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Oversettelser

Produktdokumentene er tilgjengelig på ytterligere språk på elektroniske medier.

Symbolforklaring

Europeisk samsvar Produsent Autorisert representant i EU

Delnummer Utløpsdato Til In Vitro Diagnostisk Bruk

Temperaturgrenser Katalognummer Se bruksanvisning

Antall tester For bruk med Serienummer

Kun til foreskrevet bruk Inneholder lateks

BIO-RAD TEKNISK STØTTE
For hjelp og tekniske råd, vennligst kontakt Bio‑Rad Technical Support avdeling. I USA er avdelingen for 
Teknisk Støtte åpen Mandag – Fredag fra kl. 05:00 – 17:00, Stillehavstid.

Tel.: 1‑800‑424‑6723

Faks: 1‑510‑741‑5802

E‑post: LSG_TechServ_US@bio‑rad.com (for U.S. og internasjonale kunder)

Online teknisk støtte og verdensomspennende kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.consult.bio‑rad.com.

JURIDISKE MERKNADER
Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk 
eller mekanisk, inkludert fotokopi, registrering, eller noe informasjonslagrings‑ eller gjenvinningssystem, uten 
skriftlig tillatelse fra Bio‑Rad Laboratories.

Bio‑Rad forbeholder seg retten til å endre sine produkter og tjenester når som helst. Denne Bruksanvisningen 
kan endres uten forvarsel. Selv om Bio‑Rad er forberedt på å sikre nøyaktighet, påtar det seg ikke noe ansvar 
for feil eller skader som følge av bruken av denne informasjonen.

Excel og Microsoft er varemerker som tilhører Microsoft Corporation.

FAM og VIC er varemerker som tilhører Applera Corporation.

TaqMan er et varemerke som tilhører Roche Molecular Systems, Inc.

Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

Bio‑Rad's termiske syklatorer og sanntids termiske syklatorer dekkes av en eller flere av følgende U.S. 
patenter eller deres utenlandske kolleger eid av Eppendorf AG: U.S. Patentnr. 6,767,512 og 7,074,367.



 12006672NOrevC iii

 QXDx™ BCR-ABL %IS Kit

Dette produktet og/eller dets bruk er dekket av krav fra U.S. patenter og/eller verserende amerikanske og 
ikke‑amerikanske patentsøknader eid av, eller under lisens til Bio‑Rad Laboratories, Inc. Kjøp av produktet 
inkluderer en begrenset, ikke‑overførbar rett under slik intellektuell eiendom for bruk av produktet til interne 
forsknings‑ og diagnostiske formål. Det gis ingen rettigheter for bruk av produktet til kommersielle applikasjoner 
av noen art, inkludert, men ikke begrenset til produksjon, kvalitetskontroll, eller kommersielle tjenester, så som 
kontrakttjenester eller gebyr for tjenester. Informasjon angående en lisens for slik bruk kan fås fra Bio‑Rad 
Laboratories. Det er kjøperens/sluttbrukerens ansvar å skaffe seg eventuelle tilleggsrettigheter som kan kreves.

SIKKERHET OG OVERHOLDELSE AV REGELVERK
 QX200™ System er testet og funnet å være i samsvar med alle gjeldende krav i følgende sikkerhets‑ og 
elektromagnetiske standarder:

1. IEC 610101:2010 (3rd ed.), EN610101:2010 (3rd ed). Elektrisk utstyr for Måling, Kontroll og 
Laboratoriebruk – Del 1: Generelle krav

2. EN 61326‑1:2006 (Klasse A). Elektrisk utstyr for måling, kontroll og laboratoriebruk. EMC‑krav, Del 1: 
Generelle krav

3. UL 61010‑1:2004, Laboratorieutstyr, Test‑ & Måleutstyr og Industrielle Prosesskontroller

4. CAN/CSA 22.2 No 61010‑1‑04, Sikkerhetskrav for elektrisk Utstyr for Måling, Kontroll og 
Laboratoriebruk, Del 1: Generelt Krav

5. Dette utstyret genererer, bruker og kan stråle ut radiofrekvensenergi og, hvis det ikke installeres og 
brukes i samsvar med bruksanvisningen, kan forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. 
Bruk av dette utstyret i et boligområde vil sannsynligvis forårsake skadelig interferens, og i så fall må 
brukeren korrigere interferensen på egen bekostning.

    CE‑merket indikerer at produsenten sikrer at produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene i 
Europeisk Direktiv for in vitro diagnostisk medisinsk utstyr 98/79/EC.

    Merket CSA indikerer at produktet er testet iht. Kanadiske og U.S. standarder og oppfyller kravene i de 
gjeldende standardene.

Dette utstyret er testet og er i samsvar med grensene for digitalt utstyr i klasse A, iht. Del 15 i FCC‑
reglene. Disse grensene er designet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret 
brukes i et kommersielt miljø.

  Symbolet for ”The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive” (Direktiv for Elektrisk og 
Elektronisk utstyrs avfall) indikerer at når sluttbrukeren ønsker å kaste et slikt produkt, må det sendes 
til et separat innsamlingsanlegg for gjenvinning og resirkulering.

Dette instrumentet er kun ment for bruk av trent personell.

Ikke plasser utstyret slik at det er vanskelig å betjene strømpluggen. Pluggen til strømforsyningen er 
frakoblingsenheten.

Ingen deler som skal repareres på innsiden.
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QXDX BCR-ABL %IS SETT FOR QX200 SYSTEMADVARSLER OG 
FORHOLDSREGLER
For In Vitro diagnostisk bruk. For bruk av helsepersonell.

Dette testsettet bør kun håndteres av kvalifisert personell som er trent i laboratorieprosedyrer og som er kjent 
med deres potensielle farer. Bruk passende verneklær, hansker og beskyttelse for øyne/ansikt og håndter riktig 
med den nødvendige Good Laboratory Practices (god laboratoriepraksis).

PPE (PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT) TRENING
Riktig bruk av hansker anbefales ved bruk av oljer og prøveplater. OSHA‑krav til PPE er angitt i Code 
of Federal Regulations (CFR) under 29 CFR 1910.132 (Generelle krav); 29 CFR 1910.138 (Håndvern); 
29 CFR 1926.95 (Kriterier for standard personlig verneutstyr). Alle hansker med nedsatt beskyttelsesevne bør 
kastes og skiftes ut. Vurder giftigheten av kjemikaliene og faktorer som eksponeringstid, lagring og temperatur 
når du bestemmer deg for å gjenbruke kjemisk utsatte hansker. Funksjoner som hjelper ved valg av hansker 
for håndtering av maskiner, analyser, oljer og rengjøringsmidler:

• Butylhansker er laget av syntetisk gummi og beskytter mot peroksyd, flussyre, sterke baser, alkoholer, 
aldehyder og ketoner.

• Naturlige (latex) gummihansker er behagelige å ha på og har enestående strekkfasthet, elastisitet og 
temperaturbestandighet.

• Neoprenhansker er laget av syntetisk gummi og gir god fleksibilitet, fingerferdighet, høy tetthet og 
rivemotstand; de beskytter mot alkoholer, organiske syrer og alkalier.

• Nitrilhansker er laget av kopolymer og gir beskyttelse mot klorerte løsningsmidler som trikloretylen og 
tetrakloreten; de tilbyr beskyttelse når du arbeider med oljer, fett, syrer og kaustiske stoffer.
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BRUKSOMRÅDE
QXDx BCR‑ABL% IS‑testen, utført på Bio‑Rads QXDx™ Droplet Digital PCR System, er en in vitro 
nukleinsyreforsterkningstest for kvantifisering av BCR‑ABL1 og ABL1 kromosomale transkripter i totalt RNA fra 
helblod av diagnostiserte, t (9; 22) ‑positive, kroniske myeloide leukemi (CML) pasienter som uttrykker BCR‑
ABL1 fusjonsutskrifter type e13a2 og / eller e14a2. Testen måler e13a2 og / eller e14a2 transkriptene av BCR‑
ABL1, normalisert til ABL1 endogen kontroll. Resultatene rapporteres som prosent reduksjon fra en grunnlinje 
på 100 % på den internasjonale skalaen (% IS) og i en logg molekylær reduksjonsskala (MR).

Testen skiller ikke mellom e13a2 og e14a2 transkripsjoner og overvåker ikke andre sjeldne fusjonsutskrifter 
som er resultat av t (9; 22). Denne testen er ikke beregnet på diagnose av CML.

FREMGANGSMÅTE
QXDx BCR‑ABL% IS‑testen bruker tilfeldig primet revers transkripsjon i kombinasjon med Droplet Digital PCR 
(ddPCR) teknologi. BCR‑ABL‑translokasjoner e13a2 (b2a2) og e14a2 (b3a2) blir samtidig amplifisert, oppdaget 
og kvantifisert. QXDx BCR‑ABL% IS‑testen kvantifiserer kopier av de to BCR‑ABL‑fusjonstranskriptene e13a2 
(b2a2) og / eller e14a2 (b3a2) i FAM‑kanalen og ABL‑transkriptet som en endogen kontroll i HEX‑kanalen, ved 
å bruke total RNA ekstrahert fra menneskelig blod1‑4. QXDx BCR‑ABL% IS‑testen kvantifiserer mengden BCR‑
ABL‑transkript som et forhold mellom BCR‑ABL / ABL, og returnerer deretter verdien på den internasjonale 
skalaen.

QXDx BCR‑ABL% IS‑settet er beregnet for bruk på Bio‑Rad QXDx Droplet Digital PCR (ddPCR) ‑system. 
QXDx AutoDG™ ddPCR‑systemet består av Automated Droplet Generator (AutoDG) og Droplet Reader 
(DR). QXDx BCR‑ABL% IS‑settet inneholder reagenser som er tilstrekkelige for 96 prøver inkludert kalibrator‑
kontroller og kontroller. Hvert sett inneholder to lot‑matchede IS‑kalibratorsjekker. IS‑kalibrator‑kontrollene 
er formulert til omtrent 0,1 % BCR‑ABL / ABL, som er på punktet for hovedmolekylær respons (MMR eller 
MR3), og til omtrent 10 % BCR‑ABL / ABL (MR1). IS‑kalibratorkontrollene er sporbare til det første WHOs 
internasjonale genetiske referansepanel (09/138)5. Kalibrator‑sjekkene brukes for å sikre at analysen er 
sporbar etter de første WHOs internasjonale genetiske referansestandarder.

Foruten en endogen kontroll (ABL), inkluderer QXDx BCR‑ABL% IS‑settet også 3 eksterne kontroller: høy 
positiv kontroll, lav positiv kontroll og BCR‑ABL negativ / ABL Positiv kontroll (negativ kontroll).

Rapporteringsformat: %IS og MR

To tiltak brukes ofte for å overvåke CML.

1. International Scale prosent ratio (% IS), beregnet ved å dele antall BCR‑ABL‑kopier med referansen 
ABL‑kopier ganger 100, deretter multiplisert med en laboratoriespesifikk korreksjonsfaktor (CF) 
(Baccarani,et al. 2006)1.

2. Molecular log Reduction level (MR) (Hughes et al. 2006, Branford et al, 2006, 2008)4, which is a log10 
transform of %IS.

%IS =
BCR – ABL kopier

 * 100 * CF
ABL kopier

MR = logg10(100%IS) – logg10(%IS) = 2 – log10(%IS)

% IS‑forholdet er rapportert i lineær skala, mens MR er% IS‑forholdet konvertert til log10 ‑ skala og trukket 
fra grunnlinjen, MR0,0 er 100 % IS. Vi vil bruke notasjonen MRx.y for å indikere MR‑nivå, der x.y er den 
numeriske verdien av tiltaket. For eksempel refererer MR3,0 til en tusenlapp (10 ^ 3) reduksjon fra nominell 
MR0,0. Det betyr også et forhold på 0,1 % mellom oppdagede BCR‑ABL‑kopier over ABL‑kopier, korrigert 
til IS.
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QXDx BCR‑ABL% IS‑testen rapporterer både% IS‑ og MR‑verdier. Som mellomresultater er detekterte kopier 
av BCR‑ABL og ABL‑transkripsjoner rapporterbare og kan brukes til å vurdere målingens sikkerhet eller styrke. 
% IS‑verdiene er sporbare til WHOs primære referansematerialer (”standarder”) (White et al 2010)5, som retter 
seg mot fire% IS‑nivåer; Henholdsvis 10 % IS, 1 % IS, 0,1 % IS, 0,01 % IS eller (MR1, MR2, MR3 og MR4).

Statistiske enheter som et gjennomsnitt eller et standardavvik i dette dokumentet er uttrykt i enten MR‑ eller% 
IS‑enheter. Tabell 1 nedenfor illustrerer forholdet mellom% IS‑verdier og deres tilknyttede MR‑verdier for 
utvalgte nivåer.

%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

Tabell 1: % IS‑verdier og tilknyttede MR‑verdier

Oversikt over QXDx BCR-ABL% IS test arbeidsflyt

Standardtest arbeidsflyt og tiden som kreves per trinn, er avbildet i tabell 2 nedenfor.

Trinn Beskrivelse Bruk
Estimert 

praktisk tid
Estimert 

instrumenttid

1
Ekstaher RNA fra 
helblod i EDTA‑rør Variabel Variabel Variabel

2 RT‑reaksjon < 30 min ~60 min

3
Plateoppsett og 
dråpegenerasjon

< 30 min
~1 min/test

~48 min/plate

4 PCR forsterkning < 5 min ~120 min.
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Trinn Beskrivelse Bruk
Estimert 

praktisk tid
Estimert 

instrumenttid

5 Dråpe‑avlesning < 5 min
~2,5 min/test

~120 min/plate

6
Manuell terskelverdi, 

eksporter csv
10‑20 min/plate Ikke Aktuelt

7
Samling av data og 

rapportering

~15 min/plate

eller

Variabel med tredje 
partsverktøy

Ikke Aktuelt

Tabell 2: QXDx BCR‑ABL %IS Test – CE‑IVD arbeidsflyt

RNA‑ekstraksjon, trinn 1, kan utføres ved en rekke standardmetoder, inkludert Maxwell® CSC RNA Blood Kit, 
Qiagen RNeasy® Mini og Trizol‑ekstraksjon. Trinn 2–5 utføres med reagenser og instrumentering levert av 
Bio‑Rad, se nedenfor. Manuell terskelverdi og eksport utføres med QuantaSoft v 1.7.4. Det siste trinnet med 
datasamling og rapportering kan gjøres enten ved laboratorieutviklet eller med tredjepartsverktøy.

Tredjepartsverktøyinstruksjoner for nedlasting og bruk finner du på BCR‑ABL produktsiden. Verktøyet tar rå 
data generert av QS 1.7.4 programvare og gir en utgang til International Scale eller MR‑verdi.

REAGENSER OG INSTRUMENTER

Leverte materialer

QXDx BCR‑ABL% IS‑settet inneholder tilstrekkelige reagenser til å behandle 96 prøver eller 
kvalitetskontrollprøver når de kjøres i 2 brønner per prøve. Settet inneholder følgende artikler:

Katalog # Navn KVT (rør) Volum Oppbevaring

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

12004581 QXDx BCR‑ABL primere og prober 1 250 μl ‑25 °C til ‑15 °C

12004586 QXDx nulease fritt vann 2 1500 μl ‑25 °C til ‑15 °C

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

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



6 12006672NOrevC

QXDx™ BCR-ABL %IS Kit 

Katalog # Navn KVT (rør) Volum Oppbevaring

12004571 QXDx iScript Advanced Reverse 
Transcriptase

1 125 μl ‑25 °C til ‑15 °C

12004582 QXDx RT primere 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

MERK: Sikkerhetsdatablad (SDS) er tilgjengelig på www.bio‑rad.com

Lagring og håndtering
• Oppbevar alle cDNA‑ og ddPCR‑komponenter ved ‑25 °C til ‑15 °C i en fryser med konstant temperatur.

• Lagre alle RNA‑kontroller ved ‑80 °C.

• Ikke virvel omvendt transkriptase (RT).

• Hold RT frosset til bruk og legg den umiddelbart tilbake i fryseren etter bruk.

• Unngå utvidet lyseksponering for BCR‑ABL1 / ABL1 grunning / sonde‑blanding ved romtemperatur.

• Bland BCR‑ABL1 / ABL1 grunning / sondeblanding grundig for å sikre homogenitet mens du unngår bobler.

• Bland forsiktig ved virvling og sentrifuger alle andre hetteglass før åpning.

• Ikke rist kalibrator eller kontrollhetteglassene.

• Ikke frys / tines QXDx Supermix mer enn 5 ganger.

• Utløpsdatoer for hver av reagensene er angitt på de individuelle komponentetikettene.

MATERIALER PÅKREVET, MEN IKKE LEVERT

Reagenser og forbruksvarer

For QX200 AutoDG ddPCR Dx systembruk:

Katalog # Navn KVT (rør) Volum Oppbevaring

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

ddPCR Pierceable Foil Seals 
(gjennomtrengelig folie varmeforseglinger)

50 15 °C til 30 °C

ddPCR 96 brønnplater 15 15 °C til 30 °C

DG32™ patroner m/pakninger 15 15 °C til 30 °C

Pipettespiss for AutoDG (stativer) 10 15 °C til 30 °C

AutoDG olje for prober 1 15 °C til 30 °C
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Katalog # Navn KVT (rør) Volum Oppbevaring

12002526 QXDx Droplet Reader Oil Pack 1

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

For bruk av QX200 Droplet Generator (manuell dråpegenerator):

Katalog # Navn KVT (rør) Volum Oppbevaring

12001921 QXDx Consumable Pack 
(Forbrukspakke)

15 °C til 30 °C

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

ddPCR Pierceable Foil Heat Seal 
(gjennomtrengelig folie varmeforsegling)

50 15 °C til 30 °C

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

DG8™ patroner 24 15 °C til 30 °C

DG8 Pakninger 24 15 °C til 30 °C

Instruksjonshåndbok 1

Katalog # Navn KVT (rør) Volum Oppbevaring

12002526 QXDx Droplet Reader Oil Pack 1

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

Instruments

Beskrivelse Katalog #

QX200 AutoDG Droplet Digital PCR Dx System 17002229

QX200 Droplet Reader, CE‑IVD 12001045

 QX200 Automated Droplet Generator, CE‑IVD 12001630

eller

Beskrivelse Katalog #

QX200 AutoDG Droplet Digital PCR System 1864100

QX200 Droplet Reader, IVD 1864003

 QX200 Automated Droplet Generator, IVD 1864101

eller

Beskrivelse Katalog #

QX200 Droplet Digital PCR Dx System 17000034

QX200 Droplet Reader, IVD 12001045

 QX200 Droplet Generator, IVD 12001049

eller
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Beskrivelse Katalog #

QX200 Droplet Digital PCR System 1864101

QX200 Droplet Reader 1864003

QX200 Droplet Generator 1864002

Beskrivelse

Termisk Syklator

Nødvendig: Termiske syklister med spesifikasjoner som tilsvarer følgende:
• Nøyaktighet: +/‑ 0,2 °C

• Ensartethet: +/‑ 0,4 °C brønn‑til‑brønn på 10 sek.

• Justerbar rampeevne med påkrevet rampehastighet: Opptil 2 °C/sek

• Temperaturspenn: 0–100 °C

Beskrivelse Katalog #

PX1™ PCR Plate Sealer 1814000

Beskrivelse

Generelt labratorieutstyr

• Pipetter (Rainin eller Eppendorf)

 | 1‑10 μL, 10‑100 μL, 20‑200 μL, og 100‑1000 μL platesentrufuge eller platespinner

• Vortex Pipetter (Rainin eller Eppendorf)

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

Andre reagenser og forbruksvarer

Beskrivelse

Reagenser for RNA-rensing

All kommersiell tilgjengelig, lab‑validert prøveklargjøringsmetodologi er godkjent. Eksempel: Qiagen, Trizol, 
Promega Maxwell RNA Blood Kit

Beskrivelse Katalog #

ddPCR 2x kontrollbuffer 1863052

For bruk i tomme brønner med dråpegenereringsolje
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GENERELLE FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER
• Kun for in vitro‑diagnostikk (IVD)

• Kun for profesjonelt bruk

• Alle biologiske prøver bør behandles som om de er i stand til å overføre smittestoffer. Alle humane 
prøver skal behandles med standard forholdsregler. Retningslinjer for håndtering av prøver er 
tilgjengelige fra Verdens helseorganisasjon eller U.S. Sentre for sykdomskontroll og forebygging.

• Bruk riktige laboratoriesikkerhetsprosedyrer for arbeid med kjemikalier og håndtering av prøver.

• Bytt hansker mens du transporterer og jobber med forskjellige reagenser.

• Bruk 10 % blekemiddel etterfulgt av 70 % alkohol for å tørke av overflatene på arbeidsområdet.

• Forsikre deg om at Droplet Generator og Droplet Reader har en dedikert plass i separate områder for 
å unngå amplicon‑forurensning.

• Unnlatelse av å overholde prosedyrer og forhold beskrevet i dette dokumentet og bruk av andre 
reagenser enn de som følger med i dette settet, kan føre til feil resultater og uheldige effekter.

• Ikke erstatt QXDx BCR‑ABL% IS Kit‑reagenser med andre reagenser.

• Ikke bland reagenser fra forskjellige serier av QXDx BCR‑ABL% IS‑settet.

• Hvis du bruker den samme termiske sykleren for RT og PCR, plasserer du den termiske sykleren langs 
Droplet Generator eller på et annet sted enn leseren.

MERK: Platen vil bli foliebelagt i løpet av PCR‑forsterkning.

• Utfør testoppsett og maltillegg på forskjellige steder, med dedikerte pipetter og pipettorer.

• På grunn av den ekstreme følsomheten til RNA og ddPCR, må hele testen utføres under 
RNAse / DNAse‑fri forhold.

• Optimaliser arbeidsflyt og plass for å eliminere forurensning av overføring.

• Forsikre deg om at regelmessig vedlikehold og kalibrering utføres på alt utstyr i henhold til 
produsentens anbefalinger.

• Bruk nukleasefrie tips og reagenser, og rengjør pipetter rutinemessig.

• Forsikre deg om at bare en anbefalt termisk sykluslprotokoll brukes for optimale resultater.

• Ikke bruk DEPC‑behandlet vann til PCR‑forsterkning

• Noen stoffer kan forstyrre testen: visse medikamenter (f.eks. Heparin), sterkt lipemiske prøver, 
hemolyserte prøver, isteriske prøver eller prøver med høye nivåer av protein.

• Rådfør deg med institusjonens miljøavfallspersonell for korrekt avhending av brukte plater, 
forbruksvarer og reagenser. Dette materialet kan ha kjennetegn ved føderalt EPA Reservation 
Conservation and Recovery Act (RCRA) farlig avfall som krever spesielle avfallskrav.

• Sjekk statlige og lokale forskrifter fordi de er forskjellige fra føderale forskrifter for avhending. 
Institusjoner bør sjekke kravene til deponering av farlig avfall.

• Kvaliteten på testresultatet er i stor grad avhengig av mengden og kvaliteten på prøven som 
analyseres. Det anbefales at kvaliteten og mengden av RNA‑prøven måles som spesifisert i denne 
håndboken.

PRØVETAKING, TRANSPORT OG LAGRING
• Ta minimum 5 ml helblodprøver i rør som inneholder EDTA som antikoagulant.

• Når de ikke er i bruk, må du oppbevare blodprøver ved 2–8 °C i opptil 72 timer.
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QXDX BCR-ABL% IS TESTPROTOKOLL

oversikt

Settet inneholder nok reagenser til å kjøre totalt 192 ddPCR‑brønner. Når alle prøver, kontroller og kalibratorer 
kjøres i to‑brønns format, er de medfølgende reagenser tilstrekkelig for 84 prøver. Når høyere følsomhet er 
nødvendig, kan ukjente prøver kjøres i mer enn 2 brønner, for eksempel 4. I dette tilfellet vil settreagenser være 
tilstrekkelig for færre prøver.

Plateoppsett

Hver plate må kjøres med 6 kjente prøver: Ingen malkontroll (NTC), QXDx høy Positiv kontroll (Hi Pos), 
QXDx Negativ kontroll (Neg), QXDx Lav Positiv kontroll (Lo Pos), Kalibrator‑sjekk QXDX ~10 % IS Cal og 
kalibratorsjekk QXDx ~0,1 % IS Cal. Alle disse kjente prøvene kjøres alltid i to brønner hver. Kjørekvalitet blir 
scoret på dataene som er produsert fra disse kontrollene og kalibrator‑sjekkene, se nedenfor. De ukjente 
prøvene må kjøres i minst to brønner. Når høyere følsomhet er nødvendig, kan de ukjente prøvene kjøres 
i 4‑brønns format. Data fra alle brønner med samme Prøve blir samlet på en digital måte for å produsere det 
totale antall molekylære mål og% IS‑ og MR‑verdier for prøven. En spesiell type prøve, kalt 2x Control Buffer, 
kan kjøres, men vil ikke bli analysert eller rapportert. 2x kontrollbuffer må brukes til bufferbrønner i alle tomme 
brønner i hver kolonne med prøver (se figur 1‑3).

Kjente Ukjente
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 plateoppsett når alle kjente og ukjente prøver kjøres i to‑brønnsformat. Det er 42 ukjente prøver på 
en plate.

Kjente Ukjente
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 plateoppsett med mindre enn 42 ukjente prøver. De siste 8 brønnene er fylt med buffer (ikke lest) 
for å fullføre 8 prøver per kolonne. Gjenværende tomme kolonner blir ikke fylt ut eller lest.
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Kjente Ukjente
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 plateoppsett der noen ukjente prøver kjøres i 2, 4‑brønnsformater. Buffer brukes til å fullføre 
8 prøver per kolonne. Gjenværende tomme kolonner blir ikke fylt ut eller lest.

Det anbefales at prøver spres mellom brønnene i horisontal retning. På denne måten, hvis det er en feil på en 
dråpe‑chipnivå (kolonne), kan de andre brønnene gi tilstrekkelig informasjon til at en Prøve kan scores. Bruk 2x 
kontrollbuffer fortynnet 1: 1 med vann i alle tomme brønner i hver kolonne.

MERK: Som ved enhver PCR‑basert molekylær test, må nukleinsyreforurensning beskyttes mot rutinemessig 
dekontaminering av benkeplass og pipetter, separering av RNA / DNA‑håndtering fra analysepreparatområder 
og riktig PPE. Vi anbefaler at malfrie områder og mal plussområder er romlig atskilt, har separate pipetter og 
verktøy og blir rutinemessig dekontaminert.

PRE-ANALYTISKE TRINN
Totalt RNA ekstrahert med vanlige prøveforberedelsesmetoder fra helblod eller buffycoat er kompatible med 
Droplet Digital PCR‑metoder. De vanligste metodene for RNA‑ekstraksjon er Maxwell® CSC RNA Blood 
Kit, Qiagen RNeasy® Mini og Trizol‑ekstraksjon. For optimale resultater, bør minst 10 millioner (1 x 107) 
kjernekjære celler samles og ekstraheres til RNA. Siden RNA er kjent for å være utsatt for nedbrytning av 
allestedsnærværende RNaser til stede i humane prøver, anbefales det å minimere prøvehåndteringstrinnene 
og å behandle blodprøvene innen 24 timer etter innsamling for de mest følsomme målingene av BCR‑
ABL‑mengder (Hughes et. til, 2006)4. RNA‑kvalitet, renhet og mengde kan i stor grad påvirke resultatene. 
Derfor anbefales det, men ikke påkrevd, at renset total RNA evalueres for kvalitet og renhet ved standard 
spektrofotometriske metoder. Korresponderende Od260‑konsentrasjon skal være ~100 ng/μL; renhet som 
estimert av OD260/OD280 forholdet skal være > 1,6, og OD260/OD230 forholdet skal være > 1,2.

Testfølsomhet er avhengig av RNA‑inngangen. Det anbefales å validere en RNA‑isolasjonsmetode som gir 
mer enn 100 ng/mL og å målrette 750‑1250 ng total RNA‑inngang per test. Renset total RNA bør justeres til 
målkonsentrasjonen på ~100 ng/μL for effektivt testoppsett og bør testes umiddelbart etter ekstraksjon eller 
lagres frosset ved ‑80 °C til det er klart for testing.

Kategori Målspesifikasjon

Blodvolum 1,5‑10 mL

Celleantall ≥ 1E+07

RNA‑konfigurasjon 75‑125 ng/μL

RNA‑renhet
OD260/OD280 forhold > 1,6

OD260/OD230 forhold > 1,2
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RT REAKSJONSKLARGJØRING
1. Tine renset RNA ved romtemperatur i opptil 10 minutter, og plasser deretter på is eller kaldblokk.

MERK: Ikke virvel; du kan spinne rørene.

2. Juster RNA‑prøver til ~100 ng/μL, hvis det ikke allerede er gjort.

3. Plasser iScript Advanced Reverse Transcriptase på is eller kald blokk fjernet fra fryseren og når de er 
klare til å brukes.

MERK: Ikke rist avansert omvendt transkriptase.

4. Tine følgende komponenter til romtemperatur i opptil 15 minutter.

a. QXDx 5x iScript Select Reaction Mix

b. QXDx RT Primers

c. QXDx Nuclease‑free Water

5. Bland eller virvel hvert komponentrør i trinn 4 grundig med lokket lukket, og sentrifuger kort for å samle 
innhold til bunnen av røret.

6. Plasser hver av komponentene på is‑ eller kaldblokk.

7. RT Master Mix forberedelse og lasting av RT‑plate:

a. Forbered RT Master Mix i henhold til antall prøver, kontroller og kalibratorer som behandles.

b. Se tabell 3 for klargjøringsvolum for RT Master Mix.

c. MERK: RT‑platen kan plasseres på is mens du laster platen.

RT Master Mix Volum Antall prøver * (prøver + overskudd) Volum
# av prøver 1 16 32 48 96

Plater 1/3 plate 2/3 plate 1 plate 2 plate
Komponent Volum 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 primere 
(nonamere)

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

Tabell 3: Master Mix Volum basert på antall prøver.

MERK: * Eksempel (er) inkluderer pasientprøver, kontroller og kalibratorer som skal kjøres på platen.

8. For flere prøver anbefales det å fremstille RT Master Mix med de ovennevnte komponentene (unntatt 
RNA) og deretter dispensere i hver reaksjonsbrønn.

a. Se figur 4 for nødvendig plateoppsett
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Kjente Ukjente
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: Nødvendig RT‑plateoppsett

b. Bland alle RT Master Mix‑komponentene (unntatt RNA) godt, og fordel 15 ul per Prøve i hver annen 
kolonne på 96‑brønns PCR‑plate.

MERK: En elektronisk repeaterpipett kan brukes for effektivitet.

c. Tilsett 10 ul kalibratorer og kontroller i de aktuelle RT‑brønnene.

d. Tilsett 10 mL av uttjent RNA‑prøvevolum i de aktuelle RT‑brønnene.

e. Bland reaksjonsbrønnene forsiktig ved pipettering (10 ganger), og unngå forsiktig å danne bobler.

f. Dekk platen med folieforsegling ved hjelp av en PX1 PCR‑plateforsegler.

i. Innstill PX‑1 tetningsforsegler til 180 grader i 5 sekunder (ikke standardforhold).)

ii. Plasser RT‑plate på aluminiumsblokken i romtemperatur.

iii. Dekk platen med ett ark gjennomborbar folietetning, der den røde stripen skal være synlig når 
folien legges på platen.

iv. Berør Seal‑knapp for å forsegle platen; (dette vil lukke døren og starte varmeforsegling).

MERK: Ikke bruk metallrammen.

v. Fjern platen og blokkeringen fra PX‑1 tetningsforsegler.

vi. Forsikre deg om at alle brønnene på platen er forseglet ved å kontrollere at fordypningene til 
brønnene er synlige på folien.

MERK: For mer detaljert instruksjon, se instruksjonshåndboken for PX1 plateforsegler.

g. Spinn plate i 1 minutt @ 1000 rcf for å fjerne eventuelle bobler. Hvis det gjenstår bobler, snur du 
platen igjen.

h. Når platen er forseglet og spunnet, er den klar for termisk sykling.

MERK: Husk å fjerne metallblokken fra PX1 PCR‑tetningsforsegler for å unngå overoppheting av blokken.

9. Overfør platen til Thermal Cycler og kjør protokollen som er vist i tabell 4.

Primerbinding 10 min. @ 25 °C

Revers transkripsjon 45 min. @ 42 °C

RT‑inaktivering 5 min ved 85 grader

Hold Opp til 24 timer ved 4 °C

Tabell 4: Termisk syklus‑protokoll
*MERK: 4 °C hold lar brukeren lagre RT‑reaksjon opptil 24 timer før prosessering.

MERKNAD: hvis du bruker C1000 Thermal Cycler, må du prøvevolumet til 25 μL og lokketemperaturen til 
105 °C.

10. Etter fullført RT‑forberedelse (cDNA), snurr platen i 1 minutt ved 1000 rcf for å samle kondensat.
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11. Oppbevar cDNA på is og bruk umiddelbart; alternativt, lagre ved 4 °C i opptil 24 timer hvis det ikke brukes 
umiddelbart.

ddPCR-OPPSETT OG DRÅPEGENERERING
ADVARSEL: Før du fjerner alle komponentene, må du forsikre deg om at benkeplassen er ordentlig rengjort 
med 10 % blekemiddel og 70 % alkohol.

1. Tine følgende komponenter til romtemperatur i omtrent 15 minutter.

a. QXDx 2x Supermix

b. QXDx BCR‑ABL Primers & Probes

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

2. Bland individuelle komponentrør grundig ved hjelp av en virvel for å sikre homogenitet, og sjekk nøye for 
utfelling. Hvis det finnes bunnfall, bland rørinnholdet grundig og sentrifuger deretter.

MERK: Supermix‑materiale er mer tyktflytende enn andre komponenter.

3. Sentrifuger alle komponentrør i 30 sekunder ved 1000 rf for å samle innholdet i bunnen av rørene.

4. Forbered ddPCR Master Mix for antall reaksjoner i henhold til tabell 5.

ddPCR Volum Antall prøver * (prøver + overskudd) Volum
Komponent Volum 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 
Primere/prober

μL 2,5 45 87,5 130 250

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

Tabell 5: ddPCR‑platevolumer basert på antall prøver (etablert for RT‑plate).

MERK:** Totalt volum på 2600 μL for 48 prøver (1 plate) og 5000 μL for 96 prøver (2 plater) er mer enn 2 ml 
rør kan holde. Anbefal 5 ml rør for disse prøvene.

MERK:* Prøve (r) inkluderer pasientprøver, kontroller og kalibratorer som skal kjøres på platen.

5. For flere prøver anbefales det å fremstille en ddPCR Master Mix med komponentene ovenfor (unntatt 
cDNA‑prøve), og deretter fordele cDNA i hver reaksjonsbrønn på ddPCR‑platen.

a. Se figur 5 for nødvendig plateoppsett.

b. Bland alle ddPCR Master Mix‑komponentene grundig ved å bruke en vortexer.

c. Alikvot 34 μL/brønn med ddPCR Master Mix (uten cDNA sample) inn i platen i henhold til Figur 5.

d. Ved hjelp av en 50, 100 eller 200 μL 8‑kanals pipett med filterspisser, punkteres folietetningen på 
cDNA‑platen.

MERK: Normal praksis har funnet at P20‑pipetips ikke bryter folietetningen. Unngå å bruke P20 pipetter 
for dette trinnet.

Beste praksis for utvinning av et tilstrekkelig volum av cDNA:
i. Sett en pipette til volumet som pipetteres, og punkter folietetningen på platen uten å ta inn 

stempelet. Pipettspissene skal ikke strekke seg mer enn 2 mm under tetningen.

ii. Når hullene er dannet, hever du pipettspissene over tetningen og griper inn stempelet.
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iii. Når stempelet er festet, senk spissene til bunnen av brønnene og utvid hullene ved å vippe 
spissene forsiktig frem og tilbake. Å utvide folietetthullene gjør at pipettspissene når bunnen av 
brønnene. Dette er viktig for å gjenvinne hele volumet av cDNA som kreves for optimal ytelse.

iv. Når pipettspissene fortsatt er i cDNA, aspirer du det nødvendige volumet veldig sakte. Etter at 
aspirasjonen er stoppet, la pipettspissene ligge i brønnene i ytterligere 5 sekunder for å la trykket 
komme i likevekt.

e. Tilsett 16 μL cDNA‑Prøve (pasient, kontroll, kalibrator eller buffer) i hver brønn på ddPCR‑platen.

f. Pipetter forsiktig opp og ned ~5 ganger for å blande med ddPCR Master Mix, og fjern deretter 
prøven helt.

g. Gjenta trinn f for alle prøver.

h. Etter at alle cDNA‑prøver er lagt til platen, bruk en 50 eller 100 μL pipettor (kan være flerkanals) og 
sett til 35 ul.

i. Pipetter hver reaksjon opp og ned minst 15 ganger ved 50 % (25 μL) av totalt volum (50 μL), og 
unngå forsiktig bobler.

ADVARSEL: Det er viktig at du pipetterer 15 ganger for å sikre at tyktflytende materiale er godt blandet.

j. Overfør 25 μL av hver Prøve til nærliggende brønn for å lage dupliserte brønner som vist 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 plateoppsett

MERKNAD: hvis det totale antall prøver og kontroller er mindre enn et multiplum av 8 (dvs. 8,16,24 osv.), Må 
du fylle de gjenværende brønnene med 25 ul ddPCR kontrollbuffer eller overflødig reagenser. Dråper vil ikke 
dannes hvis brønnene blir stående tomme.

6. Forsegl plate med folietetning ved bruk av PX‑1 tetningsforsegler.

i. Innstill PX‑1 tetningsforsegler til 180 grader i 5 sekunder (ikke standardforhold).)

ii. Plasser RT‑platen på blokken i romtemperatur.

iii. Dekk platen med ett ark gjennomborbar folietetning, der den røde stripen skal være synlig når 
folien legges på platen.

iv. Berør Forsegling‑knapp for å forsegle platen, dette vil lukke døren og starte varmeforsegling.

MERK: Ikke bruk metallrammen.

v. Fjern platen og blokkeringen fra PX‑1 tetningsforsegler.

7. Sentrifuger platen kort i 30 sekunder ved 1000 RCF for å samle innholdet på bunnen av platen og 
fjerne bobler.
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Dråpegenerering

Figur 6: Automatisk Droplet Generator‑systemlayout for elementer

MERK: Se i manualen QX200 Automated Droplet Generator for detaljerte og komplette bruksanvisninger.

ADVARSEL: Før montering, må du forsikre deg om at benkeplassen og instrumentoverflaten er skikkelig 
rengjort med 10 % blekemiddel og 70 % alkohol.

1. Samle alt forbruksmaterialet som trengs for å sette opp Droplet Generator.

• DG32‑kassetter, pipetips, dråpegenerasjonsolje, prøveplate, dråpeplate (der genererte dråper vises når 
kjøringen er fullført).

MERK: Forsikre deg om at søppelbeholderen sitter på riktig sted på AutoDG.

2. Åpne AutoDG‑døren og sett 96 ‑ brønns Prøve ddPCR‑plate på QX200 Automated Droplet Generator 
i ”Sample Plate” ‑posisjonen. Indikatorlampen skal bli grønn.

3. Berør Configure Sample Plate‑knappen på AutoDG‑grensesnittet og velg riktig antall kolonner som 
eksemplene dine befinner seg i. (Navn på plate og plate er valgfritt.) Klikk på OK.

MERK: Hvis det totale antall prøver og kontroller er mindre enn et multiplum av 8 i en enkelt kolonne på platen, 
må du fylle de ekstra kolonnebrønnene med 25 μL ddPCR 1X kontrollbuffer eller overflødig 1X Master Mix for 
å sikre dannelse av dråper.

MERK: Bare hele kolonner kan velges på AutoDG‑konfigurasjonsskjermen, (se figur 7).
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Figur 7: Plate A har 96 brønner valgt for 48 prøver; Plate B har 48 brønner valgt for 24 prøver.

4. Basert på antall kolonner som er valgt på prøveplaten, identifiserer gule indikatorlamper forbruksvarer som 
må lastes på instrumentet.

5. Åpne AutoDG‑døren og last inn passende forbruksvarer til de tilhørende indikatorlysene er grønne.

a. Legg DG32‑kassettene (med grønne pakninger til høyre) i plateholderne på baksiden av systemet. 
Holderne tastes for riktig retning, og når de er plassert riktig, lyser lyset grønt.

b. Legg i pipetips langs den midterste raden på instrumentet etter at du har fjernet plastfolien og lokket 
på boksen.

ADVARSEL: bare hele tippeboksene skal legges på systemet.

c. Legg i tom 96‑brønns dråpeplate med en blå kjøleblokk i dråpeplaten; lyset skal bli grønt.

d. Legg AutoDG‑oljen på venstre side ved å fjerne hetten og vri flasken inn i tårnet. Velg typen 
AutoDG‑olje på instrumentets brukergrensesnitt ”Droplets for Probes”, den valgte oljetypen blir blå. 
Oljenivåikonet på skjermen blir blått og viser gjeldende oljenivå på flasken.

MERKNAD: dette trinnet er bare nødvendig hvis oljenivået ikke er tilstrekkelig for kjøringen.

6. Når alle indikatorene på AutoDG er grønne, trykker du på den blå startknappen for generering av dråpe.

ADVARSEL: Forsikre deg om at du går vekk fra instrumentet, da dette vil føre til at døren lukkes og 
løpingen initialiseres.

7. AutoDG‑brukergrensesnittet ber brukeren bekrefte ”Start Run”. Kjøringen vil ikke starte før brukeren 
trykker på Start kjøring‑knappen.

MERK: Skjermen vil indikere tiden som gjenstår til dråpene er generert og klar. Hvis dråpeformasjonen 
stopper av en eller annen grunn, vises meldingen ”Kjøring avsluttet” på AutoDG‑skjermen. Hvis kjøringen 
avsluttes, kan du finne årsaken til feilen, og følg instruksjonene i feilsøkingsdelen.

8. Når dråpegenereringskjøringen er fullført, må du fjerne og forsegle ”dråpeplaten” med en gjennomborbar 
folietetning innen 30 minutter etter at kjøringen er fullført.

ADVARSEL: Når AutoDG-kjøringen er fullført, er det viktig å folie segl og starte termisk sykling 
i løpet av 30 minutter.

i. Innstill PX‑1 tetningsforsegler til 180 grader i 5 sekunder (ikke standardforhold).)

ii. Plasser RT‑platen på blokken i romtemperatur.

iii. Dekk platen med ett ark gjennomborbar folietetning, der den røde stripen skal være synlig når 
folien legges på platen.

iv. Berør Forsegling‑knapp for å forsegle platen, dette vil lukke døren og starte varmeforsegling.

MERK: Ikke bruk metallrammen.
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v. Fjern platen og blokkeringen fra PX‑1 tetningsforsegler.

9. Nå er dråpeplaten klar for termisk sykling.

PCR-FORSTERKNING (TERMISK SYKLUS)
Når den 96‑brønners platen som inneholder dråpene er forseglet, plasser den i den termiske sykleren for PCR‑
forsterkning.

ADVARSEL: Før montering, må du forsikre deg om at benkeplassen og instrumentoverflaten er skikkelig 
rengjort med 10 % blekemiddel og 70 % alkohol.

Følg termisk syklingsprotokoll i tabell 6 for optimale QXDx BCR‑ABL‑resultater.

Sirkuleringstrinn
Antall 

sykluser
Temperatur 

(°C)
Tid Rampfrekvens

Ensymaktivering 1 95 10 min.

2 °C/sek.

Denaturering 5 94 30 sek.

Avspenning/Utvidelse 60 1 min.

Denaturering 35 94 30 sek.

Avspenning/Utvidelse 64 1 min.

Ensymdeaktivering 1 95 10 min.

Dråpestabilisering 1 4 30 min.

Hold (valgfritt) 1 4 24 timer

Tabell 6: BCR‑ABL / ABL1 termisk syklusprotokoll

ADVARSEL: Det er avgjørende å stille inn rampehastigheten @ 2 °C/sek, da standard rampehastigheter er 
forskjellige for forskjellige sykluser. 

MERKNAD: hvis du bruker C1000 Touch Thermal Cycler, bruk et oppvarmet lokk satt til 105 °C og sett 
prøvevolumet til 40 μL (standard prøvevolum er 30 μL). I tillegg, se C1000 Touch Thermal Cycler‑håndboken for 
protokollkonfigurasjon.

For andre termiske syklister, se vedlegg A for foreslåtte innstillinger.

DRÅPE-AVLESNING

Klargjøring for datahenting
1. Før du leser platen, sett opp en malfil for platen. Dette kan gjøres enten på instrument‑PCen eller på en 

arbeidsstasjon som kjører QuantaSoft 1.7.4. Plateinnstillinger er som følger:

• Experiment: RED (Eksperiment: RØD)

• Supermix: ddPCR Supermix for Probes(no dUTP) (Supermix: ddPCR Supermix for Prober(ingen dUTP))

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

• Target1: Type: Ch1 Unknown (Mål1: Type: Ch1 Ukjent)

• Target2: Name: ABL (Mål2: Navn: ABL)

• Target2: Type: Ch2 Unknown (Mål2: Type: Ch2 ukjent)

Figur 8 viser en oversikt over QuantaSoft‑panelet og dets innstillinger.
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Figur 8: Droplet Reader oppsettsparametere

2. Hver Prøve i de brukte brønnene skal navngis. Standardnavnene for de kjente prøvene er:

• NTC – ingen malkontroll

• Hi Pos – høy positiv kontroll

• Neg – negativ kontroll

• Lo Pos – lav positiv kontroll

• ~0,1 % IS – kalibratorsjekk ved ca, 0,1 % IS

• ~0,1 % IS – kalibratorsjekk ved ca, 10 % IS

• Buffer ‑ prøver som ikke vil bli lest; disse legges til for å fullføre delvis brukte kolonner

3. Gi de ukjente prøvene navn i henhold til laboratorieprosedyrene dine. Se programvarehåndboken for mer 
informasjon.

ADVARSEL: Forsikre deg om at alle kolonnene som skal leses, har alle 8 brønner. Bruk bufferløsning etter 
behov for å fylle tom brønn.

Datahenting
1. På instrument‑PCen, start QuantaSoft og last inn malfilen for platen som skal kjøres. Forsikre deg om at 

all informasjon er fullstendig og nøyaktig.

2. Trykk på Run‑knappen til venstre på panelet. Leseren vil begynne å lese dråper fra de forespurte brønnene 
og vil foreta en foreløpig automatisert analyse. Du kan se fremdriften og kvaliteten på dataene under kjøringen.

ADVARSEL: Ikke forstyrr anskaffelsesprosessen: ikke bruk PC‑en til andre oppgaver og minimer 
vibrasjoner rundt systemet.

3. Etter fullført kjøring lagres en ”* .qlp” ‑fil på instrumentets PC‑harddisk. Denne filen kan analyseres på 
samme PC eller på en arbeidsstasjon som kjører QuantaSoft 1.7.4.

4. Kast platen i samsvar med lokale lover og forskrifter for avfallshåndtering.

ANALYSIS
Last inn .qlp‑filen generert av leseren, og velg Analyser på venstre panel.

1. Sjekk godkjente hendelser.

a. Velg alle brønner.

b. Klikk på hendelse‑knappen og total‑avkrysningsboksen.
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c. Eventuelle brønner med mindre enn 10000 aksepterte hendelser bør utelukkes fra videre analyse.

d. Registrer alle brønner som skal ekskluderes.

2. Klargjør for terskelnivå.

a. Klikk på 2D Amplitude‑knappen

b. Klikk på Options og velg fixed for å låse akse.

3. Bekreft positive kontroller og terskler.

a. Velg brønnene med Hi Pos‑prøve.

b. Sett terskler ~1/3 mellom de negative og de positive klyngene i hver kanal. 2‑D‑plottet skal se ut som 
figur 9.

Figur 9: 2‑D for positive kontroll

c. Registrer terskelverdier.

4. Innstill terskler for hele platen.

a. Velg alle brønner.

b. Bruk vanlige terskler på platenivå for utvalget ved å stille dem på nivåene til Hi Pos terskler.

5. Kontroller annen terskel for kontroll og kalibrator.

a. NTC‑er ‑ Hvis mer enn 10 ABL‑kopier eller 1 BCR‑ABL‑kopi blir oppdaget, må du ikke kjøre.

b. Alle andre kjente prøver ‑ verifiser terskler ikke skjærer gjennom noen klynger.

6. Inspiser terskel for ukjente prøver.

a. Bekreft at klynger ikke er kuttet i midten.

b.  Sjekk for andre uvanlige fenotyper.

 | For eksempler på uvanlige fenotyper, se vedlegg.

c. Ekskluder kompromitterte brønner fra videre analyse eller juster om terskler, om nødvendig.
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Dataeksport
1. Velg alle brønner, og fjern deretter valg av ekskluderte brønner ved å ”Ctrl + klikk” på hver enkelt.

2. Velg both i hurtigmeny‑boksen og klikk på Export CSV for å lagre data i sammenslått og enkelt 
brønnformat til en .csv‑fil.

Alle prøver med mer enn 1 passerende brønn vil bli slått sammen på et digitalt dråpenivå. Eventuelle prøver 
med bare 1 passerende brønn vil bli rapportert på et enkelt‑brønnnivå. Digital sammenslåing er den mest 
nøyaktige metoden for datasamling og vil gi de mest følsomme og robuste målingene.

Resultater

CSV‑filen inneholder data i tabellformat. Hver rad er en individuell Prøve (slått sammen eller usammenlagt). 
Når sammenslåing er brukt, endres brønnnotasjonen til Mxx for å indikere sammenslåtte brønner. Når brønner 
ikke er slått sammen, beholdes original navngivning (dvs. A01, A02, etc.). Kolonnen med overskriften ”Ratio” 
inneholder forholdet mellom BCR‑ABL / ABL‑kopier. For å beregne % IS‑forhold og MR‑nivå bruker du 
disse formlene.

%IS = Ratio × 100 × CF

MR = logg10(100%IS) – log10(%IS)= 2 – log10(%IS)

CF er den spesifikke konverteringsfaktoren og kan finnes i settinnsatsen.

Hvis du har ekskludert brønner, kan det hende at noen prøver bare rapporterer en enkelt brønn. Resultatene 
(BCR‑ABL og ABL) fra disse singletonene er i CSV‑filen under resultatene fra de sammenslåtte brønnene.
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KVALITETSKONTROLL

Kontroller

Settet leveres med tre kontroller. Følgende kriterier må være oppfylt for å rapportere om de ukjente prøvene:

Control Name 
(Kontrollnavn)

Funksjon Forventet resultat

Hi Pos Høy positiv kontroll MR0,3‑MR1 (10 %‑50 %IS)

Neg. Negativ kontroll Neg. (Mindre enn MR5,3 / 0,0007 %IS)

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

Kalibratorkontroller

To kalibratorkontroller leveres. De brukes for å sikre gyldig kvantifiseringsevne av settet. Verdiene oppnådd 
for hver kalibrator‑sjekk brukes ikke til å endre rapporterte verdier av de ukjente prøvene. Forsikre deg om at 
rapporterte% IS‑verdier er som forventet:

Kalibratorkontroll-navn Forventet resultat

~0,1 % IS Mellom min og maks verdi gitt i innlegget

~10 % IS Mellom min og maks verdi gitt i innlegget

Kalibratorkontrollene brukes for å sikre at analysen fremdeles er sporbar til First WHOs internasjonale 
genetiske referansepanel.
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Ukjente prøver

Testen gjør det mulig å bruke 2 eller flere brønner per ukjent prøve. Hver brønn skal rapportere minst 10000 
ABL‑kopier per Cross-anbefaling6. Du kan velge å bruke brønner med mindre enn 10000 ABL‑kopier, men 
dette kan føre til lavere følsomhet for denne prøven. Digital sammenslåing samler alle kopier av ABL‑ og BCR‑
ABL‑transkripsjoner mellom alle brønner som brukes til å gi et samlet forhold mellom BCR‑ABL / ABL‑kopier, 
uttrykt som% IS‑ og MR‑nivå. Ytterligere kontroller for samstemthet mellom brønnene kan utføres etter behov.

ADVARSEL: I tilfeller der bare en brønn per Prøve er gyldig, kan det hende at antallet ABL‑kopier ikke er 
tilstrekkelig til å score høye MR‑nivåer. Kontroller ABL‑kopier per brønn i CSV‑filen for å bekrefte følsomhet.

TOLKNING AV RESULTATER
Når alle kontroll‑ og kalibratorkontrolltester består, kan resultater fra ukjente prøver rapporteres. Generelt gir 
bruk av flere brønner per Prøve høyere følsomhet.

Nåværende europeiske leukemiNet (ELN) anbefalingene er oppsummert som følger:

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

> 10 %

1 %‑10 %

0,1 % ‑ < 1 %

< 0,1 %

Kode Kliniske vurderinger

RØD Evaluert pasientoverhodlelse og legemiddelsamspill mutasjonsanalyse

GUL Evaluert pasientoverhodlelse og legemiddelsamspill mutasjonsanalyse

GRØNN Overvåk respons og bivirkninger
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FEILSØKING
ddPCR er en svært sensitiv teknologi som gjør det mulig å oppdage og karakterisere problemer med prøven, 
reaksjonen eller instrumenteringen på en robust og pålitelig måte. Følgende viser de vanligste feilmodusene 
med fenotypene, beskrivelsene og den foreslåtte oppløsningen.

Makulering ‑ noen dråper makuleres, vanligvis ved lesetid (se figur 10).

Oppløsning: Ikke bruk dataene, ekskluder brønnen. Hvis problemet vedvarer, se etter partikkelkontaminering 
i laben.

Problem NormalProblem Normal

Figur 10: Makulering ‑ problem vs. normal
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Delte klynger ‑ dråpepopulasjoner er ikke tydelig atskilt, vanligvis på grunn av problemer med RT‑reaksjonen 
(se figur 11).

Oppløsning: Juster om mulig brønngrenser; ofte endres ikke tellingene nevneverdig. Hvis ikke må brønnen 
ekskluderes.

Problem NormalProblem Normal

Figur 11: Delte klynger ‑ Problem vs. Normal

Speiling ‑ dråpe med to forskjellige størrelser (se figur 12).

Oppløsning: Ekskluder brønn fra analyse.

Problem NormalProblem Normal

Figur 12: Speiling ‑ problem vs. normal
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Termosyklus svikt ‑ temperaturprofilavvik fører til dårlig PCR (se figur 13).

Oppløsning: Ekskluder brønn fra analyse. Kontroller ytelsen til termosykleren.

Problem NormalProblem Normal

Figur 13: Termisk sykling ‑ Problem vs. Normal

Svikt i plateforsegling ‑ forsegling av plater mislyktes, fordampning har ført til varierende dråpevolum 
(se figur 14)

Oppløsning: Ekskluder brønn fra analyse. Sjekk ytelsen til plateforsegleren‑

Problem NormalProblem Normal

Figur 14: Svikt i plateforsegling ‑ Problem vs. Normal
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ANALYTISKE YTELSESEGENSKAPER

Limit of Blank (LoB)

Denne studien fulgte CSLI EP17‑A2, Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement 
Procedures. 36 prøver fra forskjellige ikke‑leukemiske humane RNA‑prøver som ble antatt negative for BCR‑
ABL ble brukt. Hver negativ Prøve ble testet i 2‑brønnsett med 1 instrument, 1 operatør, 2 partier og over 
3 dager, for totalt 72 uavhengige målinger. Alle resultatene ble rangordnet av totalt oppdagede BCR‑ABL‑
kopier. 95 % ‑kvantilet var mellom prøverekkene 68 og 69, som begge hadde 0 BCR‑ABL‑kopier. Dermed er 
LoB på 95 % 0 BCR‑ABL‑kopier i 2 brønner.

I tillegg ble det kjørt 48 prøver uten mal‑kontroll (NTC) i 2 brønner med 1 operatør, 1 instrument, 3 kjøringer 
og 2 partier. Prøvene ble rangordnet av totale BCR‑ABL‑kopier detektert, med en 95 % kvantil mellom rekkene 
46 og 47. For begge partier var LoB 0 BCR‑ABL‑kopier.

Limit of Detection (LoD)

Denne studien fulgte CSLI EP17‑A2, Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement 
Procedures. Tre positive BCR‑ABL RNA‑pasientprøvepooler ble forberedt for å oppnå omtrent MR4,0‑verdier. 
Basseng 1 brukte en blanding av 15 pasienter som var positive for E13a2 og / eller E14a2‑variantene. 
Basseng 2 inneholdt 5 pasienter som var positive for E13a2‑varianten. Basseng 3 inneholdt 5 pasienter som 
var positive for E14a2‑varianten. Et negativt BCR‑ABL RNA‑prøveutvalg ble fremstilt og brukt i fortynningen av 
de positive pasientprøvebassengene. Hvert positivt basseng ble serielt fortynnet med det negative bassenget. 
Resulterende MR‑nivåer spredt fra MR4,0 til MR6,0. Fortynninger ble testet i 20 replikater av 1 operatør på 
1 system med 4 uavhengige partier, i 2 brønner per test. Analyser ved hjelp av Probit‑metoden ga en LoD på 
95 % konfidensnivå ved MR4,7 (0,002 % IS).

I tillegg ble et utvalg fra College of American Pathologists (CAP) ferdighetsprøveprogram ved CAP‑tilordnet 
MR4,7 analysert i 60 enkeltbrønner (20 uavhengige RT‑reaksjoner, hver med 3 ddPCR‑uavhengige reaksjoner, 
1 operatør, 1 lodd, 1 instrument). In‑silico‑kombinasjon av individuelle brønner til 1‑brønns test, 2‑brønns‑tester 
og 4‑brønns‑tester ga samme LoD ved MR 4,4 i 1‑brønn, LoD ved MR4,7 i 2‑brønner og LoD ved MR5,0 
i 4 Vel tester. Enkeltbrønn og fire brønnsanalyse av de samme probitdataene ga LoDer av henholdsvis MR4,4 
og MR5,0 for 1 og 4‑brønns test.

1-brønn 2-brønn 4-brønn

%IS Verdi 0,004 0,002 0,001

MR 4,4 4,7 5,0

Limit of Quantitation (LoQ)

Denne studien fulgte CSLI EP17‑A2, Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement 
Procedures. Det samme settet med prøver og eksperimenter som i LOD‑studien ble brukt. Fortynninger spente 
fra MR4,0 til MR6,0. Den målte% CV var under 76 % ned til MR4,7‑nivå (0,002 % IS). Begrensningsgrensen 
er MR 4,7 (0,002 % IS) i 2 brønner. I tillegg (0,0045 % IS) eller MR4,34 i enkelt brønn, og 0,0008 % IS eller 
MR5,0 i firedoblet duplisering.
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Presisjon

Presisjonen ble verifisert som SD ≤ 0,25 for MR‑verdier ≤ 4,6. Denne studien fulgte CSLI EP5‑A3, 
Evaluering av presisjon av kvantitative måleprosedyrer. Studien ble kjørt på 3 dager, med 2 instrumenter og 
3 reagenspartier, av 2 operatører og 3 replikatkjøringer. Prøver ved 8 forskjellige% IS‑nivåer ‑ MR0,7, MR1,4, 
MR2,4, MR2,8, MR 3,3, MR 3,6, MR 4,1 og MR 4,6 ‑ ble testet. Tabell 7 oppsummerer den målte totale 
impresjonen i MR‑ og% IS‑enheter.

Prøve-ID N
Gjennomsnittlig 

MR-nivå

MR Total 
presisjon Gjennomsnittlig 

%IS-nivå

% BCR-
ABL

Total 
presisjon

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

Cellelinje-
kontroll 1

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

Cellelinje-
kontroll 1

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

Tabell 7: Presisjonsoppsummering

Linearitet

Lineariteten ble demonstrert fra minst MR 0,3 (50 % IS) til MR 4,7 (0,002 % IS). Denne studien fulgte CSLI 
EP6‑A2, Evaluering av lineariteten av kvantitative måleprosedyrer. 10 CML‑positive humane prøver med 
de to transkripsjonene e13 og e14 (5 hver) ble blandet og fortynnet i en CML‑negativ humant blodprøve. 
Fortynningsnivåene spente fra MR0,3 (50 % IS) til MR4,7 (0,002 % IS). For e14‑blandingen ble ytterligere 
RNA, ekstrahert fra en ikke‑reaktiv positiv 3t3‑cellelinje, tilsatt for å normalisere til 100 ng/ul. Den negative 
humane prøven ble forsterket av en negativ HeLa‑cellelinje for å øke ABL‑nivået. Testingen ble utført med to 
termosyklere og to lesere over fire dager av en enkelt operatør. Både e13 og e14 blandinger viste linearitet 
med R2 på 0,996 for begge (se figur 15 og 16). Målte bakker var henholdsvis 1,03 og 1,04. I tillegg ble andre‑ 
og 3. ordens polynomtilpasninger vurdert. Fra 2. ordens passform var de absolutte avvikene fra 1. ordens 
linearitet ≤ 0,09 MR‑enheter for alle nivåer.
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Figur 15: e13a2 linearitet
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Figur 16: e14a2 linearitet

RAPPORTERBART OMRÅDE
Det rapporterbare området spenner fra den øvre linearitetsgrensen ved MR0,3 (50 % IS) til LoQ MR4,7 
(0,002 % IS) for 2 brønner.
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Sporbarhet

Sporbarhet til WHOs primære referansemateriell ble verifisert med en helning på 1,0 og avskjæringsparameter 
på 0,0‑0,1. Sporbarhet til det første WHOs internasjonale genetiske referansepanel for kvantifisering av BCR‑
ABL‑translokasjon med RQ‑PCR (NIBSC‑kode: 09/138) ble demonstrert ved å måle WHOs referansepanel 
med 3 masser av kalibrator‑sjekker og 5 masse uavhengige reagenspartier og sammenligne de målte 
verdiene med verdiene publisert i Referansepanelets bruksanvisning (NIBSC, 2012). Hvert av de 4 WHOs 
referansepanelmedlemmene ble testet med 5 reagenspartier i 4 replikater over 5 kjøringer (1 kjøring per lodd).

De målte MR‑verdiene for hvert nivå i WHOs primære panel ble justert med en felles avledet korreksjonsfaktor, 
CF = 0,93. De målte MR‑verdiene ble sammenlignet med de publiserte MR‑verdiene gjennom en ytterligere 
regresjonsanalyse for å bestemme helnings‑ og avskjæringsverdier. Analysen viste utmerket korrelasjon med 
R2‑verdier på 1,0. Linjens helning var mellom verdiene 0,98 til 1,04 og avskjæringen ble beregnet mellom ‑0,06 
til 0,07.

Analytisk spesifisitet

Analytisk spesifisitet støtter eksklusivt deteksjon av BCR‑ABL1‑transkripsjoner e13a2 og e14a2, ingen 
kryssreaktivitet med transkripsjoner e1a2 (p190) og e19a2 (p230) til minst MR5,0‑nivå. To (2) prøver ble 
fremstilt ved å blande in vitro transkribert p190 eller p230 med RNA ekstrahert fra normalt humant blod fra 
2 givere. Fire (4) fortynninger av hver Prøve ble fremstilt ved å variere mengden negativt RNA brukt for å 
oppnå nivåer mellom 0,005‑30 % forhold. Alle prøvene ble testet på 1 instrument med 1 lodd av 1 operatør 
i minst 4 replikater. Alle målinger rapporterte 0,000 % IS for både e13a2 og e14a2. Settet er spesifikt for minst 
MR5,0‑nivå.

Interfererende stoffer

Endogent

Effekten av strukturelt ubeslektede stoffer som endogene blodkomponenter (proteiner og lipider) og eksogene 
molekyler som antikoagulantia på ytelsen til QXDx™ BCR‑ABL% IS Kit ble bestemt ved å trekke ut RNA fra 
helblodsprøver i nærvær og fravær av potensielle interferenser. De potensielle interferensene ble tilsatt til 
fullblodsprøvene før ekstraksjon. For hver interferent ble en kontrollPrøve uten interferent testet.

For både kontroll‑ og testprøvene ble fem replikatekstraksjoner utført ved bruk av Promega Maxwell CSC RNA 
Blood Kit. Etter ekstraksjon ble absorbansen ved 260 nm målt og replikater justert til 100 ngl/ul ved å tilsette 
DNA‑suspensjonsbuffer etter behov. Hver ekstraherte Prøve ble testet i duplikat i totalt ti tester per interferent. 
Det ble ikke observert noen interferens med noen av de testede stoffene.
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Test av eksogent stoff

Test N
% IS innen 

kjørepresisjon% 
CV

Gjennomsnittlig 
%IS

%IS 95 % 
konfidensintervall

Faller testområdet innen 
kontrollpresjonsområdet?

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

Konjugert 
bilirubin

10 36,5 0,007 % 0,00 4 % ‑ 0,01 % Ja ‑ pass

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

Hemoglobin 10 17,9 0,045 % 0,041 % ‑ 0,049 % Ja ‑ pass

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

Triglyserider 10 36,5 0,004 % 0,002 % ‑ 0,006 % Ja ‑ pass

Ukonjugert 
bilirubin

10 37 0,005 % 0,002 % ‑ 0,007 % Ja ‑ pass

Test av eksogent stoff

Test
Målt 

gjennomsnitt 
MR

MR 95 % 
konfidensintervall

MR akseptabelt 
område

(Kontroll CI 
± 0.5 Logg)

Resultat (faller 
testprøven MR CI 

innenfor kontrollprøven 
CI ± 0,5 logg?)

Guanidinium-
inneholdende lysisbuffer

3,57 3,49 ‑ 3,68 3 ‑ 4,09 PASS

Etanol 3,5 3,45 ‑ 3,56 3 ‑ 4,09 PASS

Fenol 3,53 3,46 ‑ 3,63 3 ‑ 4,09 PASS

Endelig vaskebuffer 3,53 3,47 ‑ 3,59 3 ‑ 4,1 PASS

Genomic DNA 3,58 3,53 ‑ 3,63 3 ‑ 4,1 PASS
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RNA-inngang

I et forsøk på å bestemme RNA‑inngangskrav ble fire (4) RNA‑prøver laget ved å blande RNA fra ett (1) 
negativt donorblod med fire (4) RNA‑bassenger, bestående av to (2) pasienter hver, ekstrahert fra CML + 
donorblod . Prøver ble fortynnet til 200 ngl/mL og varierende volum ble testet rettet mot RNA‑innganger fra 
125 ng til 1500 ng. Alle prøver ga ekvivalente resultater ned til 125 ng/μL per test, men redusert presisjon 
forekommer imidlertid med lavere innganger.

MR‑gruppe Inngang (ng) +/n tester meanIS ISCV meanMR 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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KLINISKE YTELSESEGENSKAPER
Trettifire (34) kliniske prøver ble samlet og behandlet ved et uavhengig klinisk laboratorium i Europa. Standard 
laboratorieprosedyrer ble fulgt for prøveprosessering og analyse ved laboratorieutviklet qPCR‑test, som 
ble kalibrert til WHO IS‑standarden. QXDx BCR‑ABL% IS‑testen ble utført i 4 brønner. Analyse av dataene 
ble utført både i 4‑brønns og i 6 2‑brønns par (formatet er vist i figur 17). Reproduserbarhet vurdert fra de 
6 2‑brønns replikatene var utmerket, med maksimal% CV på 46 % (i% IS‑plass) for prøven nær MR4,0, 
sammenlignbar med verdiene fra de analytiske reproduserbarhetsstudiene.

Konkordansen mellom den labutviklede kliniske qPCR‑testen og QXDx BCR‑ABL% IS‑testen var også 
utmerket, R2 av 0,976 og helling på 1,03. Konkordans i MMR (MR3 eller 0,1 % IS) status var utmerket på 
98 %. En enkelt uoverensstemmende Prøve avvek med 0,35 logg.
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Figur 17: Klinisk ytelse

BEGRENSNINGER
Testen er bare designet for å oppdage e13a2 og e14a2 fusjonsutskrifter og ikke e1a2, e19a2 eller andre 
sjeldne transkripsjoner som er et resultat av t (9; 22).
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VEDLEGG A: TERMISK SYKLUSER
Nødvendige spesifikasjoner: Termiske syklister med spesifikasjoner som tilsvarer følgende:

 | Nøyaktighet: +/‑ 0,2 °C

 | Ensartethet: +/‑ 0,4 °C brønn‑til‑brønn på 10 sek.

 | Justerbar rampeevne med påkrevet rampehastighet: Opptil 2 °C/sek

 | Temperaturspenn: 0–100 °C

Termiske syklatorer En studie ble utført for å demonstrere ekvivalens av termiske syklasinstrumenter for bruk 
med QXDx BCR‑ABL% IS Kit. Den termiske sykleren nedenfor oppfyller spesifikasjonskravet gitt ovenfor. 
Denne studien evaluerer følgende 4 termiske sykluser.

Termisk Syklator Katalognummer Instrumenttype Rampeinnstilling
95 % CI w/ ± 0,5 
loggreferanse

Bio‑Rad C1000 Touch™ 
termosykler med 96‑dyp 
brønnreaksjonsmodul

185‑1197 Referanse 2 °C/s

Bio‑Rad C1000 Touch Thermal 
Cycler med 96‑brønns hurtig 
reaksjonsmodul

185‑1196 Test 2 °C/s Pass

Life Technologies Veriti Dx 
96‑brønns termisk syklere, 
0,2 meter

4452300 Test
2 °C/s (93 % 
Ramp Rate)

Pass

Eppendorf Mastercycler® 
Pro, med kontrollpanell, 
230 V/50 – 60 Hz

6321000515 Test
20 % 

rampehastighet
Pass

For hver Prøve ble det tillatte området beregnet som den gjennomsnittlige MR‑verdien oppnådd på referanse‑
termiske sykleren (Bio‑Rad C1000 Touch Thermal Cycler med 96 Deep well‑reaksjonsmodul) pluss eller minus 
0,5 log. Alle prøvene som ble testet, møtte 95 % konfidensintervall (CI).
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VEDLEGG B: NAVNEENDRING

9. Juni 2017

Emne: ddPCR-diagnostikkprodukt Endring av merkenavn

Kjære kunde,

Siden den første lanseringen av Bio‑Rad Droplet Digital PCR plattform, har Bio‑Rad brukt QX200 Droplet 
Digital PCR for å identifisere sitt systemmerke.

Som en del av Bio‑Rads overgang av teknologien fra RUO‑verktøy til en diagnostisk løsning, har vi 
i Bio‑Rad besluttet å identifisere den diagnostiske produktlinjen med et nytt produktfamiliemerk som heter: 
QXDx™. Derfor vil vi jobbe for å oppdatere alle nåværende og fremtidige diagnostikkprodukter med et 
merkenavnsprefiks QXDx™.

Produktmerket og den resulterende navneendringen påvirker ikke formen, passformen eller funksjonen eller 
påstandene til de spesifikke produktene.

Fra 15. juni 2017 vil kommersiell dokumentasjon bli oppdatert i en utfaset prosess over en periode for 
å gjenspeile QXDx™‑merket for å identifisere diagnostikkproduktlinje for digital PCR.

I løpet av denne innfasede tilnærmingen vil vi ofte referere til produktet med to navn: Det registrerte navnet 
og et proprietært / felles navn til vi er i stand til å fullføre vår registrering av fellesnavnet som det registrerte 
navnet.

Eksempeldokumentasjon vil identifisere proprietær og registrert navn. Så raskt overgang til å bruke proprietær 
navnet gjennom resten av bruksområdene. Produktene som vil ha et eget navn er som følger:

Instrumenteringssystem:
Katalog # Registrert navn Eierskap / felles navn (nytt)
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 forbruksvarer:
Katalog # Registrert navn Eierskap / felles navn (nytt)

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

12001922 ddPCR Dx AutoDG Consumable Pack 
(Forbruksvare)

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 (Forbruksvare) QXDx Consumable Pack (Forbrukspakke)

12002544 ddPCR Dx Supermix Pack QXDx Supermix Pack

12002526 ddPCR Dx Droplet Reader Oil Pack QXDx Droplet Reader Oil Pack

Med vennlig hilsen,

Markedsføringssjef,

Bio‑Rad, Digital Biology Center
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