutoDG készüléket, és töltse fel a megfelelő fogyóeszközöket, amíg a hozzá tartozó 
jelzőlámpa zöldre nem vált.
a. Helyezze be a DG32 patronokat (a zöld tömítéseknek jobbra kell állniuk) a rendszer hátsó részén 

lévő lemeztartókba. A tartók a megfelelő irány meghatározásához jelzéssel vannak ellátva; amikor az 
elhelyezésük megfelelő, akkor a lámpa zöldre vált.

b. A műanyag csomagolás és a dobozfedő eltávolítása után töltse be a pipettahegyeket a készülék 
középső sora mentén.
FIGYELEM: Kizárólag teli pipettahegyeket tartalmazó dobozok tölthetők be a rendszerbe.

c. Helyezze be az üres 96 mérőcellás dropletlemezt úgy, hogy a kék hűtőblokk a dropletlemez helyén 
van; a lámpának zöldre kell váltania.

d. Töltse be az AutoDG olajat a bal oldalra oly módon, hogy a kupakot leveszi, és az üveget 
belecsavarja az oszlopba. A készülék felhasználói felületén a „Droplets for Probes” (Dropletek 
próbákhoz) résznél válassza ki az AutoDG olaj típusát; a kiválasztott olajtípus kékre vált. A képernyőn 
lévő Oil Level (Olajszint) ikon kékre vált, és megjelenik az üveg aktuális olajszintje.
MEGJEGYZÉS: Ez a lépés csak akkor szükséges, ha az olajszint nem elégséges a futtatáshoz.

6. Amikor az AutoDG készüléken az összes jelzőlámpa zölden világít, nyomja meg a kék Start Droplet 
Generation (Dropletképzés indítása) gombot.
FIGYELMEZTETÉS: Lépjen hátrébb a készüléktől, mert a gomb megnyomása után az ajtó be fog 
csukódni, és elindul a futtatás.

7. Az AutoDG felhasználói felületén megjelenik egy „Start Run” (Futtatás indítása) üzenet, amelyet meg 
kell erősíteni. A futtatás addig nem indul el, amíg a felhasználó meg nem nyomja a Start Run (Futtatás 
indítása) gombot.
MEGJEGYZÉS: A képernyőn megjelenik a dropletképzés befejezéséig hátralévő idő. Ha a dropletképzés 
bármilyen okból leáll, akkor a „Run Terminated” (Futtatás megszakadt) üzenet jelenik meg az AutoDG 
készülék képernyőjén. Ha a futtatás megszakadt, keresse meg a hiba okát, és kövesse a hibaelhárítás 
részben megadott utasításokat.

8. A dropletképzési futtatás sikeres befejezte után vegye ki a „dropletlemezt”, és a futtatás befejeztétől 
számított 30 percen belül zárja le perforálható zárófóliával.
FIGYELMEZTETÉS: Az AutoDG futtatás befejezte után fontos, hogy 30 percen belül lezárja 
a lemezt a zárófóliával, és elindítsa a thermocycler ciklust.
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i. A PX‑1 zárófólia‑rögzítő készüléket állítsa 180 fokra és 5 másodpercre (ne az alapértelmezett 
körülményekre).

ii. Tegye az RT lemezt egy szobahőmérsékletű blokkra.
iii. Fedje le a lemezt egy réteg perforálható zárófóliával oly módon, hogy a piros csík látható legyen, 

amikor a fólia rá van téve a lemezre.
iv. A lemez lezárásához érintse meg a Seal (Lezárás) gombot; ez lezárja az ajtót, és elindítja 

a hegesztést.
MEGJEGYZÉS: Ne használjon fémkeretet.

v. Vegye le a lemezt és a blokkot a PX‑1 zárófólia‑rögzítő készülékről.
9. Ekkor a dropletlemez készen áll a thermocyclerben való feldolgozásra.

PCR AMPLIFIKÁLÁS (THERMOCYCLING)
Miután a dropleteket tartalmazó 96 mérőcellás lemezt lezárta, helyezze be azt a thermocyclerbe a PCR 
amplifikáláshoz.
FIGYELMEZTETÉS: A beállítás előtt győződjön meg róla, hogy a laboratóriumi asztal munkaterülete és 
a készülék felülete megfelelően le lett tisztítva 10%-os fehérítővel és 70%-os alkohollal.

Az optimális QXDx BCR‑ABL eredmények érdekében kövesse a 6. táblázatban foglalt thermocycler protokollt.

Cikluslépés Ciklusok 
száma

Hőmérséklet 
(°C) Idő Melegedési 

sebesség
Enzim aktiválása 1 95 10 perc

2 °C/s

Denaturálás 5 94 30 s
Hőkezelés/Láncnövelés 60 1 perc
Denaturálás 35 94 30 s
Hőkezelés/Láncnövelés 64 1 perc
Enzim inaktiválása 1 95 10 perc
Dropletstabilizálás 1 4 30 perc
Hőmérsékleten tartás 
(opcionális) 1 4 24 óra

6. táblázat: BCR-ABL/ABL1 thermocycler protokoll

FIGYELMEZTETÉS: Kritikus fontosságú, hogy a melegedési sebességet 2 °C/s-re állítsa, mert az 
alapértelmezett melegedési sebességek minden thermocyclernél eltérőek. 
MEGJEGYZÉS: Ha C1000 Touch Thermal Cycler készüléket használ, akkor a melegített fedelet 105 °C-osra 
állítva használja, a minta térfogatát pedig 40 μl-re állítsa be (az alapértelmezett mintatérfogat 30 μl). 
Ezenkívül, a protokoll konfigurációját lásd a C1000 Touch Thermal Cycler készülék kézikönyvében.

Más thermocyclerek esetében a javasolt beállításokat lásd az „A” függelékben.
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DROPLETLEOLVASÁS
Felkészülés az adatgyűjtésre
1. A lemez leolvasása előtt készítsen elő egy sablonfájlt a lemezhez. Ezt megteheti a készülék 

számítógépén vagy egy olyan munkaállomáson, amelyen a QuantaSoft 1.7.4 szoftver fut. A lemez 
beállításai a következők:
• Experiment (Kísérlet): RED
• Supermix: ddPCR Supermix for Probes(no dUTP)
• Target1 (1. cél): Name: BCR‑ABL
• Target1 (1. cél): Type: Ch1 Unknown (Ismeretlen)
• Target2 (2. cél): Name: ABL
• Target2 (2. cél): Type: Ch2 Unknown (Ismeretlen)

A 8. ábra a QuantaSoft panelt és annak beállításait mutatja be.

8. ábra: A droplet-leolvasó beállítási paraméterei

2. A használt mérőcellákban lévő minden egyes mintát el kell nevezni. Az ismert minták standard 
megnevezései:
• NTC – templátmentes kontroll
• Hi Pos – magas pozitív kontroll
• Neg – negatív kontroll
• Lo Pos – alacsony pozitív kontroll
• ~0,1% IS – kalibrátor‑ellenőrző körülbelül 0,1% IS mellett
• ~10% IS – kalibrátor‑ellenőrző körülbelül 10% IS mellett
• Puffer – olyan minták, amelyek nem kerülnek leolvasásra; ezeket a részlegesen használt oszlopok 

kitöltése érdekében adjuk hozzá
3. Az ismeretlen mintákat a laboratóriumi eljárásoknak megfelelően nevezze el. Részletekért lásd a szoftver 

kézikönyvét.
FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze, hogy a leolvasandó oszlopokban mind a 8 mérőcella fel van töltve. Az üres 
mérőcellákat szükség szerint pufferoldattal töltse fel.

Adatgyűjtés
1. A készülék számítógépén indítsa el a QuantaSoft szoftvert, és töltse be a sablonfájlt a futtatandó 

lemezhez. Gondoskodjon arról, hogy minden információ hiánytalan és pontos legyen.
2. Nyomja meg a bal panelen található Run (Futtatás) gombot. A Leolvasó elindítja a dropletek leolvasását 

a kívánt mérőcellákból, és elvégez egy előzetes automatikus elemzést. A futtatás alatt figyelheti 
a folyamat előrehaladását és az adatok minőségét.
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FIGYELMEZTETÉS: Az adatgyűjtési folyamatot ne zavarja meg: ne használja a számítógépet más 
feladatok elvégzésére, és csökkentse minimálisra a rezgéseket a rendszer körül.

3. A futtatás befejeződése után a rendszer elment egy „*.qlp” kiterjesztésű fájlt a készülék számítógépének 
a merevlemezére. Ez a fájl elemezhető a készülék számítógépén vagy egy olyan munkaállomáson, 
amelyen a QuantaSoft 1.7.4 szoftver fut.

4. A lemezt a hulladékkezelésre vonatkozó helyi, állami vagy szövetségi törvényeknek és jogszabályoknak 
megfelelően ártalmatlanítsa.

ANALYSIS
Töltse be a rendszer által generált .qlp fájlt, és a bal oldali panelen válassza az Analyze (Elemzés) opciót.
1. Jelölje meg az elfogadott eseményeket.

a. Válasszon ki minden mérőcellát.
b. Kattintson az Events (Események) gombra és a Total (Mind) jelölőnégyzetre.

c. Minden olyan mérőcellát, amelynél az elfogadott események száma 10 000 alatt van, ki kell zárni 
a további elemzésből.

d. Jegyezze fel az összes kizárandó mérőcellát.
2. Készüljön fel a küszöbérték meghatározására.

a. Kattintson a 2D Amplitude (2D amplitúdó) gombra.
b. Kattintson az Options (Opciók) gombra és válassza a fixed (rögzített) lehetőséget a tengely 

zárolásához.

3. Erősítse meg a pozitív kontrollokat és a küszöbértékeket.
a. Válassza ki a Hi Pos mintát tartalmazó mérőcellákat.
b. Minden csatornában állítsa a küszöbértékeket ~ 1/3‑ra a negatív és pozitív klaszterek közé. 

A 2D görbének a 9. ábrán láthatóhoz hasonlónak kell lennie.
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9. ábra: 2D pozitív kontroll esetén

c. Jegyezze fel a küszöbértékeket.
4. Állítsa be a küszöbértékeket az egész lemezre.

a. Válasszon ki minden mérőcellát.
b. Alkalmazza a lemezre érvényes közös küszöbértékeket a kiválasztott mérőcellákra úgy, hogy a Hi 

Pos határértékek szintjére állítja be azokat.
5. Ellenőrizze az egyéb kontroll‑ és kalibrátor‑küszöbértékeket.

a. NTC‑k – Ha több mint 10 ABL kópiát vagy 1 BCR‑ABL kópiát észlel, érvénytelenítse a futtatást.
b. Minden más ismert minta – erősítse meg, hogy a küszöbértékek nem vágják át egyik klasztert sem.

6. Vizsgálja meg a küszöbértékeket az ismeretlen mintákon.
a. Erősítse meg, hogy azok nem vágják át középen a klasztereket.
b. Ellenőrizze az egyéb szokatlan fenotípusokat.

 | A szokatlan fenotípusokra a Függelékben talál példákat.
c. Szükség szerint a további elemzésből zárja ki a problémás mérőcellákat vagy korrigálja 

a küszöbértékeket.

Adatok exportálása
1. Válassza ki az összes mérőcellát, majd szüntesse meg a kizárt mérőcellák kiválasztását oly módon, hogy 

a Ctrl lenyomása mellett rákattint mindegyikre.
2. A legördülő mezőből válassza a Both (Mindkettő) lehetőséget, és kattintson az Export CSV (CSV 

exportálása) opcióra, hogy egy .csv fájlba elmentse az adatokat egyesített vagy egyszeri mérőcellás 
formátumban.
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Minden olyan mintát, amelynél 1‑nél több megfelelt eredmény található, a rendszer digitális, droplet 
szinten egyesít. Minden olyan mintát, amelynél csak 1 megfelelt eredmény található, a rendszer egyszeri 
mérőcella szinten jelent. Az adatok összesítésének legpontosabb módja a digitális egyesítés, ez biztosítja 
a legérzékenyebb és lerobusztusabb méréseket.

Eredmények
A CSV fájl az adatokat táblázatos formátumban tartalmazza. Minden sor egy külön minta (egyesített vagy nem 
egyesített). Egyesítés esetén a mérőcella jelölése Mxx‑re változik, ez jelzi az egyesített mérőcellákat. Amikor 
a mérőcellákat nem egyesítik, megmarad az eredeti elnevezésük (azaz A01, A02 stb.). A „Ratio” (Arány) 
fejlécű oszlop tartalmazza a BCR‑ABL/ABL kópiák arányát. A %IS arány és az MR szint számításához ezeket 
a képleteket használja.

%IS = Arány × 100 × CF

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

A CF a tételspecifikus átváltási tényező, amely a készlethez mellékelt tájékoztatóban található.
Ha vannak kizárt mérőcellái, akkor egyes minták egyszeres mérőcellaként kerülnek be a jelentésbe. Az 
ezekből az egyszeres mérőcellákból származó eredmények (BCR‑ABL és ABL) a CSV fájlban az egyesített 
cellákból kapott eredmények alatt találhatók.
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MINŐSÉGELLENŐRZÉS
Kontrollok
A készletben három kontroll található. Az ismeretlen mintákkal kapcsolatos jelentés elkészítéséhez 
a következő kritériumoknak kell teljesülniük:

Kontroll neve Funkció Várt eredmény
Hi Pos Magas pozitív kontroll MR0,3–MR1 (10%–50%IS)

Neg Negatív kontroll Neg. (MR5,3 / 0,0007%IS alatt)
Lo Pos Alacsony pozitív kontroll MR3‑MR5 (0,001‑0,1%IS)

Kalibrátor-ellenőrzők
A készlet két kalibrátor‑ellenőrzőt tartalmaz. Ezek arra szolgálnak, hogy meghatározzuk a készlettel 
elvégzett mennyiségi meghatározás érvényességét. Az egyes kalibrátor‑ellenőrzőkkel kapott eredmények 
nem módosítják az ismeretlen minták jelzett értékeit. Ellenőrizze, hogy a jelentésben szereplő %IS értékek 
megfelelnek‑e a vártnak:

Kalibrátor-ellenőrző neve Várt eredmény
~0,1% IS A mellékelt tájékoztatóban szereplő minimális és maximális érték között
~10% IS A mellékelt tájékoztatóban szereplő minimális és maximális érték között

A kalibrátor‑ellenőrzőket annak biztosítására használják, hogy az assay‑ok is az első WHO nemzetközi 
genetikai referencia panelre legyenek visszavezethetők.
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Ismeretlen minták
A tesztben az ismeretlen mintákhoz 2 vagy több mérőcella használható. A jelentésben minden mérőcellához 
legalább 10 000 ABL kópiának kell tartoznia a Cross ajánlásoknak megfelelően.6 Választhatja azt is, 
hogy a 10 000 ABL kópiánál kevesebbel rendelkező mérőcellákat is felhasználja, de ez ennél a mintánál 
csökkentheti az érzékenységet. A digitális egyesítés összesít minden ABL és BCR‑ABL traszkriptum kópiát, 
a teljes BCR‑ABL/ABL kópia arány meghatározásához használt összes mérőcellából, %IS és MR szint 
formájában kifejezve. A mérőcellák közötti konkordancia tekintetében szükség szerint további ellenőrzések 
végezhetők.
FIGYELMEZTETÉS: Azokban az esetekben, ahol mintánként csak egy mérőcella érvényes, előfordulhat, hogy 
az ABL kópiák száma nem elegendő az MR szintek meghatározásához. Az érzékenység megerősítéséhez 
a CSV fájlban ellenőrizze az ABL kópiákat az egyes mérőcellákban.

AZ EREDMÉNYEK KIÉRTÉKELÉSE
Amikor minden kontroll és kalibrátor‑ellenőrző vizsgálat megfelelő eredményt ad, az ismeretlen minták 
eredményei jelenthetők. Általánosságban elmondható, hogy ha egy mintát több mérőcellában vizsgálunk, 
akkor nagyobb lesz a meghatározás érzékenysége.
A European LeukemiaNet (ELN) aktuális ajánlásait az alábbiakban foglaltuk össze:

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

1%‑10%
0,1%‑<1%

<0,1%

Kód Klinikai szempontok

PIROS Értékelje a beteg együttműködését és a gyógyszerkölcsönhatásokat 
Mutációanalízis

SÁRGA Értékelje a beteg együttműködését és a gyógyszerkölcsönhatásokat 
Mutációanalízis

ZÖLD Monitorozza a választ és a mellékhatásokat
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HIBAELHÁRÍTÁS
A ddPCR rendkívül érzékeny technológia, amelynek segítségével hatékonyan és megbízható módon 
észlelhetők és jellemezhetők a mintával, a reakcióval vagy a készülékkel kapcsolatos problémák. Az alábbi 
listában a leggyakoribb hibákat, azok fenotípusát, leírását és javasolt megoldását soroltuk fel.
Lemorzsolódás – egyes dropletek lemorzsolódnak, általában a leolvasás alatt (lásd 10. ábra).
Megoldás: Ne használja fel az adatokat; zárja ki azt a mérőcellát. Ha a probléma továbbra is fennáll, 
ellenőrizze a laboratórium részecskeszennyezettségét.

Problem NormalProbléma Normális

10. ábra: Lemorzsolódás – Problémás vs. Normális
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Osztott klaszterek – a dropletcsoportok nem válnak szét egyértelműen, rendszerint az RT reakcióval 
összefüggő problémák miatt (lásd 11. ábra).
Megoldás: Ha lehetséges, korrigálja a mérőcella küszöbértékét; a számok gyakran nem mutatnak jelentős 
változást. Ha mégis, akkor zárja ki az adott mérőcellát.

Problem NormalProbléma Normális

11. ábra: Osztott klaszterek – Problémás vs. Normális

Tükröződés – két különböző mérettel rendelkező droplet (lásd 12. ábra).
Megoldás: Zárja ki a mérőcellát az elemzésből.

Problem NormalProbléma Normális

12. ábra: Tükröződés – Problémás vs. Normális
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Thermocyclerhiba – a hőmérsékleti profil eltérései következtében a PCR nem megfelelő (lásd 13. ábra).
Megoldás: Zárja ki a mérőcellát az elemzésből. Ellenőrizze a thermocycler teljesítményét.

Problem NormalProbléma Normális

13. ábra: Thermocycling – Problémás vs. Normális

A zárófólia-rögzítő készülék meghibásodása – a lemez lezárása nem megfelelő, a párolgás miatt 
a dropletek térfogata változó (lásd 14. ábra).
Megoldás: Zárja ki a mérőcellát az elemzésből. Ellenőrizze a zárófólia‑rögzítő készülék teljesítményét.

Problem NormalProbléma Normális

14. ábra: A zárófólia-rögzítő készülék meghibásodása – Problémás vs. Normális
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ANALITIKAI TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK
Vakhatár (LoB)
Ezt a vizsgálatot a CSLI EP17‑A2, Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement 
Procedures (A klinikai laboratóriumi mérési eljárások kimutatási képességének értékelése) alapján 
végezték. 36 különböző, nem leukémiás személytől származó, feltételezetten BCR‑ABL negatív RNS mintát 
használtak. Minden negatív mintát 2 mérőcellás elrendezésben vizsgált 1 kezelő 1 készülékben, 2 tételben 
és 3 napon át; így összesen 72 független mérési eredményt kaptak. Minden eredményt a kimutatott összes 
BCR‑ABL kópiák alapján rangsoroltak. A 95% kvantilis a rangsorban a 68. és a 69. minta között volt, 
amelyek mindegyikében 0 BCR‑ABL kópiát találtak. Így a 95% mellett megállapított LoB 0 BCR‑ABL kópia, 
2 mérőcellában.
Ezenkívül 48 templátmentes kontroll (no‑template‑control, NTC) mintát futtatott 2 mérőcellában, 1 kezelő, 
1 készüléken, 3 futtatásban és 2 tételben. A mintákat a kimutatott összes BCR‑ABL kópiák alapján 
rangsorolták úgy, hogy a 95% kvantilis a rangsorban a 46. és a 47. minta között volt. Az LoB mindkét tétel 
esetében 0 BCR‑ABL kópia volt.

Kimutatási határ (Limit of Detection, LoD)
Ezt a vizsgálatot a CLSI EP17‑A2, Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement 
Procedures (A klinikai laboratóriumi mérési eljárások kimutatási képességének értékelése) alapján végezték. 
Három pozitív BCR‑ABL RNS betegmintacsoportot (poolt) készítettek a körülbelül MR4,0 értékek eléréséhez. 
Az 1. poolban 15, E13a2 és/vagy E14a2 variánsra pozitív beteg mintáit keverték össze. A 2. pool 5, E13a2 
variánsra pozitív beteg mintáit tartalmazta. A 3. pool 5, E14a2 variánsra pozitív beteg mintáit tartalmazta. 
Készítettek egy negatív BCR‑ABL RNS mintapoolt is, amelyet a pozitív betegminta poolok hígítására 
használtak. A negatív pool felhasználásával minden pozitív poolból sorhígítást készítettek A kapott MR 
szintek MR4,0 és MR6,0 között voltak. A hígításokat 20 másodpéldányban vizsgálta 1 kezelő, 1 rendszeren, 
4 független tétellel, tesztenként 2 mérőcellával. A Probit módszerrel elvégzett elemzések 95% konfidenciaszint 
mellett MR4,7 (0,002%IS) LoD értéket eredményeztek.
Ezenkívül, a College of American Pathologists (CAP) jártassági vizsga programból származó mintát (a CAP 
által kijelölt szint: MR4,7) elemeztek 60 egyszeres mérőcellában (20 független RT reakció, egyenként 3 
ddPCR független reakcióval, 1 kezelő, 1 tétel, 1 készülék). Az egyes mérőcellák 1 mérőcellás, 2 mérőcellás 
és 4 mérőcellás tesztekké történő in silico (számítógépes szimulációval történő) egyesítése ugyanazt az LoD 
értéket eredményezte az MR4,4 szinten az 1 mérőcellás tesztnél, az MR4,7 szinten a 2 mérőcellás teszt 
esetében, és az MR5,0 szinten a 4 mérőcellás teszteknél. Az egyes mérőcellás és négy mérőcellás Probit 
adatokkal elvégzett elemzések ugyanazt az LoD értéket eredményezte MR4,4 szinten az 1 mérőcellás teszt 
esetében, és MR5,0 szinten a 4 mérőcellás teszteknél.

1 mérőcella 2 mérőcella 4 mérőcella
%IS érték 0,004 0,002 0,001

MR 4,4 4,7 5,0

Meghatározási határ (Limit of Quantitation, LoQ)
Ezt a vizsgálatot a CLSI EP17‑A2, Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement 
Procedures (A klinikai laboratóriumi mérési eljárások kimutatási képességének értékelése) alapján végezték. 
Az LOD vizsgálattal azonos mintakészletet és kísérleteket használták. A hígítások MR4,0 és MR6,0 között 
voltak. A mért %CV 76% alatt volt az MR4,7 szintig (0,002%IS). A meghatározási határ 2 mérőcellában 
MR4,7 (0,002%IS). Továbbá (0,0045 %IS) vagy az egyszeres mérőcellában MR4,34, és 0,0008%IS vagy 
MR5.0 négyszeres mérőcella formátumban.
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Pontosság
A precizitást SD ≤0,25 értéknél erősítették meg a ≤4,6 MR értékek esetében. Ezt a vizsgálatot a CLSI 
EP5‑A3, Evaluation of Precision of Quantitative Measurement Procedures (A klinikai laboratóriumi mérési 
eljárások kimutatási képességének értékelése) alapján végezték. A vizsgálat során a futtatást 3 napon át 
végezték, 2 készülékkel és 3 reagenstétellel, 2 kezelővel és 3 párhuzamosban. Nyolc különböző %IS szintű 
mintát – MR0,7; MR1,4; MR2,4; MR2,8; MR3,3; MR3,6; MR4,1 és MR4,6 – teszteltek. A 7. táblázat az MR és 
a %IS egységek mért összes pontatlanságát foglalja össze.

Minta 
azonosító N Átlag 

MR szint

MR teljes precizitás Átlag 
%IS 
szint

% BCR‑
ABL

Teljes 
precizitás

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

Sejtvonal‑
szabályzás 1 108 0,73 0,017 2,329 18,73 0,714 3,815

Sejtvonal‑
szabályzás 1 108 4,66 0,251 5,386 0,0023 0,002 69,565

7. táblázat: A precizitás összefoglalása

Linearitás
A linearitást legalább MR 0,3 (50%IS) és MR 4,7 (0,002%IS) között igazolták. Ezt a vizsgálatot a CLSIEP6‑A2, 
Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedures (A kvantitatív mérési eljárások 
linearitásának értékelése) alapján végezték. 10 CML‑pozitív, két, e13 és e14 transzkriptumot (egyenként 5) 
tartalmazó humán mintát kevertek össze és hígítottak CML‑negatív emberi vérmintával. A hígítási szint MR0,3 
(50%IS) és MR4,7 (0,002%IS) között volt. Az e14 keverék esetében további RNS‑t vontak ki egy nem reaktív, 
pozitív 3t3 sejtvonalból, és ezzel normalizálták a mintát 100 ng/μl‑re. A negatív humán mintában az ABL szintet 
negatív HeLa sejtvonal alkalmazásával emelték meg. A vizsgálatot két thermocyclerben és két leolvasóval 
végezte négy napon át, egyetlen kezelő. Az e13 és az e14 keverék egyaránt linearitást mutatott, mindkét 
esetben R2 = 0,996 értékkel (lásd 15. és 16. ábra). A mért meredekségek sorrendben 1,03 és 1,04 voltak. 
Emellett négyzetes és köbös polinomiális illesztést végeztek. A négyzetes illesztés esetében az elsőrendű 
linearitástól való abszolút eltérés minden szintnél ≤0,09 MR egység volt.
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15. ábra: e13a2 linearitás

M
ér

t %
IS

Várt %IS

16. ábra: e14a2 linearitás

JELENTHETŐ TARTOMÁNY
A jelenthető tartomány a linearitás felső határától, azaz MR0,3‑tól (50%IS) az LoQ‑ig, azaz 2 mérőcellánál 
MR4,7‑ig (0,002%IS) tart.
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Nyomonkövethetőség
A WHO Elsődleges Referencia Anyagára való visszavezethetőséget 1,0 meredekséggel és 0,0–0,1 
tengelymetszeti paraméterrel igazolták. Az BCR‑ABL transzlokáció RQ‑PCR eljárással történő 
meghatározásához rendelkezésre álló első WHO Nemzetközi Genetikai Referencia Panel (NIBSC kód: 09/138) 
nyomonkövethetőségét úgy igazolták, hogy a WHO Referencia Panelt 3 kalibrátor‑ellenőrzővel és 5, egymástól 
független reagenstétellel megmérték, majd a mért értékeket összevetették a Referencia Panel használati 
útmutatójában közölt értékekkel (NIBSC, 2012). A 4 WHO Referencia Panel tag mindegyikét 5 reagenstétellel 
vizsgálták, 4 párhuzamosban, 5 futtatással (tételenként 1 futtatás).
A WHO Elsődleges panel egyes szintjeihez mért MR értékeket egy közös származtatott korrekciós tényezővel 
(CF=0,93) korrigálták. A mért MR értékek és a közölt MR értékek összehasonlítását további regressziós 
analízissel elvégezve meghatározták a meredekséget és a tengelymetszeti értékeket. Az elemzés kiváló 
korrelációt mutatott, 1,0 R2 értékek mellett. A vonalak meredeksége 0,98–1,04 között volt, a számított 
tengelymetszeti értékek pedig a –0,06 és 0,07 tartományba estek.

Analitikai specificitás
Az analitikai specificitás alátámasztja, hogy a teszt kizárólag az e13a2 és az e14a2 BCR‑ABL1 
transzkriptumokat mutatja ki, és legalább MR5,0 szintig nem észlelhető keresztreaktivitás az e1a2 (p190) 
és az e19a2 (p230) transzkriptumokkal. Két (2) mintát készítettek in vitro készített p190 vagy p230 
transzkriptumok és 2 donortól származó normál emberi vérből kivont RNS összekeverésével. Mindegyik 
mintából 4 hígítást készítettek különböző mennyiségű negatív RNS felhasználásával, a 0,005%–30% 
közötti szintek biztosításához. Minden mintát 1 készüléken, 1 tétellel vizsgálták, 1 kezelővel és legalább 
4 párhuzamosban. A jelentés szerint minden mérés 0,000%IS volt az e13a2 és az e14a2 transzkriptum 
esetében egyaránt. A készlet legalább MR5,0 szintig specifikus.

Zavaró anyagok

Endogén
A szerkezetileg nem kapcsolódó anyagok, mint az endogén vérösszetevők (proteinek és lipidek) és az exogén 
molekulák, mint az alvadásgátlók QXDx™ BCR‑ABL %IS Kit‑en tett hatása a potenciális zavaró anyagok 
jelenlétében és hiányában vett teljes vérmintákból kinyert RNS alapján lett meghatározva. A potenciális zavaró 
anyagok a kinyerés előtt lettek hozzáadva a teljes vérmintákhoz. Minden egyes zavaró anyagnál egy zavaró 
anyagtgól mentes kontrollmintát teszteltek.
A kontroll‑ és a tesztminták esetében is öt másodpéldányú kinyerést végeztek a Promega Maxwell CSC 
RNA Blood Kit használatával. A kinyerést követően, megmérték a 260 nm‑en lévő felvevőképességet, és 
a másodpéldányokat 100ng/µL‑re igazították ki a szükség szerint hozzáadott DNS szuszpenziós pufferrel. 
Minden egyes kinyert példányt másodpéldánnyal együtt teszteltek, zavaró anyagokként összesen tíz teszttel. 
A tesztelt anyagok között nem tapasztaltak interferenciát.
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Endogén anyag tesztelése

Teszt N

%IS 
Futtatás 
precízión 

belül %CV

Átlag %IS %IS 95% 
konfidenciaintervallum

A teszttartomány 
a szabályzási precízió 
tartományába esik?

Koleszterin 10 36,5 0,005% 0,002% ‑ 0,007% Igen ‑ Megfelelt
Konjugált bilirubin 10 36,5 0,007% 0,004% ‑ 0,01% Igen ‑ Megfelelt

EDTA 10 10,7 0,094% 0,075% ‑ 0,113% Igen ‑ Megfelelt
Hemoglobin 10 17,9 0,045% 0,041% ‑ 0,049% Igen ‑ Megfelelt

Heparin 10 10,7 0,100% 0,088% ‑ 0,112% Igen ‑ Megfelelt
Trigliceridek 10 36,5 0,004% 0,002% ‑ 0,006% Igen ‑ Megfelelt

Nem konjugált 
bilirubin 10 37 0,005% 0,002% ‑ 0,007% Igen ‑ Megfelelt

Exogén anyag tesztelése

Teszt Mért átlag 
MR

MR 95% 
konfidenciaintervallum

MR elfogadható 
tartomány

(Kontroll CI 
±0,5 Log)

Eredmény (Az MR 
CI tesztminta a CI 

±0,5 Log kontrollminta 
tartományába esik?)

Guanidinium 
tartalmú lízis 

puffer
3,57 3,49 ‑ 3,68 3 ‑ 4,09 MEGFELELT

Etanol 3,5 3,45 ‑ 3,56 3 ‑ 4,09 MEGFELELT
Fenol 3,53 3,46 ‑ 3,63 3 ‑ 4,09 MEGFELELT
Utolsó 

mosópuffer 3,53 3,47 ‑ 3,59 3 ‑ 4,1 MEGFELELT

Genomikus DNS 3,58 3,53 ‑ 3,63 3 ‑ 4,1 MEGFELELT
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RNS bemenet
Annak érdekében, hogy meghatározzák az RNS kimeneti követelményeket, négy (4) RNS mintát hoztak létre 
az egy (1) negatív donorvér, négy (4) RNS poolból származó RNS‑sel, amely darabonként két (2) páciensből 
állt, amit a CML+ donorvérből nyertek ki. A mintákat 200 ng/μL‑re hígították, és változó mennyiségeket 
teszteltek, a cél RNS bemenetek 125ng‑1500ng között voltak. Az összes minta hasonló eredményeket hozott 
tesztenként 125 ng/μL‑en, habár a precízió csökken az alacsonyabb bemeneteknél.

MR csoport bemenet (ng) +/n tesztek átlag IS ISCV átlag 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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KLINIKAI TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK
Harmincnégy (34) klinikai mintát gyűjtöttek össze és dolgoztak fel egy független európai klinikai 
laboratóriumban. A minták feldolgozása és a laboratórium által kifejlesztett qPCR vizsgálattal történő 
elemzése során a szabvány laboratóriumi eljárásokat alkalmazták; a qPCR tesztet a WHO IS standardjához 
kalibrálták. A QXDx BCR‑ABL %IS tesztet 4 mérőcellában végezték. Az adatok elemzését 4 mérőcellás 
és 6 db 2 mérőcellás formátumban végezték el (a formátum a 17. ábrán látható). A 6 db 2 mérőcellás 
párhuzamos vizsgálat alapján megállapított reprodukálhatóság kiváló volt; az MR4,0 értékhez közelítő 
minta esetében a maximális %CV 46% (%IS térben), amely összevethető az analitikai reprodukálhatósági 
vizsgálatok eredményeivel.
A laboratórium által kifejlesztett klinikai qPCR teszt és a QXDx BCR‑ABL %IS teszt közötti konkordancia 
ugyancsak kiváló volt: R2 = 0,976; meredekség = 1,03. Az MMR (MR3 vagy 0,1%IS) státusz tekintetében 
a konkordancia kiváló, 98% volt. Az egyetlen nem egyező minta 0,35 log eltérést mutatott.
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qPCR klinikai teszt, MR

17. ábra: Klinikai teljesítmény

KORLÁTOZÁSOK
A teszt kizárólag az e13a2 és az e14a2 fúziós transzkriptumok kimutatására alkalmas, az e1a2, e19a2 vagy 
a t(9;22) génnel összefüggő más, ritka transzkriptumok kimutatására nem.
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„A” FÜGGELÉK: THERMOCYCLEREK
Előírt műszaki adatok: Az alábbi műszaki adatoknak megfelelő thermocyclerek:

 | Pontosság: +/‑0,2 °C
 | Egységesség: +/‑0,4 °C a mérőcellák között 10 másodpercen belül
 | Módosítható felmelegítési lehetőség, az előírt melegedési sebesség: legfeljebb 2 °C/s
 | Hőmérsékleti tartomány: 0‑100 °C

Thermocyclerek: Vizsgálatot végeztek annak igazolására, hogy a különböző thermocycler készülékek 
a QXDx BCR‑ABL %IS Kit készlettel történő használat tekintetében egymással egyenértékűek. Az alább 
felsorolt thermocyclerek megfelelnek a fent megadott műszaki követelményeknek. Ez a vizsgálat a következő 
4 thermocyclert értékeli:

Thermocycler Katalógusszám Készülék 
típusa

Melegedési 
beállítás

95% CI ±0,5 log 
referencia

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

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

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

2 °C/s (93% 
melegedési 
sebesség)

Megfelelt

Eppendorf Mastercycler® Pro, 
with Control Panel, 230 V/50 – 60 Hz 6321000515 Teszt

20% 
melegedési 
sebesség

Megfelelt

A megengedett tartományt minden minta esetében a referencia thermocyclerrel (Bio‑Rad C1000 Touch 
thermocycler 96 mély mérőcellás reakció modullal) kapott átlagos MR plusz vagy mínusz 0,5 log értékként 
számították ki. Minden tesztelt minta benne volt a 95%‑os konfidenciaintervallumban (CI).
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„B” MELLÉKLET: NÉVVÁLTOZÁS

2017. június 9.
Tárgy: a ddPCR diagnosztikai termék márkanevének változása

Tisztelt Vásárló!
A Bio‑Rad Droplet Digital PCR platform bevezetése óta a Bio‑Rad a QX200 Droplet Digital PCR megnevezést 
használja ezeknek a rendszereknek a márkaneveként.
Tekintettel arra, hogy a Bio‑Rad a technológia területén fokozatosan áttér a RUO eszközökről a diagnosztikai 
megoldásokra, úgy döntöttünk, hogy a diagnosztikai termékcsalád új márkanevet kap: QXDx™. Jelenleg azon 
dolgozunk, hogy jelenlegi és jövőbeni diagnosztikai termékeink márkanevébe felvegyük a QXDx™ előtagot.
A termék márkaneve és az ebből eredő névváltozás nem befolyásolja az érintett termékek formáját, 
megfelelőségét, funkcióit, illetve az azokkal kapcsolatos nyilatkozatokat.
2017. június 15‑től kezdődően lépcsőzetesen aktualizáljuk a termékek kereskedelmi dokumentációját, 
hogy azokba bekerüljön a digitális PCR eljáráshoz készült diagnosztikai termékcsaládot azonosító QXDx™ 
márkanév.
Ez alatt a lépcsőzetes folyamat alatt gyakran két néven hivatkozunk a termékre: A Bejegyzett nevén és 
a Védjegyzett nevén, ez a folyamat addig tart majd, amíg befejeződik a védjegyzett név bejegyzett névként 
való regisztrációja.
A minta dokumentációban külön jelezzük a Védjegyzett nevet és a Bejegyzett nevet. Ezt követően 
a dokumentumokban a további használat esetén a Védjegyzett név szerepel. A Védjegyzett névvel rendelkező 
termékek a következők:

Berendezésrendszer:
Katalógusszám Bejegyzett név Védjegyzett név (Új)

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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Reagensek és fogyóeszközök:
Katalógusszám Bejegyzett név Védjegyzett név (Új)

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

Tisztelettel:

Marketing menedzser
Bio‑Rad, Digitális Biológiai Központ
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