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Traduções

Os documentos relativos ao produto podem ser fornecidos noutras línguas em suporte eletrónico.

Dicionário de símbolos

Conformidade Europeia Fabricante Representante Autorizado na União 
Europeia

Número do lote Utilizar até Para utilização em diagnóstico in vitro

Limite de temperatura Número de catálogo Consulte as Instruções de Utilização

Número de testes Para utilizar com Número de série

Sujeito a receita médica Contém látex

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA BIO-RAD
Para obter ajuda e aconselhamento técnico, contate o departamento de Assistência Técnica da Bio‑Rad. Nos 
Estados Unidos, o departamento de Assistência Técnica da Bio‑Rad está aberto de segunda a sexta‑feira, 
das 09h00 às 17h00, GMT.

Telefone: 00‑800‑00 24 67 23

Fax: +351‑21‑472‑7777

Endereço de correio eletrónico: customerservice_portugal@biorad.com (para clientes dos EUA 
e internacionais)

Estão disponíveis em www.consult.bio‑rad.com assistência técnica on‑line e informações de contato mundiais.

AVISOS LEGAIS
Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer 
meio, eletrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, ou qualquer armazenamento de informação ou 
sistema de recuperação, sem a autorização por escrito da Bio‑Rad Laboratories.

A Bio‑Rad reserva‑se o direito de alterar os seus produtos e serviços a qualquer momento. Este manual de 
instruções está sujeito a alterações sem aviso prévio. Embora tenha sido preparado para garantir a precisão, 
a Bio‑Rad não assume qualquer responsabilidade por erros ou por quaisquer danos decorrentes da aplicação 
ou utilização destas informações.

Excel e Microsoft são marcas comerciais da Microsoft Corporation.

FAM e VIC são marcas comerciais da Applera Corporation.

TaqMan é uma marca comercial da Roche Molecular Systems, Inc.

Todas as outras marcas comerciais são propriedade das respetivas empresas.



 12006672PTrevC iii

 QXDx™ BCR-ABL %IS Kit

Os termocicladores da Bio‑Rad e os termocicladores em tempo real estão abrangidos por uma ou mais 
das patentes norte‑americanas seguintes, ou suas homólogas estrangeiras, propriedade da Eppendorf AG: 
números de patentes dos EUA 6 767 512 e 7 074 367.

Este produto e/ou a sua utilização estão abrangidos(as) por reivindicações de patentes norte‑americanas e/ou 
por pedidos de patente pendentes nos EUA, ou em outros países, detidas por ou sob licença para a Bio‑Rad 
Laboratories, Inc. A compra do produto inclui um direito limitado, não transferível, ao abrigo dessa propriedade 
intelectual, para utilização do produto exclusivamente para fins de investigação interna e diagnóstico. Não são 
concedidos quaisquer direitos de utilização do produto para aplicações comerciais de qualquer tipo, incluindo, 
mas sem limitação, o fabrico, o controlo de qualidade ou serviços comerciais, tais como serviços ao abrigo 
contratuais ou taxas por serviços. As informações relativas a uma licença para essas utilizações podem ser 
obtidas junto da Bio‑Rad Laboratories. É da responsabilidade do comprador/utilizador final adquirir quaisquer 
direitos de propriedade intelectual adicionais que possam ser necessários.

SEGURANÇA E OBSERVÂNCIA DA REGULAMENTAÇÃO
O QX200™ System foi testado e verificou‑se estar em conformidade com todos os requisitos aplicáveis das 
normas de segurança e eletromagnéticas seguintes:

1. IEC 61010‑1:2010 (3.ª ed.), EN61010‑1:2010 (3.ª ed). Equipamento elétrico de medição, de comando 
e de laboratório — Parte 1: Requisitos gerais

2. EN 61326‑1:2006 (Classe A). Equipamento elétrico de medição, de comando e de laboratório. 
Requisitos de CEM, Parte 1: Requisitos gerais

3. UL 61010‑1:2004, Equipamento de laboratório, equipamento de teste e medição e controlos de 
processos industriais

4. CAN/CSA 22.2 n. 61010‑1‑04, Requisitos de segurança para equipamento elétrico de medição, de 
comando e de laboratório, Parte I: Requisitos Gerais.

5. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado 
e utilizado de acordo com o manual de instruções, poderá causar interferência prejudicial às 
comunicações por rádio. O funcionamento deste equipamento numa área residencial pode causar 
interferências prejudiciais, caso em que o utilizador terá de corrigir a interferência por conta própria.

    A marca CE indica que o fabricante garante que o produto está em conformidade com os requisitos 
essenciais da Diretiva Europeia 98/79/CE relativa aos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro.

    A marca CSA indica que o produto foi testado de acordo com as normas canadianas e norte‑
americanas e que cumpre os requisitos das normas aplicáveis.

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital 
de Classe A, conforme a Parte 15 das regras da FCC. Estes limites são projetados para fornecer 
proteção razoável contra interferência prejudicial quando o equipamento é utilizado num ambiente 
comercial.

  O símbolo da Diretiva relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos indica que, 
quando o utilizador final deseja eliminar este produto, deve ser enviado para instalações de recolha 
seletiva para reciclagem e recuperação.

Este instrumento destina‑se a ser utilizado apenas por pessoal com formação.
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Não posicione o equipamento de forma que seja difícil de utilizar a ficha da alimentação elétrica. A ficha da 
alimentação elétrica é o dispositivo para desligar.

Não existem peças às quais se possa efetuar manutenção.

QXDX BCR-ABL %IS KIT FOR QX200 SYSTEM, AVISOS E PRECAUÇÕES
Para utilização em diagnóstico in vitro. Para utilização profissional em cuidados de saúde.

Este kit de teste deve ser manipulado apenas por pessoal habilitado, com formação em procedimentos 
laboratoriais e familiarizado com os seus riscos potenciais. Usar vestuário de proteção, luvas e proteção do 
rosto/olhos adequados e aplicar adequadamente as Boas Práticas de Laboratório necessárias.

FORMAÇÃO EM EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)
Recomenda‑se o devido uso de luvas ao manusear óleos e placas de amostra. Os requisitos de EPI da 
OSHA estão estabelecidos no Código de Regulamentos Federais (CFR), 29 CFR 1910.132 (Requisitos 
gerais); 29 CFR 1910.138 (Proteção das mãos); 29 CFR 1926.95 (Critérios para equipamentos de proteção 
individual). As luvas com capacidade de proteção prejudicada devem ser eliminadas e substituídas. Ao tomar 
decisões quanto ao reuso de luvas expostas a produtos químicos, considere a toxicidade dos produtos 
químicos e fatores tais como o tempo de exposição, o armazenamento e a temperatura. Características que 
auxiliam a seleção de luvas para o manuseamento de máquinas, ensaios, óleos e solventes de limpeza:

• as luvas de butilo são feitas de uma borracha sintética e protegem contra peróxido, ácido fluorídrico, bases 
fortes, álcoois, aldeídos e cetonas;

• as luvas de borracha natural (látex) são confortáveis para utilizar e apresentam níveis excelentes de 
resistência à tração, elasticidade e resistência à temperatura;

• as luvas de neopreno são feitas de borracha sintética e oferecem boa flexibilidade, destreza dos dedos, 
alta densidade e resistência ao desgaste; protegem contra álcoois, ácidos orgânicos e alcalis;

• As luvas de nitrilo são feitas de copolímero e fornecem proteção contra solventes clorados, tais 
como tricloroetileno e tetracloroeteno; oferecem proteção no trabalho com óleos, lubrificantes, ácidos 
e substâncias cáusticas.
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UTILIZAÇÃO IN VITRO PREVISTA
O teste QXDx BCR‑ABL %IS, realizado no QXDx™ Droplet Digital PCR System da Bio‑Rad, é um teste 
de amplificação de ácidos nucleicos in vitro para a quantificação de transcritos cromossómicos BCR‑ABL1 
e ABL1 em ARN a partir de sangue total de doentes diagnosticados com leucemia mieloide crónica (LMC), 
t(9;22) positiva, expressando transcritos de fusão BCR‑ABL1 do tipo e13a2 e/ou e14a2. O teste mede os 
transcritos BCR‑ABL1 e13a2 e/ou e14a2, normalizados para o controlo endógeno de ABL1. Os resultados 
são reportados como redução percentual a partir de uma base de referência de 100% na Escala Internacional 
(%EI) e numa escala logarítmica de redução molecular (RM).

O teste não diferencia entre transcritos e13a2 e e14a2 e não controla outros transcritos de fusão raros 
resultantes da t(9;22). Este teste não se destina ao diagnóstico de LMC.

PRINCÍPIOS DO PROCEDIMENTO
O teste QXDx BCR‑ABL %IS utiliza transcrição reversa aleatória pronta em combinação com a tecnologia 
Droplet Digital PCR (ddPCR). As translocações de BCR‑ABL e13a2 (b2a2) e14a2 (b3a2) são amplificadas, 
detetadas e quantificadas simultaneamente. O teste QXDx BCR‑ABL %IS quantifica réplicas dos dois 
transcritos de fusão BCR‑ABL e13a2 (b2a2) e/ou e14a2 (b3a2) no canal FAM e o transcrito ABL como um 
controlo endógeno no canal de HEX, utilizando o ARN total extraído de sangue humano1‑4. O teste QXDx 
BCRABL %IS quantifica a quantidade de transcrito BCR‑ABL como uma relação de BCR‑ABL/ABL e, em 
seguida, apresenta o valor na escala internacional.

O QXDx BCR‑ABL %IS Kit destina‑se a ser utilizado no Bio‑Rad QXDx™ Droplet Digital PCR (ddPCR) 
System. O QXDx™ AutoDG™ ddPCR System é constituído pelo Automated Droplet Generator (AutoDG) 
e Droplet Reader (DR). O QXDx BCR‑ABL %IS Kit inclui reagentes suficientes para 96 amostras, incluindo 
verificadores dos calibradores e controlos. Cada kit contém dois verificadores do calibrador IS combinados 
em lote. Os verificadores do calibrador EI são formulados a aproximadamente 0,1% BCR‑ABL/ABL, que 
se situa no ponto da resposta molecular maior (MMR ou RM3) e a aproximadamente 10% BCR‑ABL/ABL 
(RM1). Os verificadores do calibrador IS são rastreáveis de acordo com o primeiro Painel Internacional 
de Referência Genética da OMS (09/138)5. Os verificadores do calibrador são utilizados para garantir que 
o ensaio é rastreável de acordo com os primeiros padrões internacionais de referência genética da OMS.

Além de um controlo endógeno (ABL), o QXDx BCR‑ABL %IS Kit também inclui 3 controlos externos: 
controlo de alta positividade, controlo de baixa positividade e controlo negativo BCR‑ABL/positivo ABL 
(controlo negativo).

Formato de relatório: %EI e RM

Utilizam‑se habitualmente duas medidas para a monitoração da LMC.

1. Relação percentual da Escala Internacional (%EI), calculada dividindo‑se o número de réplicas de 
BCRABL pelas réplicas de referência de ABL vezes 100, multiplicado depois por um fator de correção 
(FC) específico de laboratório (Baccarani, et al. 2006)1.

2. Nível de redução logarítmica molecular (RM) (Hughes et al. 2006, Branford et al, 2006, 2008)4, que é uma 
transformação log10 de %EI.

%EI =
Cópias de BCR – ABL

 * 100 * FC
Cópias de ABL

RM = log10(100%EI) – log10(%EI) = 2 – log10(%EI)
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A relação %EI é apresentada numa escala linear, enquanto RM é a relação %EI convertida para a escala 
log10 e subtraída da base de referência, RM0.0 é 100%EI. Utilizar‑se‑á a notação de RMx.y para indicar 
o nível de RM, onde x.y é o valor numérico da medida. Por exemplo, RM3.0 refere‑se a uma redução 
mil vezes (10^3) da RM0.0 nominal. Também significa uma relação de 0,1% entre réplicas de BCR‑ABL 
detetadas e réplicas de ABL, corrigidas para a EI.

O teste QXDx BCR‑ABL %IS reporta tanto os valores de %EI como de RM. Como resultados intermédios, 
réplicas detetadas de transcritos BCR‑ABL e ABL são reportáveis e podem utilizar‑se para avaliar 
a segurança ou o poder da medição. Os valores %EI são rastreáveis de acordo com os materiais de 
referência primários da OMS (“normalizados”) (White et al 2010)5, que têm como objetivo quatro níveis de 
%EI; 10%EI, 1%EI, 0,1%EI, 0,01%EI ou (RM1, RM2, RM3 e RM4), respetivamente.

As entidades estatísticas como média ou desvio padrão neste documento são expressas em unidades 
%EI ou RM. A Tabela 1 abaixo ilustra a relação entre os valores %EI e os seus valores de RM associados 
para níveis selecionados.

%EI RM

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

Tabela 1: Valores %EI e valores de RM associados

Visão geral do fluxo de trabalho do QXDx BCR-ABL %IS Test

Na Tabela 2 abaixo apresentam‑se o fluxo de trabalho do teste padrão e o tempo necessário por passo.

Passo Descrição Utilizações
Tempo de 

manipulação 
estimado

Tempo estimado 
no instrumento

1
Extrair ARN do sangue 
total em tubos de EDTA variável variável variável

2 Reação de TR <30 min. ~60 min.

3
Configuração da placa 
e geração de gotículas

<30 min
~1 min/teste

~48 min/placa
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Passo Descrição Utilizações
Tempo de 

manipulação 
estimado

Tempo estimado 
no instrumento

4 Amplificação por PCR <5 min ~120 min

5 Leitura de gotículas <5 min
~2,5 min/teste
~120 min/placa

6
Definição manual do 
limiar, exportar csv

10‑20 min/placa N/A

7
Agregação de dados e 

relatórios

~15 min/placa

ou

Variável com 
ferramentas de 

terceiros

N/A

Tabela 2: QXDx BCR‑ABL %IS Test – Fluxo de trabalho CE‑IVD

A extração do ARN, passo 1, pode ser realizada por uma variedade de métodos padrão, incluindo a extração 
com Maxwell® CSC RNA Blood Kit, Qiagen RNeasy® Mini e Trizol. Os passos 2 a 5 são realizados com os 
reagentes e instrumentos fornecidos pela Bio‑Rad; ver abaixo. A definição manual do limiar e a exportação 
são efetuadas com QuantaSoft v 1.7.4. O passo final de agregação de dados e geração de relatórios pode ser 
feito com ferramentas desenvolvidas pelo laboratório ou com ferramentas de terceiros.

As instruções das ferramentas de terceiros encontram‑se disponíveis para transferência e utilização na página 
de produtos BCR‑ABL. A ferramenta obtém os dados brutos gerados pelo software QS 1.7.4 e apresenta um 
resultado num valor na Escala internacional ou RM.
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REAGENTES E INSTRUMENTOS

Materiais fornecidos

O QXDx BCR‑ABL %IS Kit contém reagentes suficientes para processar 96 amostras ou 
espécimes de controlo de qualidade quando processa 2 poços por amostra. O kit contém os 
artigos seguintes:

N.º do 
catálogo

Nome QTD. 
(Tubos)

Volume Condições de 
conservação

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

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

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

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

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

12004571 QXDx iScript Advanced Reverse Transcriptase 1 125 μl ‑25 °C a ‑15 °C

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

12004585 QXDx BCR‑ABL 0,1%IS 2 50 μl ‑25 °C a ‑15 °C

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

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

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

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

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

NOTA: as Fichas de Dados de Segurança (FDS) estão disponíveis em www.bio‑rad.com

Armazenamento e manuseamento
• Armazene todos os componentes de ADN complementar e ddPCR entre ‑25 °C e ‑15 °C num congelador 

com temperatura constante.

• Armazene todos os controlos de ARN a ‑80 °C.

• Não processe a transcriptase reversa (TR) no agitador vórtex.

• Mantenha a TR congelada até ser utilizada e coloque‑a rapidamente de novo no congelador após 
a utilização.

• Evite a exposição prolongada à luz do mix de iniciador/sonda ABL1‑BCR/ABL1 à temperatura ambiente.

• Misture o mix de iniciador/sonda ABL1‑BCR/ABL1 cuidadosamente para garantir a homogeneidade, 
evitando a formação de bolhas.

• Delicadamente, misture com o agitador vórtex e centrifugue todos os outros frascos antes de abrir.

• Não agite os frascos de calibrador ou de controlo no vórtex.

• Não congele/descongele QXDx Supermix mais de 5 vezes.

• As datas de validade para cada um dos reagentes estão indicadas nas etiquetas individuais de cada 
componente.
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MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS NÃO FORNECIDOS

Reagentes e consumíveis:

Para utilização do QX200 AutoDG ddPCR Dx System

N.º do 
catálogo

Nome
QTD. 

(Tubos)
Volume

Condições de 
conservação

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

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

ddPCR 96 Well Plates 15 15 °C a 30 °C

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

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

AutoDG Oil for Probes 1 15 °C a 30 °C

N.º do 
catálogo

Nome
QTD. 

(Tubos)
Volume

Condições de 
conservação

12002526 QXDx Droplet Reader Oil Pack 1

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

Para utilização do QX200 Droplet Generator (gerador manual de gotículas):

N.º do 
catálogo

Nome
QTD. 

(Tubos)
Volume

Condições de 
conservação

12001921 QXDx Consumable Pack 15 °C a 30 °C

ddPCR 96‑Well Plates 5 15 °C a 30 °C

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

Droplet Generation Oil para Probes 2 7 ml 15 °C a 30 °C

DG8™ Cartridges 24 15 °C a 30 °C

DG8 Gaskets 24 15 °C a 30 °C

Manual de Instruções 1

N.º do 
catálogo

Nome
QTD. 

(Tubos)
Volume

Condições de 
conservação

12002526 QXDx Droplet Reader Oil Pack 1

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

Descrição N.º do catálogo

QX200 AutoDG Droplet Digital PCR Dx System 17002229

QX200 Droplet Reader, CE‑IVD 12001045

 QX200 Automated Droplet Generator, CE‑IVD 12001630

ou

Descrição N.º do catálogo

QX200 AutoDG Droplet Digital PCR System 1864100

QX200 Droplet Reader, IVD 1864003

 QX200 Automated Droplet Generator, IVD 1864101

ou

Descrição N.º do catálogo

QX200 Droplet Digital PCR Dx System 17000034

QX200 Droplet Reader, IVD 12001045

 QX200 Droplet Generator, IVD 12001049

ou

Descrição N.º do catálogo

QX200 Droplet Digital PCR System 1864101

QX200 Droplet Reader 1864003

QX200 Droplet Generator 1864002

Descrição

Termociclador

Necessário: termocicladores com especificações equivalentes ao seguinte:
• Precisão: ± 0,2 °C

• Uniformidade: ± 0,4 °C poço a poço em 10 segundos

• Capacidade de rampa ajustável com a taxa de rampa necessária: até 2 °C/s

• Intervalo de temperatura: 0‑100 °C

Descrição N.º do catálogo

PX1™ PCR Plate Sealer 1814000
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Descrição

Equipamento geral de laboratório

• Pipetas (Rainin ou Eppendorf)

 | 1‑10 μL, 10‑100 μL, 20‑200 μL e 100‑1000 μL Centrífuga de placas ou prato rotativo

• Pipetas vórtex (Rainin ou Eppendorf)

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

Outros reagentes e consumíveis:

Descrição

Reagentes para purificação de ARN

Qualquer metodologia de preparação de amostras disponível comercialmente e validada em laboratório 
é aceitável. Exemplo: Qiagen, Trizol, Promega Maxwell RNA Blood Kit.

Descrição N.º do catálogo

ddPCR 2x Control Buffer 1863052

Para utilização em poços em branco com Droplet Generation Oil

AVISOS E PRECAUÇÕES GERAIS
• Apenas para utilização em diagnóstico In Vitro (IVD)

• Apenas para utilização profissional

• Todas as amostras biológicas devem ser tratadas como se fossem capazes de transmitir agentes 
infecciosos. Todas as amostras humanas devem ser tratadas com precauções padrão. As diretrizes 
para a manipulação de amostras estão disponíveis a partir da Organização Mundial de Saúde (OMS) 
ou Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA.

• Utilize os procedimentos de segurança de laboratório adequados para trabalhar com produtos 
químicos e manusear amostras.

• Mude de luvas durante o transporte e ao trabalhar com reagentes diferentes.

• Utilize lixívia a 10% seguida de álcool a 70% para limpar as superfícies da área de trabalho.

• Verifique se o Droplet Generator e Droplet Reader têm um espaço dedicado em áreas separadas para 
evitar a contaminação de amplicões.

• O incumprimento dos procedimentos e condições descritos neste documento e a utilização de 
reagentes diferentes daqueles fornecidos neste kit podem causar resultados incorretos e efeitos 
adversos.

• Não substitua reagentes do QXDx BCR‑ABL %IS Kit por outros reagentes.

• Não misture reagentes de lotes diferentes de QXDx BCR‑ABL %IS Kit.

• Se utilizar o mesmo termociclador para TR e PCR, coloque o termociclador junto do Droplet Generator 
ou num local separado do leitor.

NOTA: a placa será selada com papel de alumínio durante a amplificação por PCR.

• Realize a configuração do teste e a adição do modelo em locais diferentes, com pipetas e pipetadores 
dedicados.
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• Devido à extrema sensibilidade do ARN e de ddPCR, o teste todo deve ser realizado em condições 
isentas de ARNAse/ADNAse.

• Otimize o fluxo de trabalho e o espaço para eliminar a contaminação cruzada.

• Certifique‑se de que a calibração e a manutenção regulares sejam executadas em todos os 
equipamentos de acordo com as recomendações do fabricante.

• Utilize pontas e reagentes isentos de nuclease e limpe regularmente as pipetas.

• Para obter os melhores resultados, certifique‑se de que se utiliza apenas um protocolo de aplicação 
de ciclos térmicos recomendado.

• Não utilize água tratada com DEPC para a amplificação por PCR.

• Algumas substâncias podem interferir com o teste: determinados fármacos (por exemplo, heparina), 
amostras altamente lipémicas, amostras hemolisadas, amostras ictéricas ou amostras com níveis 
elevados de proteína.

• Consulte o pessoal da sua instituição responsável pelos resíduos ambientais sobre a eliminação 
adequada de placas, consumíveis e reagentes utilizados. Este material pode apresentar características 
de resíduos perigosos previstos na lei Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) da Agência 
de Proteção Ambiental (EPA) federal que exigem requisitos de eliminação específicos.

• Verifique os regulamentos locais e estatais, pois diferem dos regulamentos de eliminação federais. 
As instituições devem verificar os requisitos de eliminação de resíduos perigosos do respetivo país.

• A qualidade do resultado do teste depende amplamente da quantidade e da qualidade da amostra 
a analisar. Recomenda‑se que a qualidade e a quantidade da amostra de ARN sejam aferidas 
conforme especificado neste manual.

COLHEITA, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO DE AMOSTRAS
• Faça a colheita de um mínimo de 5 ml de sangue total em tubos que contenham EDTA como 

anticoagulante.

• Quando não estiverem a ser utilizadas, conserve as amostras de sangue a 2‑8 °C até 72 horas.

PROTOCOLO DO QXDX BCR-ABL %IS TEST

Análise geral

O kit contém reagentes suficientes para processar um total de 192 poços de ddPCR. Quando todas as 
amostras, controlos e calibradores são processados no formato de dois poços, os reagentes fornecidos são 
suficientes para 84 amostras. Quando é necessária mais sensibilidade, as amostras desconhecidas podem 
ser processadas em mais de 2 poços, por exemplo, 4. Neste caso, os reagentes do kit são suficientes para 
poucas amostras.

Disposições da placa

Cada placa deve ser processada com 6 amostras conhecidas: 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 e Calibrator‑check QXDx ~0.1%IS Cal. Todas estas amostras conhecidas são 
sempre processadas em dois poços cada. A qualidade de processamento é classificada com base nos dados 
produzidos a partir destes controlos e verificadores do calibrador; ver abaixo. As amostras desconhecidas 
devem ser processadas em, pelo menos, dois poços. Quando for necessária uma sensibilidade maior, as 
amostras desconhecidas podem ser processadas em formatos de 4 poços. Os dados de todos os poços com 
a mesma amostra são agregados de forma digital para produzir as contagens totais de alvos moleculares 
e valores %EI e RM para a amostra. Pode processar‑se um tipo especial de amostra, chamada 2x Control 
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Buffer, mas não será analisada ou reportada. Deve utilizar‑se 2x Control Buffer para poços de tampão em 
todos os poços vazios de cada coluna com amostras (ver Figuras 1‑3).

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

A TCH TCH Amostra 3 Amostra 3 Amostra 11 Amostra 11 Amostra 19 Amostra 19 Amostra 27 Amostra 27 Amostra 35 Amostra 35

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

C Neg Neg Amostra 5 Amostra 5 Amostra 13 Amostra 13 Amostra 21 Amostra 21 Amostra 29 Amostra 29 Amostra 37 Amostra 37

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

E ~0,1% EI ~0,1% EI Amostra 7 Amostra 7 Amostra 15 Amostra 15 Amostra 23 Amostra 23 Amostra 31 Amostra 31 Amostra 39 Amostra 39

F ~10% EI ~10% EI Amostra 8 Amostra 8 Amostra 16 Amostra 16 Amostra 24 Amostra 24 Amostra 32 Amostra 32 Amostra 40 Amostra 40

G Amostra 1 Amostra 1 Amostra 9 Amostra 9 Amostra 17 Amostra 17 Amostra 25 Amostra 25 Amostra 33 Amostra 33 Amostra 41 Amostra 41

H Amostra 2 Amostra 2 Amostra 10 Amostra 10 Amostra 18 Amostra 18 Amostra 26 Amostra 26 Amostra 34 Amostra 34 Amostra 42 Amostra 42

Figura 1: Uma disposição de placa quando todas as amostras conhecidas e desconhecidas são executadas 
no formato de dois poços. Existem 42 amostras desconhecidas numa placa.

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

A TCH TCH Amostra 3 Amostra 3 Amostra 11 Amostra 11

B Hi Pos Hi Pos Amostra 4 Amostra 4 Amostra 12 Amostra 12

C Neg Neg Amostra 5 Amostra 5 Amostra 13 Amostra 13

D Lo Pos Lo Pos Amostra 6 Amostra 6 Amostra 14 Amostra 14

E ~0,1% EI ~0,1% EI Amostra 7 Amostra 7 Tampão Tampão

F ~10% EI ~10% EI Amostra 8 Amostra 8 Tampão Tampão

G Amostra 1 Amostra 1 Amostra 9 Amostra 9 Tampão Tampão

H Amostra 2 Amostra 2 Amostra 10 Amostra 10 Tampão Tampão

Figura 2: Uma disposição de placa com menos de 42 amostras desconhecidas. Os últimos 8 poços são 
preenchidos com solução tampão (não lidos) para completar 8 amostras por coluna. As restantes colunas 
vazias não são preenchidas ou lidas.

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

A TCH TCH Amostra 3 Amostra 3 Amostra 3 Amostra 3 Amostra 3 Amostra 3 Amostra 3 Amostra 3

B Hi Pos Hi Pos Amostra 4 Amostra 4 Amostra 4 Amostra 4 Amostra 4 Amostra 4 Amostra 4 Amostra 4

C Neg Neg Amostra 5 Amostra 5 Amostra 5 Amostra 5 Amostra 5 Amostra 5 Amostra 5 Amostra 5

D Lo Pos Lo Pos Amostra 6 Amostra 6 Amostra 6 Amostra 6 Tampão Tampão Tampão Tampão

E ~0,1% EI ~0,1% EI Amostra 7 Amostra 7 Amostra 7 Amostra 7 Tampão Tampão Tampão Tampão

F ~10% EI ~10% EI Amostra 8 Amostra 8 Amostra 8 Amostra 8 Tampão Tampão Tampão Tampão

G Amostra 1 Amostra 1 Amostra 9 Amostra 9 Tampão Tampão Tampão Tampão Tampão Tampão

H Amostra 2 Amostra 2 Amostra 10 Amostra 10 Tampão Tampão Tampão Tampão Tampão Tampão

Figura 3: Uma disposição de placa onde algumas amostras desconhecidas são processadas em formatos 
de 2 ou 4 poços. Utiliza‑se solução tampão para completar 8 amostras por coluna. As restantes colunas 
vazias não são preenchidas ou lidas.

É recomendável que as amostras sejam espalhadas entre os poços no sentido horizontal. Desta forma, 
se houver uma falha num nível de microplaca para gotículas (coluna), os outros poços podem fornecer 
informações suficientes para uma amostra a ser classificada. Utilize 2x control buffer diluído 1:1 com água em 
todos os poços vazios de cada coluna.

NOTA: como com qualquer teste molecular baseado em PCR, deve evitar‑se a contaminação de ácido 
nucleico com a descontaminação de rotina do espaço da bancada e das pipetas, a separação de 
manuseamento de ARN/ADN a partir de áreas de preparação de ensaios e o EPI adequado. Recomenda‑se 
que as áreas do modelo livres e as maiores sejam separadas, espacialmente, tenham pipetas e ferramentas 
separadas e sejam descontaminadas por rotina.
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ETAPAS PRÉ-ANALÍTICAS
O ARN total extraído através de metodologias comuns de preparação de amostras de sangue total ou camada 
leucocitária é compatível com métodos de Droplet Digital PCR. As metodologias mais comuns para extração 
do ARN são extração com Maxwell® CSC RNA Blood Kit, Qiagen RNeasy® Mini e Trizol. Para se obter 
melhores resultados, pelo menos 10 milhões (1 x 107) de células nucleadas devem ser recolhidas e extraídas 
para ARN. Como se sabe que o ARN está sujeito a degradação por ARNases onipresentes em amostras 
humanas, é recomendável minimizar os passos de manipulação de amostras e processar as amostras de 
sangue no prazo de 24 horas após a colheita para as medições mais sensíveis de quantidades de BCR‑ABL 
(Hughes et. al, 2006)4. A quantidade, pureza e qualidade do ARN podem afetar muito os resultados. Portanto, 
é recomendado, mas não exigido, que o ARN total purificado seja avaliado em termos de qualidade e pureza 
por métodos espetrofotométricos normalizados. A concentração correspondente de OD260 deve ser ~100 ng/μL; 
a pureza, conforme estimada pela relação OD260/OD280 deve ser >1,6 e a relação OD260/OD230 deve ser >1,2.

A sensibilidade do teste é dependente da entrada do ARN. É recomendável validar um método de isolamento 
de ARN, produzindo mais do que 100 ng/μL e visando uma entrada total de ARN de 750‑1250 ng por teste. 
O ARN total purificado deve ser ajustado para visar uma concentração de ~100 ng/μL para uma configuração 
de teste eficiente e deve ser testado imediatamente após a extração ou deve conservar‑se congelado a ‑80 °C 
até que esteja pronto para ser testado.

Categoria Especificação-alvo

Volume de sangue 1,5‑10 ml

Contagem de células ≥1E+07

Concentração de ARN 75‑125 ng/μL

Pureza de ARN
Relação OD260/OD280 >1,6

Relação OD260/OD230 >1,2

PREPARAÇÃO DA REAÇÃO DE TR
1. Descongele o ARN purificado à temperatura ambiente durante até 10 minutos e, em seguida, coloque no 

gelo ou bloco frio.

NOTA: não utilize o agitador vórtex; pode rodar os tubos.

2. Ajuste as amostras de ARN para ~100 ng/μL, se ainda não estiver feito.

3. Coloque iScript Advanced Reverse Transcriptase no gelo ou bloco frio retirado do congelador e quando 
estiver pronto a utilizar.

NOTA: não processe Advanced Reverse Transcriptase no agitador vórtex.

4. Descongele os componentes seguintes à temperatura ambiente durante até 15 minutos.

a. QXDx 5x iScript Select Reaction Mix

b. QXDx RT Primers

c. QXDx Nuclease‑free water

5. No passo 4, misture completamente ou utilize o agitador vórtex em cada tubo de componente com 
a tampa fechada e centrifugue brevemente para acumular o conteúdo no fundo do tubo.

6. Coloque cada um dos componentes no gelo ou bloco frio.

7. Preparação de RT Master Mix e carregamento da placa de TR:

a. Prepare RT Master Mix de acordo com o número de amostras, controlos e calibradores a serem 
processados.
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b. Consulte a Tabela 3 para volumes de preparação de RT Master Mix.

c. NOTA: a placa de TR pode ser colocada no gelo enquanto se carrega a placa.

Volume de RT Master Mix Volume n.º de amostras* (amostras + excedente)
N.º de amostras 1 16 32 48 96

Placas 1/3 placa 2/3 placa 1 placa 2 placas
Componente Volume 1x (16+2)x (32+3)x (48+4)x (96+4)x

QXDx Nuclease-Free 
Water

μL ~3,75 ~67,50 ~131,25 ~195 ~375

QXDx 5x iScript Select 
Reaction Mix

μL 5 90 175 260 500

QXDx RT Primers 
(Nonamers)

μL 5 90 175 260 500

QXDx iScript Advanced 
Reverse Transcriptase

μL 1,25 22,5 43,75 65 125

Amostra de ARN* 
(750-1250 ng)

μL 10

Total μL 25 450 875 1300 2500

Tabela 3: Volume de Master Mix com base no número de amostras.

NOTA: *as amostras incluem amostras, controlos e calibradores de doentes para serem processadas 
na placa.

8. Para várias amostras, recomenda‑se preparar o RT Master Mix com os componentes acima 
(excluindo o ARN) e, então, distribuir por cada poço de reação.

a. Consulte a Figura 4 para ver a disposição necessária da placa

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

A TCH Amostra 3 Amostra 11

B Hi Pos Amostra 4 Amostra 12

C Neg Amostra 5 Amostra 13

D Lo Pos Amostra 6 Amostra 14

E ~0,1% EI Amostra 7 Tampão

F ~10% EI Amostra 8 Tampão

G Amostra 1 Amostra 9 Tampão

H Amostra 2 Amostra 10 Tampão

Figura 4: Disposição necessária da placa de TR

b. Misture bem todos os componentes RT Master Mix (excluindo o ARN) em alíquotas de 15 μL por 
amostra em colunas intercaladas da placa PCR de 96 poços.

NOTA: para mais eficiência, pode utilizar‑se uma pipeta repetidora eletrónica.

c. Adicione 10 μL de calibradores e controlos nos poços de TR adequados.

d. Adicione 10 μL de volume de amostra de ARN extraído nos poços de TR adequados.

e. Misture os poços de reação suavemente através de pipetagem (10 vezes), evitando a formação de 
bolhas.

f. Cubra a placa com selo em papel de alumínio utilizando um PX1 PCR Plate Sealer.

i. Defina o PX‑1 Plate Sealer para 180 graus durante 5 segundos (não são condições por defeito).

ii. Coloque a placa de TR no bloco de alumínio à temperatura ambiente.
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iii. Cubra a placa com uma folha de papel de alumínio perfurável, e a faixa vermelha deve ficar 
visível quando se coloca o papel de alumínio na placa.

iv. Toque no botão Seal (Selo) para selar a placa; (isto fecha a porta e inicia a termosselagem).

NOTA: não utilize a estrutura metálica.

v. Retire a placa e o bloco do PX‑1 Plate Sealer.

vi. Certifique‑se de que todos os poços da placa estão selados, verificando se as depressões dos 
poços estão visíveis no papel de alumínio.

NOTA: para instruções mais detalhadas, consulte o Manual de instruções do PX1 Plate Sealer.

g. Rode a placa durante 1 minuto a 1000 rcf para eliminar quaisquer bolhas. Se as bolhas 
permanecerem, rode a placa novamente.

h. Uma vez selada e rodada, a placa está pronta para a aplicação de ciclos térmicos.

NOTA: lembre‑se de retirar o bloco de metal do PX1 PCR Plate Sealer para evitar o sobreaquecimento 
do bloco.

9. Transfira a placa para o termociclador e execute o protocolo indicado na Tabela 4.

Fixação de iniciador 10 min a 25 °C

Transcrição reversa 45 min a 42 °C

Inativação de TR 5 min a 85 ºC

Conservar Até 24 horas a 4 °C

Tabela 4: Protocolo do termociclador
*NOTA: conservar a 4 °C permite ao utilizador conservar a reação de TR até 24 horas antes do 
processamento.

NOTA: se se utilizar o C1000 Thermal Cycler, defina o volume da amostra para 25 μL e a temperatura 
tampa para 105 °C.

10. Após a conclusão da preparação de TR (ADN complementar), rode a placa durante 1 minuto a 1000 rcf 
para recolher o condensado.

11. Conserve o ADN complementar no gelo e utilize‑o imediatamente; em alternativa, conserve a 4 °C até 
24 horas se não for utilizado de imediato.

CONFIGURAÇÃO DE ddPCR E GERAÇÃO DE GOTÍCULAS
AVISO: antes de retirar todos os componentes, certifique‑se de que o espaço da bancada foi devidamente 
limpo com lixívia a 10% e álcool a 70%.

1. Descongele os componentes seguintes à temperatura ambiente durante aproximadamente 15 minutos.

a. QXDx 2x Supermix

b. QXDx BCR‑ABL Primers & Probes,

c. Placa de amostra(s) de ADN complementar* (~640 ng/teste)

2. Misture completamente os tubos individuais de cada componente utilizando um agitador vórtex para 
garantir a homogeneidade e verifique cuidadosamente os precipitados. Se existir precipitado, misture 
completamente o conteúdo do tubo e, em seguida, centrifugue.

NOTA: o material Supermix é mais viscoso do que outros componentes.

3. Centrifugue todos os tubos de componentes durante 30 segundos a 1000 rcf para acumular o conteúdo 
no fundo dos tubos.

4. Prepare o ddPCR Master Mix para o número de reações de acordo com a Tabela 5.



 12006672PTrevC 15

 QXDx™ BCR-ABL %IS Kit

Volume de ddPCR Volume n.º de amostras* (amostras + excedente)
Componente Volume 1x (16+2)x (32+3)x (48+4)x (96+4)x

QXDx Nuclease-Free 
Water

μL 6,5 117 227,5 338 650

QXDx ddPCR Supermix μL 25 450 875 1300 2500
QXDx 20X BCR-ABL 

Primers/Probes
μL 2,5 45 87,5 130 250

cDNA Sample(s)* μL 16
Total μL 50 900 1750 2600** 5000*

Tabela 5: volumes da placa de ddPCR com base no n.º de amostras (estabelecidas para placa de TR).

NOTA:** um volume total de 2600 μL para 48 amostras (1 placa) e 5000 μL para 96 amostras (2 placas) 
é mais do que o tubo de 2 ml consegue conter. Recomenda‑se um tubo de 5 ml para essas amostras.

NOTA:* a(s) amostra(s) incluem amostras de doentes, controlos e calibradores para serem processados 
na placa.

5. Para várias amostras, recomenda‑se preparar um ddPCR Master Mix com os componentes acima 
(excluindo‑se a amostra de ADN complementar) e, então, distribuir o ADN complementar por cada poço 
de reação da placa de ddPCR.

a. Consulte a Figura 5 para ver a disposição necessária da placa.

b. Misture bem todos os componentes do ddPCR Master Mix utilizando um agitador vórtex.

c. Coloque a alíquota 34 μL/poço do ddPCR Master Mix (sem amostra de ADN complementar) na 
placa, de acordo com a Figura 5.

d. Com um pipetador de 8 canais de 50, 100 ou 200 μL com pontas de filtro, perfure o selo do papel de 
alumínio da placa do ADN complementar.

NOTA: a prática normal revelou que as pontas das pipetas P20 não quebram o selo do papel de alumínio. 
Evite utilizar o pipetador P20 para este passo.

Melhores práticas para recuperar um volume adequado de ADN complementar:
i. Defina uma pipeta para o volume a ser pipetado e, sem pressionar o êmbolo, perfure o selo do 

papel de alumínio na placa. As pontas das pipetas não devem prolongar‑se mais de 2 mm por 
baixo do selo.

ii. Uma vez que os orifícios estejam formados, levante as pontas das pipetas acima do selo 
e pressione o êmbolo.

iii. Com o êmbolo pressionado, desça as pontas até ao fundo dos poços e alargue os orifícios 
abanando suavemente as pontas para a frente e para trás. Alargar os orifícios do selo em papel 
de alumínio permite que as pontas das pipetas alcancem o fundo dos poços. Isto é importante 
para recuperar o volume total do ADN complementar necessário para um desempenho ideal.

iv. Com as pontas das pipetas ainda no ADN complementar, aspire muito lentamente o volume 
necessário. Após a aspiração parar, deixe as pontas das pipetas nos poços durante mais 
5 segundos, para permitir que a pressão equilibre.

e. Adicione 16 μL de amostra de ADN complementar (doente, controlo, calibrador ou solução tampão) 
em cada poço da placa de ddPCR.

f. Pipete cuidadosamente para cima e para baixo ~5 vezes para misturar com ddPCR Master Mix e, 
então, expila totalmente a amostra.

g. Repita o passo f para todas as amostras.
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h. Depois de todas as amostras de ADN complementar serem adicionadas à placa, utilize um pipetador 
de 50 ou 100 μL (pode ser multicanal) e defina para 35 μl.

i. Pipete cada reação para cima e para baixo pelo menos 15 vezes a 50% (25 μL) do volume total 
(50 μL), evitando cuidadosamente as bolhas.

AVISO: é fundamental pipetar 15 vezes para garantir que o material viscoso seja bem misturado.

j. Transfira 25 μL de cada amostra para o poço do lado para criar poços duplicados, como mostrado na 
Figura 5.

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

A TCH Amostra 3 Amostra 11

B Hi Pos Amostra 4 Amostra 12

C Neg Amostra 5 Amostra 13

D Lo Pos Amostra 6 Amostra 14

E ~0,1%EI Amostra 7 Tampão

F ~10% EI Amostra 8 Tampão

G Amostra 1 Amostra 9 Tampão

H Amostra 2 Amostra 10 Tampão

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

A TCH Amostra 3 Amostra 11

B Hi Pos Amostra 4 Amostra 12

C Neg Amostra 5 Amostra 13

D Lo Pos Amostra 6 Amostra 14

E ~0,1%EI Amostra 7 Tampão

F ~10% EI Amostra 8 Tampão

G Amostra 1 Amostra 9 Tampão

H Amostra 2 Amostra 10 Tampão

Figura 5: disposição da placa de ddPCR

NOTA: se o número total de amostras e controlos for inferior a um múltiplo de 8 (isto é, 8, 16, 24, etc.), então, 
preencha os restantes poços com 25 μL de solução tampão de controlo de ddPCR ou reagentes em excesso. 
Não se formarão gotículas se os poços ficarem vazios.

6. Sele a placa com selo de papel de alumínio utilizando o PX1 Plate Sealer.

i. Defina o PX‑1 Plate Sealer para 180 graus durante 5 segundos (não são condições por defeito).

ii. Coloque a placa de TR no bloco à temperatura ambiente.

iii. Cubra a placa com uma folha de papel de alumínio perfurável; a faixa vermelha deve ficar visível 
quando se coloca o papel de alumínio na placa.

iv. Toque no botão Seal (Selo) para selar a placa; isto fecha a porta e inicia a termosselagem.

NOTA: não utilize a estrutura metálica.

v. Retire a placa e o bloco do PX‑1 Plate Sealer.

7. Centrifugue brevemente a placa durante 30 segundos a 1000 rcf para recolher o conteúdo na parte 
inferior da placa e retirar as bolhas.
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Geração de gotículas:

Figura 6: Disposição do Automated Droplet Generator System para itens

NOTA: consulte o manual do QX200 Automated Droplet Generator para obter instruções de utilização 
detalhadas e completas.

AVISO: antes da instalação, certifique‑se de que o espaço da bancada e a área da superfície do instrumento 
foram devidamente limpas com lixívia a 10% e álcool a 70%.

1. Reúna todos os materiais consumíveis necessários para configurar o Droplet Generator.

• DG32 Cartridges, Pipet Tips, Droplet Generation Oil, Sample Plate, Droplet Plate (aparecem gotículas 
geradas na conclusão do processamento).

NOTA: certifique‑se de que o recipiente do lixo está localizado no local apropriado no AutoDG.

2. Abra a porta do AutoDG e carregue a placa Sample ddPCR de 96 poços para o QX200 Automated 
Droplet Generator na posição “Sample Plate” (Placa de amostra). A luz indicadora deve ficar verde.

3. Toque no botão Configure Sample Plate (Configurar placa de amostras) na interface AutoDG 
e selecione o número adequado de colunas em que se situam as suas amostras. (O nome da placa e as 
notas da placa são opcionais). Clique em OK.

NOTA: se o número total de amostras e controlos for inferior a um múltiplo de 8 numa única coluna da placa, 
preencha os poços adicionais da coluna com 25 μL ddPCR 1X Control Buffer ou o excesso de 1X Master Mix 
para assegurar a formação de gotículas.

NOTA: apenas podem ser selecionadas colunas completas no AutoDG Configure Screen, (ver Figura 7).
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Figura 7: a Placa A tem 96 poços selecionados para 48 amostras; a Placa B tem 48 poços selecionados para 
24 amostras.

4. Com base no número de colunas selecionadas na placa de amostra, as luzes indicadoras amarelas 
identificam consumíveis que precisam de ser carregados no instrumento.

5. Abra a porta do AutoDG e carregue os consumíveis adequados até as luzes indicadoras associadas 
ficarem verdes.

a. Carregue os DG32 Cartridges (com vedantes verdes à direita) para os suportes da placa na parte 
traseira do sistema. Os suportes são codificados para uma orientação correta e, quando estão 
colocados corretamente, a luz fica verde.

b. Carregue as Pipet Tips ao longo da linha de centro do instrumento depois de retirar o invólucro de 
plástico e a tampa da caixa.

AVISO: apenas devem ser carregadas caixas de pontas completas no sistema.

c. Carregue a placa de gotículas de 96 poços vazia com um bloco de arrefecimento azul na localização 
da Droplet Plate; a luz deve ficar verde.

d. Carregue o AutoDG Oil no lado esquerdo retirando a tampa e rode o frasco na torre. Selecione o tipo 
de AutoDG Oil na interface do utilizador do instrumento “Droplets for Probes” (Gotículas para sondas) 
e o tipo de óleo selecionado ficará azul. O ícone Oil Level (Nível de óleo) no ecrã fica azul e exibe 
o nível de óleo atual do frasco.

NOTA: este passo apenas é necessário se o nível de óleo não for suficiente para o processamento.

6. Quando todos os indicadores no AutoDG estiverem verdes, pressione o botão azul Start Droplet 
Generation (Iniciar geração de gotículas).

AVISO: certifique‑se de que se afasta do instrumento, pois isto fará com que a porta feche 
e o processamento tenha início.

7. A interface do utilizador do AutoDG pedirá ao utilizador para confirmar “Start Run” (Iniciar 
processamento). O processamento não será iniciado até que o utilizador pressione o botão Start Run 
(Iniciar processamento).

NOTA: o ecrã indica o tempo restante para as gotículas estarem geradas e prontas. Se a formação de 
gotículas parar por qualquer razão, a mensagem “Run Terminated” (Processamento concluído) aparece 
no ecrã do AutoDG. Se o processamento for concluído, determine a causa da falha e siga as instruções 
na secção de resolução de problemas.

8. Após a conclusão bem‑sucedida do processamento de geração de gotículas, retire e sele a “placa de 
gotículas” com um selo em papel de alumínio perfurável dentro de 30 minutos após a conclusão do 
processamento.
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AVISO: após a conclusão do processamento do AutoDG, é importante colocar selo de papel de 
alumínio e iniciar a aplicação de ciclos térmicos dentro de 30 minutos.

i. Defina o PX‑1 Plate Sealer para 180 graus durante 5 segundos (não são condições por defeito).

ii. Coloque a placa de TR no bloco à temperatura ambiente.

iii. Cubra a placa com uma folha de papel de alumínio perfurável; a faixa vermelha deve ficar visível 
quando se coloca o papel de alumínio na placa.

iv. Toque no botão Seal (Selo) para selar a placa; isto fecha a porta e inicia a termosselagem.

NOTA: não utilize a estrutura metálica.

v. Retire a placa e o bloco do PX‑1 Plate Sealer.

9. Agora, a placa de gotículas está pronta para a aplicação de ciclos térmicos.

AMPLIFICAÇÃO POR PCR (APLICAÇÃO DE CICLOS TÉRMICOS)
Quando a placa de 96 poços que contém as gotículas estiver selada, coloque‑a no termociclador para 
amplificação por PCR.

AVISO: antes da instalação, certifique‑se de que o espaço da bancada e a área da superfície do instrumento 
foram devidamente limpas com lixívia a 10% e álcool a 70%.

Siga o protocolo de aplicação de ciclos térmicos na Tabela 6 para obter os melhores resultados de 
QXDx BCRABL.

Passo de aplicação de ciclos
Número de 

ciclos
Temperatura 

(°C)
Tempo Taxa de rampa

Ativação das enzimas 1 95 10 min

2 °C/seg

Desnaturação 5 94 30 s

Renaturação/extensão 60 1 min

Desnaturação 35 94 30 s

Renaturação/extensão 64 1 min

Desativação das enzimas 1 95 10 min

Estabilização das gotículas 1 4 30 min

Manter (opcional) 1 4 24 horas

Tabela 6: Protocolo de aplicação de ciclos térmicos BCR‑ABL/ABL1

AVISO: é fundamental definir a taxa de rampa para 2 °C/s, pois as taxas de rampa por defeito diferem para 
cicladores diferentes. 

NOTA: se utilizar o C1000 Touch Thermal Cycler, utilize uma tampa aquecida definida para 105 °C e defina 
o volume de amostra para 40 μL (o volume da amostra por defeito é 30 μL). Além disso, consulte o manual do 
C1000 Touch Thermal Cycler relativamente à configuração de protocolo.

Para outros termocicladores, consulte o Anexo A para definições sugeridas.
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LEITURA DE GOTÍCULAS

Preparação para aquisição de dados
1. Antes de ler a placa, configure um ficheiro modelo para a placa. Isto pode ser feito no PC do instrumento 

ou numa estação de trabalho executando o QuantaSoft 1.7.4. As configurações da placa são as 
seguintes:

• Experiment: RED (Experiência: RED)

• Supermix: ddPCR Supermix for Probes(No dUTP)

• Target1: Name: BCR‑ABL (Alvo 1: Nome: BCR‑ABL)

• Target1: Type: Ch1 Unknown (Alvo 1: Tipo: Ch1 desconhecido)

• Target2: Name: ABL (Alvo 2: Nome: ABL)

• Target2: Type: Ch2 Unknown (Alvo 2: Tipo: Ch2 desconhecido)

A Figura 8 mostra uma vista do painel de QuantaSoft e as suas definições.

Figura 8: parâmetros de configuração do Droplet Reader

2. Deve dar‑se um nome a cada amostra dos poços utilizados. Os nomes padrão para as amostras 
conhecidas são:

• NTC – sem controlo modelo

• Hi Pos – controlo de alta positividade

• Neg – controlo negativo

• Lo Pos – controlo de baixa positividade

• ~0,1% EI – verificador do calibrador a aproximadamente 0,1% EI

• ~10% EI – verificador do calibrador a aproximadamente 10% EI

• Solução tampão – as amostras não serão lidas; são adicionadas para completar colunas parcialmente 
utilizadas

3. Dê um nome às amostras desconhecidas de acordo com os procedimentos do seu laboratório. Consulte 
o Manual do Software para obter mais detalhes.

AVISO: certifique‑se de que todas as colunas a serem lidas têm todos os 8 poços preenchidos. Utilize solução 
tampão conforme necessário para preencher o poço vazio.



 12006672PTrevC 21

 QXDx™ BCR-ABL %IS Kit

Aquisição de dados
1. No PC do instrumento, inicie o QuantaSoft e carregue o ficheiro modelo para a placa a ser processada. 

Verifique se todas as informações estão completas e corretas.

2. Pressione o botão Run (Processar) no painel esquerdo. O leitor começará a ler as gotículas dos poços 
solicitados e fará a análise preliminar automática. Pode ver‑se o progresso e a qualidade dos dados 
durante o processamento.

AVISO: não interfira com o processo de aquisição: não utilize o PC para quaisquer outras tarefas 
e minimize as vibrações em torno do sistema.

3. Após a conclusão do processamento, um ficheiro “*.qlp” é guardado no disco rígido do PC do 
instrumento. Este ficheiro pode ser analisado no mesmo PC ou numa estação de trabalho executando 
o QuantaSoft 1.7.4.

4. Elimine a placa de acordo com as leis e os regulamentos locais, estatais ou federais de eliminação 
de resíduos.

ANÁLISE
Carregue o ficheiro .qlp gerado pelo leitor e selecione Analyze (Analisar) no painel esquerdo.

1. Verifique os eventos aceites.

a. Selecione todos os poços.

b. Clique no botão Events (Eventos) e selecione a caixa de seleção Total.

c. Quaisquer poços com menos de 10 000 eventos aceites devem ser excluídos de uma análise 
adicional.

d. Registe todos os poços a serem excluídos.

2. Prepare a definição dos limiares.

a. Clique no botão 2D Amplitude (Amplitude 2D)

b. Clique em Options (Opções) e selecione fixed (fixo) para bloquear o eixo.
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3. Verifique os controlos positivos e os limiares.

a. Selecione os poços com a amostra Hi Pos.

b. Defina os limiares ~ 1/3 entre os aglomerados negativos e positivos em cada canal. O gráfico 2‑D 
deve ser semelhante ao da Figura 9.

Figura 9: 2‑D para controlo positivo

c. Registe os valores de limiar.

4. Defina os limiares para toda a placa.

a. Selecione todos os poços.

b. Aplique limiares comuns ao nível da placa para a seleção definindo‑os nos níveis dos limiares de 
Hi Pos.

5. Verifique outros limiares de controlo e do calibrador.

a. NTC – se se detetar mais de 10 réplicas de ABL ou 1 réplica de BCR‑ABL, cancelar 
o processamento.

b. Todas as outras amostras conhecidas – verifique se os limiares não cortam quaisquer aglomerados.

6. Inspecione os limiares em amostras desconhecidas.

a. Verifique se os aglomerados não estão cortados ao meio.

b.  Verifique se há quaisquer outros fenótipos incomuns.

 | Para obter exemplos de fenótipos incomuns, consulte o Anexo.

c. Se necessário, deve excluir‑se poços comprometidos de uma análise adicional ou ajustar os limiares.
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Exportação de dados
1. Selecione todos os poços e, em seguida, anule a seleção dos poços excluídos através de “Ctrl + clique” 

em cada um.

2. Selecione Both (Ambos) na caixa pendente e clique em Export CSV (Exportar CSV) para guardar os 
dados de formato intercalado e de poço único num ficheiro .csv.

Todas as amostras com mais de 1 poço de passagem serão intercaladas a um nível de gotícula digital. 
As amostras com apenas 1 poço de passagem serão reportadas ao nível de poço único. A fusão digital 
é o método mais preciso para agregação de dados e fornecerá as medições mais sensíveis e sólidas.

Resultados

O ficheiro CSV contém dados em formato de tabela. Cada linha é uma amostra individual (intercalada ou 
não). Quando a fusão tiver sido aplicada, a notação do poço muda para Mxx, para indicar poços intercalados. 
Quando os poços não tiverem sido intercalados, o nome original é preservado (ou seja, A01, A02, etc.). 
A coluna com o cabeçalho “Ratio” (Relação) contém a relação de réplicas de BCR‑ABL/ABL. Para calcular 
a relação %EI e o nível de RM, utilize estas fórmulas.

%EI = Ratio × 100 × FC

RM = log10(100%EI) – log10(%EI) = 2 – log10(%EI)

FC é o fator de conversão específico do lote e pode encontrar‑se no folheto do kit.

Se tiver excluído poços, algumas amostras podem ter apenas relatórios de um poço único. Os resultados 
(BCRABL e ABL) destes casos isolados estão no ficheiro CSV abaixo dos resultados dos poços intercalados.
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CONTROLO DA QUALIDADE

Controlos

O kit é fornecido com três controlos. Para reportar amostras desconhecidas, devem cumprir‑se os critérios 
seguintes:

Nome do controlo Função Resultado esperado

Hi Pos Controlo de alta positividade RM0.3‑RM1 (10%‑50%EI)

Neg Controlo negativo Neg. (menos de RM5.3 / 0,0007%EI)

Lo Pos Controlo de baixa positividade RM3‑RM5 (0,001‑0,1%EI)

Verificadores do calibrador

São fornecidos dois verificadores do calibrador. Utilizam‑se para garantir a capacidade de quantificação 
válida do kit. Os valores obtidos para cada verificador do calibrador não são utilizados para alterar os valores 
reportados das amostras desconhecidas. Certifique‑se de que reportou os valores %EI conforme esperado:

Nome do verificador do calibrador Resultado esperado

~0,1% EI Entre o valor mínimo e máximo fornecido no folheto

~10% EI Entre o valor mínimo e máximo fornecido no folheto

Os verificadores do calibrador são utilizados para garantir que o ensaio ainda é rastreável de acordo com 
o primeiro painel internacional de referência genética da OMS.
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Amostras desconhecidas

O teste permite utilizar 2 ou mais poços por amostra desconhecida. Cada poço deve reportar pelo menos 
10 000 réplicas de ABL de acordo com as recomendações Cross6 Pode escolher utilizar poços com 
menos de 10 000 réplicas de ABL, mas isso pode originar uma sensibilidade mais baixa para esta amostra. 
A fusão digital agrega todas as réplicas dos transcritos ABL e BCR‑ABL entre todos os poços utilizados, para 
fornecer uma relação total de réplicas de BCR‑ABL/ABL, expressa em %EI e nível de RM. É possível realizar 
verificações adicionais para concordância entre os poços, conforme for necessário.

AVISO: nos casos em que apenas é válido um poço por amostra, o número de réplicas de ABL pode não ser 
suficiente para classificar os níveis elevados de RM. Verifique as réplicas de ABL por poço no ficheiro CSV 
para verificar a sensibilidade.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
Quando todos os testes de controlo e dos verificadores do calibrador são aprovados, os resultados das 
amostras desconhecidas podem ser reportados. Regra geral, a utilização de mais poços por amostra permite 
uma maior sensibilidade.

As recomendações atuais da European LeukemiaNet (ELN) são resumidas como se segue:

BCR-ABL (EI) 3 meses 6 meses 12 meses >12 meses

>10%

1%‑10%

0,1%‑<1%

<0,1%

Código Considerações clínicas

VERMELHO
Avaliar a conformidade do doente e as interações medicamentosas 
Análise mutacional

AMARELO
Avaliar a conformidade do doente e as interações medicamentosas 
Análise mutacional

VERDE Controlar a resposta e os efeitos secundários
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
A ddPCR é uma tecnologia altamente sensível, que permite a deteção e a caracterização dos problemas com 
a amostra, a reação ou os instrumentos de forma consistente e fiável. Em seguida, enumeram‑se os modos 
de falha mais comuns com os respetivos fenótipos, descrições e resolução sugerida.

Desintegração – algumas gotículas foram desintegradas, geralmente no tempo de leitura (ver Figura 10).

Resolução: não utilize os dados; exclua o poço. Se o problema persistir, verifique se existe contaminação de 
partículas no laboratório.

Problem NormalProblema Normal

Figura 10: Desintegração – Problema vs. Normal
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Aglomerados divididos – as populações de gotículas não estão claramente separadas, geralmente devido 
a problemas com a reação de TR (ver Figura 11).

Resolução: se possível, ajustar os limiares do poço; frequentemente, as contagens não se alteram 
significativamente. Caso contrário, exclua o poço.

Problem NormalProblema Normal

Figura 11: Aglomerados Divididos – Problema vs. Normal

Espelhamento – gotícula com dois tamanhos distintos (ver Figura 12).

Resolução: exclua o poço da análise.

Problem NormalProblema Normal

Figura 12: Espelhamento – Problema vs. Normal
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Falha de termociclador – as aberrações do perfil de temperatura ocasionam PCR fraca (consulte a Figura 13).

Resolução: exclua o poço da análise. Verifique o desempenho do termociclador.

Problem NormalProblema Normal

Figura 13: Aplicação de ciclos térmicos – Problema vs. Normal

Falha do selo da placa – o selo da placa falhou, a evaporação originou volumes de gotículas variáveis 
(ver Figura 14)

Resolução: exclua o poço da análise. Verifique o desempenho do selador da placa.

Problem NormalProblema Normal

Figura 14: Falha do selo da placa – Problema vs. Normal
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CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO ANALÍTICO

Limite do branco (LoB)

Este estudo seguiu a norma CLSI EP17‑A2, Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory 
Measurement Procedures. Utilizaram‑se 36 amostras de diferentes exemplares de ARN humanas não 
leucémicas que foram consideradas negativas para BCR‑ABL. Cada amostra negativa foi testada em 
conjuntos de 2 poços com 1 instrumento, 1 operador, 2 lotes e durante 3 dias, para um total de 72 medições 
independentes. Todos os resultados foram ordenados por réplicas totais detetadas de BCR‑ABL. O quantil de 
95% situou‑se entre as posições 68 e 69 das amostras, sendo que ambas tinham 0 réplicas de BCR‑ABL. 
Assim, o LoB a 95% é 0 réplicas de BCR‑ABL em 2 poços.

Além disso, 48 amostras sem controlo modelo (NTC) foram processadas em 2 poços com 1 operador, 
1 instrumento, 3 processamentos e 2 lotes. As amostras foram ordenadas por réplicas totais detetadas de 
BCRABL, com um quantil de 95% entre as posições 46 e 47. Para ambos os lotes, o LoB foi 0 réplicas 
de BCR‑ABL.

Limite de deteção (LoD)

Este estudo seguiu a norma CLSI EP17‑A2, Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory 
Measurement Procedures. Três grupos positivos de amostras de ARN de BCR‑ABL de doentes foram 
preparados para atingir valores de aproximadamente RM4.0. O grupo 1 utilizou uma mistura de 15 doentes 
positivos para as variantes E13a2 e/ou E14a2. O grupo 2 continha 5 doentes positivos para a variante E13a2. 
O grupo 3 continha 5 doentes positivos para a variante E14a2. Um grupo negativo de amostras de ARN de 
 
BCR‑ABL foi preparado e utilizado na diluição de grupos positivos de amostras de doentes. Cada grupo 
positivo foi diluído em série com o grupo negativo. Os níveis resultantes de RM situaram‑se entre RM4.0 
e RM6.0. As diluições foram testadas em 20 réplicas por 1 operador em 1 sistema com 2 lotes independentes, 
em 2 poços por teste. As análises pelo método Probit produziram um LoD no nível de confiança de 95% em 
RM4.7 (0.002%EI).

Além disso, analisou‑se uma amostra do programa de ensaios de aptidão do College of American Pathologists 
(CAP) em RM4.7 atribuída pelo CAP em 60 poços individuais (20 reações de TR independentes, cada uma 
com 3 reações de ddPCR independentes, 1 operador, 1 lote, 1 instrumento). A combinação em simulação 
computacional de poços individuais em testes de 2 poços e 4 poços produziu o mesmo LoD de RM4.7 em 
2 poços e o LoD de RM5.0 em testes de 4 poços. A análise aos poços individuais e aos quatro poços dos 
mesmos dados Probit produziu LoDs de RM4.4 e RM5.0, respetivamente para o teste de 1 e 4 poços.

1 poço 2 poços 4 poços

Valor de %EI 0,004 0,002 0,001

RM 4,4 4,7 5,0

Limite de quantificação (LoQ)

Este estudo seguiu a norma CLSI EP17‑A2, Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory 
Measurement Procedures. Utilizou‑se o mesmo conjunto de exemplos e experiências que para o estudo de 
LOD. As diluições expandiram‑se entre RM4.0 e RM6.0. %CV medido foi inferior a 76% ao nível de RM4.7 
(0.002%EI). O limite de quantificação é RM 4.7 (0.002%EI) em 2 poços. Além disso, (0,0045%EI) ou RM4.34 
num poço individual e 0,0008%EI ou RM5.0 no formato quatro poços.
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Precisão

A precisão foi verificada como DP de 0,25 para valores de RM ≤4,6. Este estudo seguiu a norma 
CLSI EP5‑A3, Evaluation of Precision of Quantitative Measurement Procedures. O estudo foi realizado em 
3 dias, com 2 instrumentos e 3 lotes de reagentes, por 2 operadores e 3 processamentos de réplica. Foram 
analisadas amostras de 8 níveis diferentes de %EI: RM0.7, RM1.4, RM2.4, RM2.8, RM3.3, RM3.6, RM4.1 
e RM4.6. A Tabela 7 resume a imprecisão total medida em unidades de RM e %EI.

ID da 
amostra

N
Nível 
médio 
de RM

Precisão total 
de RM

Nível 
médio 
de %EI

% BCR-
ABL

Precisão 
total

DP %CV DP %CV

RM1 108 1,40 0,031 2,214 3,98 0,277 6,977

RM2 108 2,47 0,046 1,862 0,34 0,035 10,346

RM2.5 108 2,80 0,049 1,750 0,16 0,018 11,132

RM3 108 3,31 0,081 2,447 0,05 0,009 18,000

RM3.5 108 3,63 0,103 2,837 0,02 0,005 22,314

RM4 108 4,13 0,165 3,995 0,0079 0,003 36,709

Controlo 
da linha 
celular 1

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

Controlo 
da linha 
celular 1

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

Tabela 7: Resumo de precisão

Linearidade

A linearidade foi demonstrada de pelo menos RM 0.3 (50%EI) até RM 4.7 (0.002%EI). Este estudo seguiu 
a norma CSLI EP6‑A2, Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedures. 10 amostras 
humanas positivas para LMC com os dois transcritos e13 e e14 (5 cada) foram misturadas e diluídas numa 
amostra de sangue humano negativa para LMC. Os níveis de diluição expandiram de RM0.3 (50%EI) para 
RM4.7 (0.002%EI). Para a mistura de e14, adicionou‑se ARN adicional, extraído de uma linha celular 3t3 
positiva não reativa, para normalizar para 100 ng/μL. A amostra humana negativa foi impulsionada por uma 
linha celular de HeLa negativa para aumentar o nível de ABL. Um único operador realizou testes com dois 
termocicladores e dois leitores durante quatro dias. As misturas e13 e e14 exibiram linearidade com R2 de 
0,996 para ambas (ver Figuras 15 e 16). As inclinações medidas foram 1,03 e 1,04, respetivamente. Além 
disso, foram avaliados ajustes polinomiais de 2.ª e 3.ª ordem. A partir do ajuste de 2.ª ordem, os desvios 
absolutos de 1.ª ordem foram unidades ≤0,09 RM para todos os níveis.
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Figura 15: linearidade de e13a2
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Figura 16: linearidade de e14a2

INTERVALO PASSÍVEL DE RELATÓRIO
O intervalo passível de relatório estende‑se desde o limite superior da linearidade de RM0.3 (50%EI) até 
o LoQ RM4.7 (0.002%EI) para 2 poços.
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Rastreabilidade

A rastreabilidade para os materiais de referência primários da OMS foi verificada com inclinação de 1,0 
e parâmetro de interceção de 0,0‑0,1. A rastreabilidade de acordo com o primeiro Painel internacional de 
referência genética da OMS para quantificação de translocação BCR‑ABL por RQ‑PCR (código NIBSC: 
09/138) demonstrou‑se medindo o painel de referência da OMS com 3 lotes de verificadores do calibrador 
e 5 lotes de reagente independentes, comparando os valores medidos com os valores publicados nas 
Instruções de Utilização do Painel de Referência (NIBSC, 2012). Cada um dos 4 membros do Painel 
de Referência da OMS foi testado com 5 lotes de reagente em 4 réplicas durante 5 processamentos 
(1 processamento por lote).

Os valores medidos de RM para cada nível do painel primário da OMS foram ajustados por um fator de 
correção derivado comum, FC=0,93. Os valores medidos de RM foram comparados com os valores de 
RM publicados através de uma análise de regressão adicional para determinar os valores de inclinação 
e interceção. A análise mostrou uma excelente correlação com os valores R2 de 1,0. A inclinação das linhas 
situou‑se entre os valores 0,98 e 1,04 e as interceções foram calculadas entre ‑0,06 e 0,07.

Especificidade analítica

A Especificidade Analítica suporta a deteção de transcritos BCR‑ABL1 e13a2 e e14a2 exclusivamente, sem 
reatividade cruzada com os transcritos e1a2 (p190) e e19a2 (p230), pelo menos para o nível RM5.0. Foram 
preparadas duas (2) amostras através de mistura in vitro de p190 ou p230 transcritas com ARN extraído 
de sangue humano normal de 2 doadores. Foram preparadas quatro (4) diluições de cada amostra variando 
a quantidade de ARN negativo utilizado para atingir níveis entre rácios de 0,005 e 30%. Todas as amostras 
foram testadas em 1 instrumento com 1 lote, por 1 operador em, pelo menos, 4 réplicas. Todas as medições 
foram reportadas como 0.000%EI para e13a2 e e14a2. O kit é específico para, pelo menos, o nível RM5.0.

Substâncias interferentes

Endógenas

O efeito das substâncias não relacionadas estruturalmente, como os componentes endógenos do sangue 
(proteínas e lípidos) e moléculas endógenas como anticoagulantes no desempenho do QXDx™ BCR‑ABL 
%IS Kit foi determinado extraindo ARN de amostras de sangue total na presença e ausência dos potenciais 
interferentes. Os potenciais interferentes foram adicionados às amostras de sangue total antes da extração. 
Para cada interferente, foi testada uma amostra de controlo sem um interferente.

Para as amostras de controlo e teste, foram executadas cinco réplicas de extrações utilizando o Promega 
Maxwell CSC RNA Blood Kit. Depois da extração, a absorção a 260 nm foi medida e as réplicas ajustadas 
para 100 ng/μL acrescentando tampão de suspensão de ADN conforme necessário. Cada amostra extraída foi 
testada em duplicado num total de dez testes por interferente. Não foi observada qualquer interferência com 
as substâncias testadas.
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Teste das substâncias endógenas

Teste N
%EI na %CV 
de precisão 
de execução

Média de %EI
%EI 95% de 
intervalo de 
confiança

O intervalo do 
teste está dentro 

do intervalo 
de precisão de 

controlo?

Colesterol 10 36,5 0,005% 0,002% ‑ 0,007% Sim ‑ Aprovado

Bilirrubina conjugada 10 36,5 0,007% 0,004% ‑ 0,01% Sim ‑ Aprovado

EDTA 10 10,7 0,094% 0,075% ‑ 0,113% Sim ‑ Aprovado

Hemoglobina 10 17,9 0,045% 0,041% ‑ 0,049% Sim ‑ Aprovado

Heparina 10 10,7 0,100% 0,088% ‑ 0,112% Sim ‑ Aprovado

Triglicerídeos 10 36,5 0,004% 0,002% ‑ 0,006% Sim ‑ Aprovado

Bilirrubina não 
conjugada

10 37 0,005% 0,002% ‑ 0,007% Sim ‑ Aprovado

Teste das substâncias exógenas

Teste
RM médio 

medido

RM 95% 
de intervalo 
de confiança

Intervalo de 
aceitação de RM
(IC de controlo 

± 0,5 log)

Resultado (o IC da 
RM da amostra de 

teste está dentro do 
IC da amostra de 

controlo ± 0,5 log?)

Tampão de lise 
com guanidina

3,57 3,49 ‑ 3,68 3 ‑ 4,09 APROVADO

Etanol 3,5 3,45 ‑ 3,56 3 ‑ 4,09 APROVADO

Fenol 3,53 3,46 ‑ 3,63 3 ‑ 4,09 APROVADO

Tampão de 
lavagem final

3,53 3,47 ‑ 3,59 3 ‑ 4,1 APROVADO

ADN genómico 3,58 3,53 ‑ 3,63 3 ‑ 4,1 APROVADO
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Entrada de ARN

Num esforço de determinar os requisitos de entrada de ARN, foram criadas quatro (4) amostras de ARN 
misturando ARN de uma (1) amostra de sangue negativa com quatro (4) grupos de ARN, consistindo em 
dois (2) doentes cada, extraído de LMC + amostra de sangue. As amostras foram diluídas para 200 ng/μL 
e foram testados volumes variáveis com vista a entradas de ARN de 125 ng a 1500 ng. Todas as amostras 
apresentaram resultados equivalentes abaixo de 125 ng/μL por teste. Contudo, observa‑se uma diminuição da 
precisão com entradas mais baixas.

RMgrupo entrada (ng) +/n testes médiaEI EICV médiaRM DPRM

RM1 125,0 4/4 17,844% 0,84 0,75 0

RM1 250,0 4/4 18,056% 1,46 0,74 0,01

RM1 500,0 4/4 18,698% 0,91 0,73 0

RM1 1000,0 4/4 17,138% 0,72 0,77 0

RM1 1500,0 4/4 14,840% 1,47 0,83 0,01

RM2 125,0 4/4 0,879% 9,75 2,06 0,04

RM2 250,0 4/4 0,969% 6,44 2,01 0,03

RM2 500,0 4/4 1,016% 0,51 1,99 0

RM2 1000,0 4/4 0,972% 3,95 2,01 0,02

RM2 1500,0 4/4 0,966% 3,27 2,02 0,01

RM3 125,0 8/8 0,087% 24,76 3,06 0,12

RM3 250,0 8/8 0,085% 13,09 3,07 0,05

RM3 500,0 8/8 0,096% 9,06 3,02 0,04

RM3 1000,0 8/8 0,092% 12,58 3,04 0,06

RM3 1500,0 8/8 0,084% 16,09 3,08 0,07

RM4 125,0 8/8 0,017% 55,73 3,77 0,28

RM4 250,0 8/8 0,012% 27,54 3,92 0,12

RM4 500,0 8/8 0,018% 28,08 3,74 0,15

RM4 1000,0 8/8 0,016% 32,7 3,81 0,17

RM4 1500,0 8/8 0,014% 20,96 3,87 0,09
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CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO CLÍNICO
Foram colhidas e processadas trinta e quatro (34) amostras clínicas num laboratório clínico independente 
na Europa. Foram seguidos os procedimentos padrão de laboratório para o processamento e análise de 
amostras com o teste de qPCR desenvolvido em laboratório, que foi calibrado de acordo com o padrão de 
EI da OMS. O teste QXDx BCR‑ABL %IS foi realizado em 4 poços. A análise dos dados foi realizada em 
4 poços e em 6 pares de 2 poços (o formato é mostrado na Figura 17). A reprodutibilidade avaliada a partir 
de 6 réplicas de 2 poços foi excelente, com um %CV máximo de 46% (no espaço de %EI) para a amostra 
próxima de RM4.0, comparável com os valores de estudos de reprodutibilidade analítica.

A concordância entre o teste de qPCR desenvolvido em laboratório clínico e o teste QXDx BCR‑ABL %IS 
também foi excelente, R2 de 0,976 e inclinação de 1,03. concordância no estado de MMR (RM3 ou 0,1%EI) foi 
excelente a 98%. Uma única amostra discordante apresentava um desvio logarítmico de 0,35.
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Figura 17: desempenho clínico

LIMITAÇÕES
O Teste destina‑se apenas a detetar os transcritos de fusão e13a2 e e14a2, e não e1a2, e19a2 ou outros 
transcritos raros resultantes de t(9;22).
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ANEXO A: TERMOCICLADORES
Especificações necessárias: Termocicladores com especificações equivalentes ao seguinte:

 | Precisão: ± 0,2 °C

 | Uniformidade: ± 0,4 °C poço a poço em 10 segundos

 | Capacidade de rampa ajustável com a taxa de rampa necessária: até 2 °C/s

 |  Intervalo de temperatura: 0‑100 °C

Termocicladores: realizou‑se um estudo para demonstrar a equivalência dos instrumentos termocicladores 
para utilização com o QXDx™ BCR‑ABL %EI Kit. O termociclador abaixo cumpre os requisitos das 
especificações indicadas acima. Este estudo avalia os 4 termocicladores seguintes:

Termociclador
Número de 

catálogo
Tipo de 

instrumento
Configuração 

de rampa

95% IC c/ 
± 0,5 log de 
referência

Bio‑Rad C1000 Touch™ Thermal Cycler 
with 96–Deep Well Reaction Module

185‑1197 Referência 2 °C/s

Bio‑Rad C1000 Touch™ Thermal Cycler 
with 96‑Well Fast Reaction Module

185‑1196 Teste 2 °C/s Aprovado

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

4452300 Teste
2 °C/s (taxa de 
rampa de 93%)

Aprovado

Eppendorf Mastercycler® Pro, com 
Painel de Controlo, 230 V/50 – 60 Hz

6321000515 Teste
Taxa de rampa 

de 20%
Aprovado

Para cada amostra, o intervalo permitido foi calculado como o valor médio do RM obtido no termociclador 
de referência (Bio‑Rad C1000 Touch™ Thermal Cycler with 96 Deep well reaction module) mais ou menos 
0,5 log. Todas as amostras testadas respeitaram o intervalo de confiança (IC) de 95%.
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ANEXO B: ALTERAÇÃO DO NOME:

9 de junho de 2017

Assunto: alteração do nome de marca do produto de diagnóstico

Estimado cliente,

Desde o lançamento inicial da plataforma Bio‑Rad Droplet Digital PCR, a Bio‑Rad tem utilizado QX200™ 
Droplet Digital PCR para identificar a marca dos sistemas.

Como parte da transição da Bio‑Rad da tecnologia de ferramentas apenas destinadas à utilização em 
investigação para uma solução de diagnóstico, na Bio‑Rad decidimos identificar a linha de produtos de 
diagnóstico com uma nova marca de família de produtos designada: QXDx™. Portanto, vamos trabalhar para 
atualizar qualquer produto de diagnóstico atual e futuro com um prefixo do nome de marca QXDx™.

A marca do produto e a alteração do nome resultante não afeta a forma, ajuste, função, ou reivindicações de 
produtos específicos.

A partir de 15 de junho de 2017, a documentação comercial será atualizada num processo faseado durante 
um período de tempo para refletir a marca QXDx™, para identificar a linha de produtos de diagnóstico para 
PCR digital.

Durante esta abordagem faseada, designaremos comummente o produto com dois nomes: o nome registado 
e um nome patenteado/comum até podermos concluir o nosso registo do nome comum como o nome 
registado.

A documentação da amostra identificará o nome patenteado e registado. Então, efetuar‑se‑á rapidamente 
a transição para utilizar o nome patenteado nas suas restantes utilizações. Os produtos que terão um nome 
patenteado são os seguintes:

Sistema de instrumentação:
N.º do 

catálogo
Nome registado Nome patenteado/comum (novo)

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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Reagentes e consumíveis:
N.º do catálogo Nome registado Nome patenteado/comum (novo)

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 para o 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

Atenciosamente,

Diretor de Marketing,

Bio‑Rad, Centro de Biologia Digital
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