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Översättningar

Produktdokumenten tillhandahålls på ytterligare språk på elektroniska medier.

Symbolförklaringar

Uppfyller kraven i EU-direktiv Tillverkare Auktoriserad EU-representant

Batchnummer Används före För in vitro-diagnostiskt bruk

Temperaturgränser Katalognummer Se bruksanvisningen

Antal analyser För användning med Serienummer

Endast på förskrivning av läkare Innehåller latex

BIO-RAD - TEKNISK SUPPORT
För hjälp och teknisk rådgivning, kontakta Bio‑Rads avdelning för teknisk support. I USA är avdelningen för 
teknisk support öppen måndag–fredag, 05:00–17:00, PT.

Telefon: 1‑800‑424‑6723

Fax: 1‑510‑741‑5802

E‑post: LSG_TechServ_US@bio‑rad.com (för amerikanska och internationella kunder)

Teknisk support online och global kontaktinformation finns på www.consult.bio‑rad.com.

JURIDISK INFORMATION
Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt 
eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller informationslagrings‑ eller informationssökningssystem, 
utan skriftligt tillstånd från Bio‑Rad Laboratories.

Bio‑Rad förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra sina produkter och tjänster. Den här 
bruksanvisningen kan komma att ändras utan föregående varning. Bio‑Rad tar inte på sig något ansvar för fel 
eller eventuella skador som uppstår till följd av tillämpningen eller användningen av denna information, även 
om den har tagits fram med avsikten att vara korrekt.

Excel och Microsoft är varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

FAM och VIC är varumärken som tillhör Applera Corporation.

TaqMan är ett varumärke som tillhör Roche Molecular Systems, Inc.

Alla andra varumärken tillhör respektive företag.

Bio‑Rads termocykler och realtidstermocykler täcks av ett eller flera av följande amerikanska patent eller deras 
utländska motsvarigheter som ägs av Eppendorf AG: Amerikanska patentnummer 6 767 512 och 7 074 367.
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Denna produkt och/eller dess användning täcks av patentkrav i amerikanska patent och/eller väntande 
amerikanska och icke‑amerikanska patentansökningar, som ägs av eller är licensierade till Bio‑Rad 
Laboratories, Inc. Inköp av produkten inkluderar en begränsad, icke‑överförbar immateriell rättighet att 
använda produkten för interna forskningsändamål. Inga rättigheter beviljas för användning av produkten 
i kommersiella tillämpningar av något slag, inklusive, men inte begränsat till, tillverkning, kvalitetskontroll eller 
kommersiella tjänster, såsom avtalstjänster eller avgift för tjänster. Information om licens för sådana ändamål 
kan erhållas från Bio‑Rad Laboratories. Det åligger köparen/slutanvändaren att förvärva ytterligare immateriella 
rättigheter som kan krävas.

SÄKERHET OCH REGELEFTERLEVNAD
QX200™‑systemet har testats och funnits vara i överensstämmelse med alla tillämpliga krav i följande 
säkerhets‑ och elektromagnetiska standarder:

1. IEC 61010‑1:2010 (utg. 3), SV61010‑1:2010 (utg. 3). Elektrisk utrustning för mätning, kontroll och 
laboratorieanvändning — Del 1: Allmänna krav

2. SV 61326‑1:2006 (Klass A). Elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning. 
EMC‑krav, Del 1: Allmänna krav

3. UL 61010‑1:2004. Laboratorieutrustning, test‑ och mätningsutrustning och industriell processtyrning

4. CAN/CSA 22.2 No 61010‑1‑04. Säkerhetskrav för elektrisk. Utrustning för mätning, kontroll och 
laboratorieanvändning, Del 1: Allmänna. Krav

5. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte 
installeras och används i enlighet med bruksanvisningen, kan orsaka skadlig störning för 
radiokommunikation. Användning av denna utrustning i ett bostadsområde kommer troligen att orsaka 
skadlig störning, i vilket fall användaren måste åtgärda störningarna på egen bekostnad.

    CE‑märkningen anger att tillverkaren garanterar att produkten överensstämmer med de väsentliga 
kraven i det europeiska direktivet för medicintekniska produkter för in vitro‑diagnostik, 98/79/EG. 

    CSA‑märkningen anger att en produkt har testats enligt kanadensiska och amerikanska standarder, 
och att den uppfyller kraven i dessa tillämpliga standarder. 

Denna utrustning har testats och funnits överensstämma med gränserna för en digital Klass A‑enhet 
enligt del 15 av FCC‑reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga 
störningar när utrustningen används i en kommersiell miljö.

  WEEE‑symbolen anger att när slutanvändaren ska kassera denna produkt, måste den skickas till 
separata återvinningsstationer för återvinning och återanvändning.

Detta instrument får endast användas av utbildad personal.

Placera inte utrustningen så att det är svårt att komma åt nätkabelns kontakt. Nätkabelns kontakt är 
frånkopplingsanordningen.

Inga delar inuti kan servas.
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QXDX BCR-ABL %IS KIT FÖR QX200-SYSTEM, VARNINGAR OCH 
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
För in vitro‑diagnostiskt bruk. Produkten är avsedd för behörig sjukvårspersonal.

Denna testkit ska endast hanteras av kvalificerad personal som är utbildad i laboratorieförfaranden och känner 
till deras potentiella faror. Använd lämpliga skyddskläder, handskar och ögon‑/ansiktsskydd och hantera på 
lämpligt sätt med erforderlig bästa laboratoriepraxis.

PPE-UTBILDNING (PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING)
Korrekt användning av handskar rekommenderas vid användning av oljor och provplattor. OSHA‑krav för 
personlig skyddsutrustning anges i Code of Federal Regulations (CFR) på 29 CFR 1910.132 (allmänna krav); 
29 CFR 1910.138 (handskydd); 29 CFR 1926.95 (kriterier för vanlig personlig skyddsutrustning). Alla handskar 
med nedsatt skyddsförmåga skall kasseras och bytas ut. Tänk på kemikaliernas toxicitet och faktorer som 
exponeringstid, lagring och temperatur när du beslutar att återanvända kemiskt utsatta handskar. Egenskaper 
som underlättar handskvalet vid hantering av maskiner, analyser, oljor och rengöringsmedel:

• Butylhandskar är tillverkade av ett syntetiskt gummi och skyddar mot peroxid, fluorvätesyra, starka baser, 
alkoholer, aldehyder och ketoner.

• Naturliga gummihandskar (latex) är bekväma att bära och har enastående draghållfasthet, elasticitet och 
temperaturbeständighet.

• Neoprenhandskar är tillverkade av syntetiskt gummi och erbjuder god följsamhet, fingerrörlighet, hög 
densitet och rivhållfasthet. De skyddar mot alkoholer, organiska syror och alkalier.

• Nitrilhandskar är gjorda av sampolymer och ger skydd mot klorerade lösningsmedel, såsom trikloretylen 
och tetrakloreten. De skyddar vid arbete med oljor, fetter, syror och frätande ämnen.
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AVSEDD ANVÄNDNING
QXDx BCR‑ABL %IS‑testet, som utförs på Bio‑Rad QXDx™ Droplet Digital PCR System, är ett in vitro 
amplifieringstest av nukleinsyra för kvantiefirering av andelen av BCR‑ABL1 och ABL1 transkript av total 
RNA från helblod hos, t(9;22)‑positiva patienter med kronisk myeloisk leukemi (CML) som uttrycker BCR‑
ABL1fusionstranskriptioner av typ e13a2 och/eller e14a2. Testet mäter e13a2‑ och/eller e14a2‑transkriptioner 
av BCR‑ABL1, som normaliserats till den ABL1‑endogena kontrollen. Resultaten rapporteras som procentuell 
minskning från ett utgångsvärde på 100 % på den internationella skalan (%IS) och på en logaritmskala för 
molekylär reduktion (MR).

Testet differentierar inte mellan e13a2‑ eller e14a2‑ transkript och kontrollerar inte andra sällsynta 
fusionstranskriptioner till följd av t(9;22). Detta test är inte avsett för diagnos av CML.

PRINCIPER FÖR FÖRFARANDET
QXDx BCR‑ABL %IS‑testet använder omvänd transkription i kombination med digital dropp‑PCR (ddPCR)
teknik. BCR‑ABL förflyttar e13a2 (b2a2) och e14a2(b3a2) och amplifieras, spåras och kvantifieras samtidigt. 
QXDx BCR‑ABL %IS‑testet kvantifierar kopior av de två BCR‑ABL‑fusionstranskriptionerna e13a2 (b2a2) 
och/eller e14a2(b3a2) i FAM‑kanalen och ABL‑transkriptionen som en endogen kontroll i HEX‑kanalen, med 
hjälp av totalt RNA extraherat från humanblod1‑4. QXDx BCR‑ABL %IS‑testet kvantifierar mängden BCR‑
ABLtranskriptioner som en kvot på BCR‑ABL/ABL och återför därefter värdet på den internationella skalan.

QXDx BCR‑ABL %IS Kit är avsett att användas på Bio‑Rad QXDx Droplet Digital PCR (ddPCR) System. 
QXDx™ AutoDG™ ddPCR‑systemet består av den automatiska droppgeneratorn (AutoDG) och droppavläsare 
(DR). I QXDx BCR‑ABL %IS‑setet ingår reagenser som räcker till 96 prover inklusive kalibratorer och kontroller. 
Varje set består av två lot‑matchade IS‑kalibratorkontroller. IS‑kalibratorkontrollerna är formulerade vid ungefär 
0,1 % BCR‑ABL/ABL, vilket är vid punkten för betydande molekylärt svar (MMR eller MR3), och vid ungefär 
10 % BCR‑ABL/ABL (MR1). IS‑kalibratorkontrollerna är spårbara till WHO:s första internationella genetiska 
referenspanel (09/138)5 Kalibreringskontrollerna används för att säkerställa att analysen är spårbar enligt 
första WHO:s internationella genetiska referensstandarder.

Utöver en endogen kontroll (ABL), innehåller QXDx BCR‑ABL %IS‑kitet även 3 externa kontroller: högpositiv 
kontroll, lågpositiv kontroll och BCR‑ABL‑negativ/ABL‑positiv kontroll (negativ kontroll).

Rapporteringsformat: %IS och MR 

Vanligen används två mätningar för övervakning av CML.

1. Kvot på internationell skala (%IS), beräknad genom att dividera antalet BCR‑ABL‑kopior med referens‑
ABL‑kopior gånger 100 och sedan multiplicera med en laboratoriespecifik korrigeringsfaktor (CF) 
(Baccarani, et al. 2006)1.

2. Molekylär loggreduktionsnivå (MR) (Hughes et al. 2006, Branford et al, 2006, 2008)4, som är en log10‑
transformation av %IS.

%IS =
BCR – ABL‑kopior

 * 100 * CF
ABL‑kopior

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

%IS‑kvoten rapporteras i linjär skala medan MR %IS‑kvoten konverteras till en log10‑skala och dras av från 
utgångspunkten, där MR0,0 är 100 %IS. Vi använder beteckningen MRx,y för att indikera MR‑nivå, där x,y 
är mätningens numeriska värde. Till exempel syftar MR3,0 på en tusenfaldig (10^3) minskning från nominellt 
MR0,0. Det innebär också en kvot på 0,1 % mellan spårade BCR‑ABL‑kopior över ABL‑kopior, korrigerade till IS.
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QXDx BCR‑ABL %IS‑testet rapporterar både %IS‑ och MR‑värden. Då mellanliggande resultat är spårade 
kopior av BCR‑ABL‑ och ABL‑transkriptioner rapporterbara och kan användas för att bedöma mätningens 
säkerhet eller effekt. %IS‑värdena är spårbara till WHO:s primära referensmaterial (”standarder”) (White et al 
2010)5, som riktas in på fyra %IS‑nivåer: 10 %IS, 1 %IS, 0,1 %IS, 0,01 %IS eller (MR1, MR2, MR3 och MR4).

Statistiska enheter som en medel‑ eller standardavvikelse i detta dokument uttrycks i antingen MR‑ eller 
%IS‑enheter. Tabell 1 nedan illustrerar förhållandet mellan %IS‑värden och deras förknippade MR‑värden för 
utvalda 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‑värden och förknippade MR‑värden

Översikt över QXDx BCR-ABL %IS-testets arbetsflöde

Det standardmässiga testarbetsflödet och tiden som krävs per steg avbildas i tabell 2 nedan.

Steg Beskrivning Verktyg
Beräknad 

praktisk tid
Beräknad 

instrumenttid

1
Extrahera RNA från 
helblod i EDTA‑rör varierar varierar varierar

2 RT‑reaktion <30 min ~60 min

3
Plattinställning och 
droppgenerering

<30 min
~1 min/test

~48 min/platt

4 PCR‑amplifiering <5 min ~120 min
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Steg Beskrivning Verktyg
Beräknad 

praktisk tid
Beräknad 

instrumenttid

5 Droppavläsning <5 min
~2,5 min/test
~120 min/platt

6
Manuellt tröskelvärde, 

exportera csv
10–20 min/platta Gäller ej

7
Insamlande av data 

och rapportering

~15 min/platt

eller

variabel med verktyg 
från 3:e part

Gäller ej

Tabell 2: QXDx BCR‑ABL %IS‑test – CE‑IVD‑arbetsflöde 

RNA‑extraktion steg 1, kan utföras med olika standardmetoder, inklusive Maxwell® CSC RNA‑blodset, Qiagen 
RNeasy® Mini‑och Trizol‑extraktion. Steg 2–5 utförs med reagenser och instrument som tillhandahålls av 
Bio‑Rad, se nedan. Manuellt tröskelvärde och export görs med QuantaSoft v 1.7.4. Slutsteget av datainsamling 
och rapportering kan göras antingen med labb‑utvecklade verktyg eller verktyg från 3:e part.

Instruktioner för tredje‑partsverktyg för nedladdning och användning finns på produktsidan för BCR‑ABL. Verktyget 
tar rådata genererade genom programvaran QS 1.7.4 och ger utdata i Internationell skala eller MR‑värde.

REAGENSER OCH INSTRUMENT 

Tillhandahållet material

QXDx BCR‑ABL %IS Kit innehåller reagenser som räcker till att bearbeta 96 prover eller 
kvalitetskontrollprover när de körs i 2 brunnar per prov. Setet innehåller följande artiklar:

Katalognummer Beteckning Kvantitet (rör) Volym Förvaringsvillkor

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

12004581 QXDx BCR‑ABL Primers & Probes 1 250 μL ‑25 °C till ‑15 °C

12004586 QXDx Nuclease Free Water 2 1500 μL ‑25 °C till ‑15 °C

12004569 QXDx 5x iScript Select Reaction Mix 1 500 μL ‑25 °C till ‑15 °C

12004572 QXDX 2X Supermix 3 1000 μL ‑25 °C till ‑15 °C
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Katalognummer Beteckning Kvantitet (rör) Volym Förvaringsvillkor

12004571 QXDx iScript Advanced Reverse 
Transcriptase

1 125 μL ‑25 °C till ‑15 °C

12004582 QXDx RT Primers 1 500 μL ‑25 °C till ‑15 °C

12004585 QXDx BCR‑ABL 0.1%IS 2 50 μL ‑25 °C till ‑15 °C

12004588 QXDx BCR‑ABL 10%IS 2 50 μL ‑25 °C till ‑15 °C

12004584 QXDx BCR‑ABL H‑CTRL 2 50 μL ‑25 °C till ‑15 °C

12004583 QXDx BCR‑ABL L‑CTL 2 50 μL ‑25 °C till ‑15 °C

12004573 QXDx BCR‑ABL Neg‑CTRL 2 50 μL ‑25 °C till ‑15 °C

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

OBS! Säkerhetsdatablad (SDS) finns tillgängliga på www.bio‑rad.com

Förvaring och hantering
• Förvara alla cDNA‑ och ddPCR‑komponenter vid ‑25 °C till ‑15 °C i en konstant temperaturfrys.

• Förvara alla RNA‑kontroller vid ‑80 °C.

• Omvänt transkriptas (RT) får inte blandas med vortexblandare.

• RT ska vara fryst tills användning och omedelbart ställas tillbaka i frysen efter användning.

• Undvik att BCR‑ABL1‑/ABL1‑primer‑/sondblandning exponeras för ljus under en längre stund vid 
rumstemperatur.

• Blanda BCR‑ABL1‑/ABL1‑primer‑/sondblandningen noga för att säkerställa homogenitet genom att 
samtidigt undvika att bubblor bildas.

• Blanda varsamt med en vortexblandare och centrifugera alla andra flaskor innan de öppnas.

• Kalibratorer eller kontrollflaskor får inte blandas med vortexblandare.

• QXDx supermix får inte frysas/tinas mer än 5 gånger.

• Utgångsdatum för varje reagens anges på varje enskild komponentetikett. 

NÖDVÄNDIGT MATERIAL SOM INTE TILLHANDAHÅLLS

Reagenser & förbrukningsmaterial 

För QX200™ AutoDG ddPCR Dx System Use:

Katalognummer Beteckning Kvantitet (rör) Volym Förvaringsvillkor

12001922 QXDx™ AutoDG™ Consumable Pack 1 15 °C till 30 °C

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

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

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

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

AutoDG Oil for Probes 1 15 °C till 30 °C
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Katalognummer Beteckning Kvantitet (rör) Volym Förvaringsvillkor

12002526 QXDx Droplet Reader Oil Pack 1

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

For QX200 Droplet Generator Use (manuell droppgenerator):

Katalognummer Beteckning Kvantitet (rör) Volym Förvaringsvillkor

12001921 QXDx™ Consumable Pack 15 °C till 30 °C

ddPCR™ 96‑Well Plates 5 15 °C till 30 °C

ddPCR™ Pierceable Foil Heat Seal 50 15 °C till 30 °C

Droplet Generation Oil for Probes 2 7 mL 15 °C till 30 °C

DG8™ Cartridges 24 15 °C till 30 °C

DG8™ Gaskets 24 15 °C till 30 °C

Bruksanvisning 1

Katalognummer Beteckning Kvantitet (rör) Volym Förvaringsvillkor

12002526 QXDx Droplet Reader Oil Pack 1

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

Instruments

Beskrivning Katalognummer

QX200™ AutoDG™ Droplet Digital PCR Dx System 17002229

QX200™ Droplet Reader, CE‑IVD 12001045

 QX200™ Automated Droplet Generator, CE‑IVD 12001630

eller

Beskrivning Katalognummer

QX200™ AutoDG Droplet Digital PCR System 1864100

QX200™ Droplet Reader, IVD 1864003

 QX200™ Automated Droplet Generator, IVD 1864101

eller

Beskrivning Katalognummer

QX200™ Droplet Digital PCR Dx System 17000034

QX200™ Droplet Reader, IVD 12001045

 QX200™ Droplet Generator, IVD 12001049

eller
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Beskrivning Katalognummer

QX200™ Droplet Digital PCR System 1864101

QX200™ Droplet Reader 1864003

QX200™ Droplet Generator 1864002

Beskrivning

Termocykler

Krävs: Termocykler med specifikationer som motsvarar följande:
• Noggrannhet: +/‑ 0,2 °C

• Konstans: +/‑ 0,4 °C brunn‑till‑brunn inom 10 sek

• Justerbar rampkapacitet med erforderlig rampkvot: upp till 2 °C/sek

• Temperaturintervall: 0–100 °C

Beskrivning Katalognummer

PX1™ PCR Plate Sealer 1814000

Beskrivning

Allmän laboratorieutrustning 

• Pipetter (Rainin eller Eppendorf)

 | 1–10 μL, 10–100 μL, 20–200 μL och 100–1000 μL Plattcentrifug och plattsnurra 

• Vortexpipetter (Rainin eller Eppendorf)

 | 1–10 μL, 10–100 μL, 20–200 μL och 100–1000 μL

Andra reagenser & förbrukningsmaterial

Beskrivning

Reagenser för RNA-rening

Alla på marknaden tillgängliga, labbgodkända metoder som är accepterade på marknaden. Exempel: 
Qiagen, Trizol, Promega Maxwell RNA‑blodset.

Beskrivning Katalognummer

ddPCR 2x Control Buffer 1863052

För användning i tomma brunnar med droppgenereringsolja
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ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER & VARNINGAR
• Endast för in vitro‑diagnostiskt bruk.

• Endast för professionellt bruk.

• Alla biologiska prover ska behandlas som om de kan överföra smittämnen. Alla humanprover ska 
behandlas med standardförsiktighetsåtgärder. Riktlinjer för hantering av prover är tillgängliga från 
Världshälsoorganisationen eller USA:s centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar.

• Använd korrekta laboratoriesäkerhetsprocedurer för arbete med kemikalier och hantering av prover.

• Byt handskar vid transport och arbete med olika reagenser.

• Använd 10 % blekmedel, följt av 70 % alkohol för att torka av arbetsytorna.

• Se till att droppgenerator och droppavläsare har en avsedd plats på separata områden för att undvika 
amplikonkontamination.

• Underlåtande att följa procedurer och villkor som beskrivs i detta dokument och användning av andra 
reagenser än de som medföljer detta set kan orsaka felaktiga resultat och biverkningar.

• Ersätt inte QXDx BCR‑ABL %IS‑setets reagenser med andra reagenser.

• Blanda inte reagenser från olika partier av QXDx BCR‑ABL %IS‑set.

• Om samma termocykel används för RT och PCR, ska du placera termocyklern bredvid en 
droppgenerator eller en på en annan plats än avläsaren.

OBS! Plattan kommer att förseglas med folie under PCR‑amplifieringen.

• Ställ in testet och malltillsats på olika ställen, med avsedda pipetter och pipetterare.

• På grund av den extrema känsligheten för RNA och ddPCR, måste hela testet utföras under RNAse‑/ 
DNAse‑fria förhållanden.

• Optimera arbetsflödet och utrymmet för att eliminera överföringskontaminering.

•  Säkerställ att regelbundet underhåll och kalibrering utförs på all utrustning i enlighet med tillverkarens 
rekommendationer.

• Använd nukleasfria spetsar och reagenser och rengör rutinmässigt pipetter.

• Säkerställ att endast ett rekommenderat termocykelprotokoll används för optimala resultat.

• Använd inte DEPC‑behandlat vatten för PCR‑amplifieringen

• Vissa substanser kan påverka testet: vissa läkemedel (t.ex. heparin), höglipemiska prover, 
hemolyserade prover, ikteriska prover eller prover med höga proteinnivåer.

• Kontrollera med institutionens personal som är ansvarig för miljömässig avfallshantering gällande 
korrekt kassering av använda plattor, förbrukningsartiklar och reagenser. Materialet kan uppvisa 
egenskaper som enligt amerikanska federal EPA Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) 
avseende riskavfall kräver särskilda kasseringskrav.

• Kontrollera landets och lokala bestämmelser eftersom de kan variera mellan länder. Institutioner ska 
kontrollera bestämmelserna för kassering av riskavfall som gäller i landet.

• Testresultatets kvalitet är i hög grad beroende av mängden och kvaliteten på provet som analyseras. 
Det rekommenderas att RNA‑provets kvalitet och kvantitet mäts enligt beskrivningen i denna manual. 

INSAMLING, TRANSPORT OCH FÖRVARING AV PROVER
• Samla upp minst 5 ml helblod i rör med EDTA som antikoagulantia.

• Blodprover som inte används för analys ska förvaras vid 2–8 °C under upp till 72 timmar.
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QXDX™ BCR-ABL %IS-TESTPROTOKOLL

Översikt

Förpackningen innehåller reagenser som räcker till att köra totalt 192 ddPCR‑brunnar. När alla prover, 
kontroller och kalibratorer körs i replikat räcker de medföljande reagenserna till 84 prover. När högre 
känslighet krävs, kan okända prover köras i fler än 2 brunnar, till exempel 4. I detta fall räcker reagenserna 
i förpackningen till färre prover.

Plattschema

Varje platta måste köras med 6 kända prover: Templatfri kontroll (NTC), QXDx högpositiv kontroll (Hi Pos), 
QXDx negativ kontroll (Neg), QXDx lågpositiv kontroll (Lo Pos), kalibratorkontroll QXDX ~10 %IS Cal och 
kalibratorkontroll QXDx ~0,1 %IS Cal. Allakontrollprover körs alltid i två brunnar vardera. Analysens kvalitet 
utvärderas baserat på resultat från kontrollproverna, se nedan. De okända proverna måste köras i minst två 
brunnar. När högre känslighet krävs kan de okända proverna köras i 4‑brunnsformat. Data från alla brunnar 
med samma prov samlas in digitalt. För att ta fram det totala antalet kopior av målgener och %IS‑ och 
MR‑värden för provet. En särskild provtyp, som kallas 2x kontrollbuffert, kan köras men kommer inte att 
analyseras eller rapporteras. 2x kontrollbuffert måste användas för brunnar i alla tomma brunnar i varje kolumn 
med prover (se bild 1–3).

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

A NTC NTC Prov 3 Prov 3 Prov 11 Prov 11 Prov 19 Prov 19 Prov 27 Prov 27 Prov 35 Prov 35

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

C Neg Neg Prov 5 Prov 5 Prov 13 Prov 13 Prov 21 Prov 21 Prov 29 Prov 29 Prov 37 Prov 37

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

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

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

G Prov 1 Prov 1 Prov 9 Prov 9 Prov 17 Prov 17 Prov 25 Prov 25 Prov 33 Prov 33 Prov 41 Prov 41

H Prov 2 Prov 2 Prov 10 Prov 10 Prov 18 Prov 18 Prov 26 Prov 26 Prov 34 Prov 34 Prov 42 Prov 42

Figur 1: En platt‑layout när alla kända och okända prov körs i tvåbrunnsformat. Det finns 42 okända prov på 
en platta.

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

A NTC NTC Prov 3 Prov 3 Prov 11 Prov 11

B Hi Pos Hi Pos Prov 4 Prov 4 Prov 12 Prov 12

C Neg Neg Prov 5 Prov 5 Prov 13 Prov 13

D Lo Pos Lo Pos Prov 6 Prov 6 Prov 14 Prov 14

E ~0,1 % IS ~0,1 % IS Prov 7 Prov 7 buffert buffert

F ~10 % IS ~10 % IS Prov 8 Prov 8 buffert buffert

G Prov 1 Prov 1 Prov 9 Prov 9 buffert buffert

H Prov 2 Prov 2 Prov 10 Prov 10 buffert buffert

Figur 2: En platt‑layout med färre än 42 okända prov. De sista 8 brunnarna är fyllda med buffert (ej avläst) för 
att utföra åtta prov per kolumn. Återstående tomma kolumner fylls och avläses inte.
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Kända Okända
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A NTC NTC Prov 3 Prov 3 Prov 3 Prov 3 Prov 3 Prov 3 Prov 3 Prov 3

B Hi Pos Hi Pos Prov 4 Prov 4 Prov 4 Prov 4 Prov 4 Prov 4 Prov 4 Prov 4

C Neg Neg Prov 5 Prov 5 Prov 5 Prov 5 Prov 5 Prov 5 Prov 5 Prov 5

D Lo Pos Lo Pos Prov 6 Prov 6 Prov 6 Prov 6 buffert buffert buffert buffert

E ~0,1 % IS ~0,1 % IS Prov 7 Prov 7 Prov 7 Prov 7 buffert buffert buffert buffert

F ~10 % IS ~10 % IS Prov 8 Prov 8 Prov 8 Prov 8 buffert buffert buffert buffert

G Prov 1 Prov 1 Prov 9 Prov 9 buffert buffert buffert buffert buffert buffert

H Prov 2 Prov 2 Prov 10 Prov 10 buffert buffert buffert buffert buffert buffert

Figur 3: En platt‑layout när vissa okända prov körs i 2‑, 4‑brunnsformat. Buffert används för att slutföra 
8 prover per kolumn. Återstående tomma kolumner fylls och avläses inte.

Det rekommenderas att prover sprids mellan brunnarna i horisontell riktning. På dessa sätt kan de andra 
brunnarna ge tillräckligt med information för att ett prov ska poängsättas, om det är fel på droppchipnivå 
(kolumn). Använd 2x kontrollbuffert utspädd 1:1 med avjonat vatten i alla tomma brunnar i varje kolumn.

ANM: Som vid alla PCR‑baserade molekulära tester, måste de skyddas från nukleinsyrekontaminering 
genom rutinmässig dekontaminering av bänkyta och pipetter, separering av RNA‑/DNA‑hantering från 
beredningsområden samt korrekt PPE. Vi rekommenderar att mallfria områden och mall‑plusområden 
separeras rumsligt, har separata pipetter och verktyg och rutinmässigt dekontamineras.

PRE-ANALYTISKA STEG
Total‑RNA som extraheras från helblod eller buffy coat med gängse metoder för provförberedelse är kompatibla 
med digital dropp‑PCR‑metoder. De vanligaste metoderna för RNA‑extraktion är Maxwell® CSC RNA 
Blood Kit, Qiagen RNeasy® Mini‑och Trizol‑extraktion. För optimala resultat ska minst 10 miljoner (1 x 107) 
kärnbärande celler samlas och extraheras in till RNA. Då RNA är känslig för nedbrytning genom RNAs 
som har hög prevalens i humanprover rekommenderas det att man minimerar provhanteringssteg och att 
blodproverna bearbetas inom 24 timmar efter provtagning för de känsligaste mätningarna av BCR‑ABL‑
kvantiteter (Hughes et. al, 2006)4. RNA‑kvalitet, ‑renhet och ‑kvantitet kan i hög grad påverka resultaten. Det 
rekommenderas därför, men krävs inte, att renat totalt RNA utvärderas avseende kvalitet och renhet genom 
standardspektrofotometriska metoder. Motsvarande OD260‑koncentration ska vara ~100 ng/μL renhet enligt 
bedömning med OD260/OD280 ‑kvot ska vara >1,6 och OD260/OD230‑kvot ska vara >1,2.

Analyskänsligheten beror på mängden tillsatt RNA. Det rekommenderas att en RNA‑isoleringsmetod som 
ger mer än 100 ng/μL optimeras för att kunna rena fram 750–1 250 ng totalt RNA som behövs för analysen. 
Renat total RNA ska anpassas till målkoncentration på ~100 ng/μL för effektiv testinställning och ska testas 
omedelbart efter extraktion och förvaras fryst vid ‑80 °C tills analysen ska utföras.

Kategori Målspecifikation

Blodvolym 1,5–10 ml

Cellräkning ≥1E+07

RNA‑koncentration 75–125 ng/μL

RNA‑renhet
OD260/OD280 kvot >1,6 

OD260/OD230 kvot >1,2
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FÖRBEREDELSE FÖR RT-REAKTION
1. Tina renat RNA till rumstemperatur under upp till 10 minuter och placera därefter på is eller kylklamp.

OBS! Blanda inte med vortexblandare: du kan centrifugera rören.

2. Anpassa RNA‑prover till an koncentration av ~100 ng/μL, om det inte redan har gjorts.

3. Placera iScript Advanced Reverse Transcription på is eller kylklamp när de är uttagna ur frysen och klara 
att använda.

OBS! Advanced Reverse Transcription får inte blandas med vortexblandare.

4. Tina följande komponenter till rumstemperatur upp till 15 minuter.

a.  QXDx 5x iScript Select Reaction Mix (reaktionsblandning)

b. QXDx RT Primers

c. QXDx Nuclease‑free water (nukleasfritt vatten)

5. Blanda eller vortexblanda varje komponentrör i steg 4 noga med slutet lock och centrifugera kort för att 
samla innehållet på rörets botten.

6. Placera varje komponent på is eller kylklamp.

7. RT Master Mix beredning och förberedelse av RT‑platta:

a. Bered RT‑mastermixen enligt antalet prover, kontroller och kalibratorer som bearbetas.

b. Se tabell 3 för RT‑mixberedningsvolymer.

c. OBS! RT‑plattan kan placeras på is medan plattan laddas.

RT-mastermixvolym Antal prover* (prover + för gamla) volym
# prover 1 16 32 48 96
Plattor 1/3 platta 2/3 platta 1 platta 2 plattor

Komponent Volym 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 
reaktionsblandning

μL 5 90 175 260 500

QXDx RT Primers 
(Nonamers)

μL 5 90 175 260 500

QXDx iScript Advanced 
Reverse Transcriptase

μL 1,25 22.5 43.75 65 125

RNA-prov* 
(750-1250 ng)

μL 10

Totalt μL 25 450 875 1300 2500

Tabell 3: Master Mix volym baserat på # prover. 

OBS! *Prov(er) innehåller patientprover, kontroller och kalibratorer som ska köras på plattan.

8. För flera prover, rekommenderas att RT Master Mix bereds med ovannämnda komponenter, 
(förutom RNA) och därefter fördelas in i varje reaktionsbrunn. 

a. Se bild 4 nedan för erforderligt plattschema:
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Kända Okända
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A NTC Prov 3 Prov 11

B Hi Pos Prov 4 Prov 12

C Neg Prov 5 Prov 13

D Lo Pos Prov 6 Prov 14

E ~0,1 % IS Prov 7 buffert

F ~10 % IS Prov 8 buffert

G Prov 1 Prov 9 buffert

H Prov 2 Prov 10 buffert

Figur 4: Obligatorisk layout för RT‑platta

b. Blanda alla RT Master Mix komponenter (förutom RNA)‑brunn och alikvotera 15 μL per prov in i alla 
andra kolumner i 96‑brunns‑PCR‑plattan. 

OBS! En elektronisk multipipett kan användas för att underlätta arbetet.

c. Tillsätt 10 μL av kalibratorer och kontroller i lämpliga RT‑brunnar.

d. Tillsätt 10 μL av extraherad RNA‑provvolym i lämpliga RT‑brunnar.

e. Blanda reaktionsbrunnarna varsamt genom pipettering (10 gånger) för att undvika att bubblor bildas.

f. Folieförsegla plattan med PX1 PCR Plate Sealer.

i. Ställ in PX‑1‑plattförseglaren på 180 grader i 5 sekunder (ej standardförhållanden).

ii. Placera RT‑plattan på det rumstempererade aluminiumblocket.

iii. Täck plattan med ett ark perforerbarförseglingsfolie, där det röda strecket ska vara synligt när 
folien placeras på plattan.

iv. Tryck på Seal‑knappen för att försegla plattan (detta stänger dörren och värmeförseglingen startar).

OBS! Använd inte metallramen.

v. Avlägsna plattan och blockera från PX1‑plattförseglaren.

vi. Säkerställ att alla plattans brunnar är förseglade genom att kontrollera att brunnarnas 
fördjupningar är synliga på folien.

OBS! För ytterligare detaljerad information, se bruksanvisningen för PX1 Plate Sealer.

g. Centrifugera plattan under 1 minut med 1000 rcf (relativ centrifugalkraft) för att få bort eventuella 
bubblor. Centrifugera plattan igen om det finns bubblor kvar.

h. När de är förseglade och plattan är färdicentrifugerad är plattan klar för termisk cykling.

OBS! Kom ihåg att ta bort metallblocket från PX1 PCR‑plattförseglaren för att undvika att blocket 
överhettas.

9. Överför plattan till termocyklern och kör protokollet som visas i tabell 4.

Primerbindning 10 min. vid 25 °C

Omvänd transkription 45 min. vid 42 °C

RT‑inaktivering 5 min. vid 85 grader

Uppehåll Upp till 24 timmar vid 4 °C

Tabell 4: Protokoll över termocykler
*OBS! 4 °C uppehåll ger användaren möjlighet att förvara RT‑reaktionen i upp till 24 timmar innan 
bearbetning.

OBS! vid användning av C1000 termocykler, ska du ställa in provvolymen på 25 ul och lockets temperatur 
på 105 °C.
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10. Vid avslutad RT‑beredning (cDNA), ska plattan centrifugeras under 1 minut med 1000 rcf 
(relativ centrifugalkraft) för att samla kondens

11. Förvara cDNA på is vid omedelbar användning eller förvara vid 4 °C i upp till 24 timmar om det inte ska 
användas genast.

INSTÄLLNING AV ddPCR OCH DROPPGENERERING
VARNING! Innan alla komponenter avlägsnas, säkerställ att bänkytan har rengjorts ordentligt med 10 % 
hypokloridlösning och 70 % alkohol.

1. Tina följande komponenter till rumstemperatur under cirka 15 minuter.

a. QXDX 2X Supermix

b. QXDx BCR‑ABL Primers & Probes

c. cDNA‑prov(er)* platta (~640 ng/test)

2. Vortexa enskilda komponentrör noga för att säkerställa homogenitet och kontrollera för utfällningar. 
Om utfällningar föreligger, vortexa noga och centrifugera.

OBS! Supermixmaterialet är mer visköst än andra komponenter.

3. Centrifugera alla komponentrör under 30 sekunder med 1000 rcf, för att samla innehållet i botten av rören.

4. Bered ddPCR Master Mix:en för antalet reaktioner enligt tabell 5.

ddPCR volym Antal prover* (prover + för gamla) volym
Komponent Volym 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-prov(er)* μL 16
Totalt μL 50 900 1750 2600** 5000*

Tabell 5: ddPCR‑plattvolymer baseras på antalet (#) prover (fastställt för RT‑platta).

OBS! ** Total volym på 2 600 μL för 48 prov (1 platta) och 5 000 μL för 96 prov (2 plattor) är mer än 2 mL‑rör 
rymmer. Rekommendera rör på 5 ml för dessa prov.

OBS! * Prov(er) innehåller patientprover, kontroller och kalibratorer som ska köras på plattan.

5. För flera prover, rekommenderas att en ddPCR Master Mix bereds med ovannämnda komponenter, 
(förutom cDNA‑prov) och därefter fördelas cDNA i varje ddPCR‑platta med reaktionsbrunnar.

a. Se bild 5 nedan för erforderligt plattschema.

b. Blanda alla ddPCR Master Mixkomponenter noga med hjälp av en vortexblandare.

c. Alikvotera 34 μL/brunn med ddPCR Master Mix (utan cDNA‑prov) på plattan enligt bild 5.

d. Punktera DNA‑plattans folieförsegling med en 50, 100 eller 20 μL 8‑kanalers pipetterare.

OBS! Gängse praxis har funnit att P20‑pipettspetsar inte bryter folieförseglingen. Undvik att använda 
P20pipetter för detta steg.

Bästa praxis för återvinning av en tillräcklig volym med cDNA:
i. Ställ in en pipett på volymen som håller på att pipetteras och, utan att trycka på kolven, punktera 

folieförseglingen på plattan. Pipettspetsarna får inte tränga in mer än 2 mm under förseglingen.
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ii. När hålen har formats, höj pipettspetsarna ovanför förseglingen och tryck på kolven.

iii. Med kolven intryckt sänk spetsarna till botten av brunnarna och vidga hålen genom att försiktigt 
vicka på spetsen fram och tillbaka. Vidgande av hålen i folieförseglingen gör att pipettspetsen 
kan nå botten på brunnarna. Detta är viktigt för att kunna återvinna hela den cDNA‑volym som 
krävs för optimal prestanda.

iv. Aspirera mycket långsamt den volym som krävs medan pipettspetsarna fortfarande är kvar 
i cDNA:t. När aspirationen har slutat, lämna pipettspetsarna kvar i brunnarna under ytterligare 
5 sek för att ekvilibrera trycket.

e. Tillsätt 16 μL av cDNA‑prov (patient, kontroll, kalibrator eller buffert) i varje brunn på ddPCR‑plattan.

f. Pipettera försiktigt upp och ner ~5 gånger för att blanda med ddPCR Master Mix och stöt sedan 
ut hela provet.

g. Upprepa steg f. för alla prover.

h. När alla cDNA‑prover har tillsats plattan, använd en 50 eller 100 μL pipett (kan vara multikanal) 
och ställ in på 35 ul.

i. Pipettera varje reaktion upp och ner minst 15 gånger vid 50 % (25 μL) av totalvolymen (50 μL), 
försiktigt för att undvika bubblor.

VARNING! Det är mycket viktigt att pipettera 15 gånger för att säkerställa att visköst material blandas 
ordentligt.

j. Överför 25 μL av varje prov till närliggande brunn för att skapa dubbla brunnar enligt sbild 5.

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

A NTC Prov 3 Prov 11

B Hi Pos Prov 4 Prov 12

C Neg Prov 5 Prov 13

D Lo Pos Prov 6 Prov 14

E ~0,1 % IS Prov 7 buffert

F ~10 % IS Prov 8 buffert

G Prov 1 Prov 9 buffert

H Prov 2 Prov 10 buffert

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

A NTC Prov 3 Prov 11

B Hi Pos Prov 4 Prov 12

C Neg Prov 5 Prov 13

D Lo Pos Prov 6 Prov 14

E ~0,1 % IS Prov 7 buffert

F ~10 %IS Prov 8 buffert

G Prov 1 Prov 9 buffert

H Prov 2 Prov 10 buffert

Bild 5: ddPCR‑plattschema 

OBS! om det totala antalet prover och kontroller är färre än en faktor av 8 (dvs. 8, 16, 24 osv.), ska 
återstående brunnar fyllas med 25 μL ddPCR kontrollbuffert eller tilläggsreagenser. Det bildas inga droppar 
om brunnarna lämnas tomma.

6. Folieförsegla plattan med PX1 Plate Sealer.

i. Ställ in PX1 Plate Sealer på 180 grader under 5 sekunder (ej standardförhållanden).

ii. Placera RT‑plattan det rumstempererade blocket.

iii. Täck plattan med ett ark perforerbar folieförsegling; det röda strecket ska vara synligt när folien 
placeras på plattan.

iv. Tryck på Seal‑knappen för att försegla plattan (detta stänger dörren och värmeförseglingen startar).

OBS! Använd inte metallramen.

v. Avlägsna plattan och blockera från PX1‑plattförseglaren.

7. Centrifugera plattan kort i 30 sekunder med 1000 rcf för att samla innehållet i botten av plattan och 
avlägsna bubblor.
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Droppgenerering

Bild 6: Schema över automatiskt droppgeneratorsystem för moment

OBS! Se QX200 Automated Droplet Generator användarmanual för en detaljerad och fullständig 
bruksanvisning.

VARNING! Innan inställning – säkerställ att bänkytan och instrumentområdet har rengjorts ordentligt med 
10 % blekmedel och 70 % alkohol.

1. Samla allt förbrukningsmaterial som behövs för att ställa in droppgeneratorn.

• DG32‑kassetter, pipettspetsar, droppgenereringsolja, provplatta, dropplatta (där genererade droppar 
syns vid avslutad körning).

OBS! Se till att avfallsbehållaren sitter på rätt plats på AutoDG.

2. Öppna AutoDG‑dörren och ladda 96‑brunnarsprov‑ddPCR‑plattan på den QX200 Automated Droplet 
Generator i ”Sample Plate”‑läget. Indikatorlampan ska bli grön.

3. Peka på Configure Sample Plate‑knappen på AutoDG‑gränssnittet och välj lämpligt #antal kolumner där 
dina prover finns. (plattans namn och anteckningar är valfria) Klicka på OK.

OBS! Om det totala antalet prover och kontroller är färre än en multiplicering med 8 i en enskild kolumn på 
plattan, fyll de ytterligare kolumnbrunnarna med 25 μL ddPCR 1X kontrollbuffert eller tilläggs‑1X Master Mix för 
att säkerställa droppformation.

OBS! Endast fulla kolumner kan väljas på AutoDG‑konfigurationsskärmen, (se bild 7).
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Bild 7: Platta A har 96 brunnar som väljs för 48 prover; platta B har 48 brunna som väljs för 24 prover.

4. Baseras på antalet valda kolumner på provplattan, de gula indikatorlamporna indikera 
förbrukningsmaterial som behöver laddas på instrumentet.

5. Öppna AutoDG‑dörren och ladda lämpligt förbrukningsmaterial tills motvarande indikatorlampor är gröna.

a. Ladda DG32‑kassetterna (med gröna packningar till höger) i platthållarna på systemets baksida. 
Hållarna är anpassade för korrekt orientering och vid korrekt placering blir lampan grön.

b. Ladda pipettspetsar längs instrumentets mittenrad när plasthöljet och lådans lock har avlägsnats.

VARNING: systemet ska endast laddas med fulla lådor med spetsar.

c. Ladda en tom 96‑brunnsdropplatta med en blå kylklamp på dropplattans plats och lampan blir grön.

d. Ladda AutoDG‑oljan på vänster sida genom att ta av locket och vrid i flaskan på tornet. Välj typ av 
AutoDG‑olja på instrumentets användargränssnitt ”Droplets for Probes”, lampan för vald oljetyp blir 
blå. Oljenivåikonen på skärmen blir blå och visar den aktuella oljenivån i flaskan.

OBS! detta steg krävs endast om oljenivån inte räcker för körningen.

6. När alla indikatorer på AutoDG är gröna, tryck på knappen ”blå Start Droplet Generation”.

VARNING! Se till att du backar bort från instrumentet, eftersom detta kan orsaka att dörren stängs och att 
körningen startar.

7. AutoDG‑användargränssnittet kommer att begära att användaren bekräftar ”Start run” (starta körning). 
Körningen startar inte förrän användaren trycker på knappen Start Run.

OBS! Skärmen indikerar den återstående tiden till dropparna genereras och är klara. Om 
droppformationen stannar av något skäl, kommer meddelandet ”Run Terminated” (körning avslutad) att 
visas på AutoDGskärmen. Om körningen slutar fastställ orsaken till felet ska du följa instruktionerna 
i felsökningsavsnittet.

8. När droppgenereringskörningen är avslutad, avlägsna och folieförsegla dropplattan nom 30 minuter efter 
avslutad körning.

VARNING! Vid avslutad AutoDG-körning är det viktigt att folieförsegla och starta termisk cykling 
inom 30 minuter.

i. Ställ in PX1 Plate Sealer på 180 grader under 5 sekunder (ej standardförhållanden).

ii. Placera RT‑plattan det rumstempererade blocket.

iii. Täck plattan med ett ark perforerbar folieförsegling; det röda strecket ska vara synligt när folien 
placeras på plattan.

iv. Tryck på Seal‑knappen för att försegla plattan (detta stänger dörren och värmeförseglingen startar).

OBS! Använd inte metallramen.
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v. Avlägsna plattan och blockera från PX1‑plattförseglaren.

9. Dropplattan är nu klar för termocykling.

PCR-AMPLIFIERING (TERMISK CYKLING)
När 96‑brunnsplattan med dropparna är förseglad, placera den i C1000 thermal cycler för PCR‑amplifiering.

VARNING! Innan inställning – säkerställ att bänkytan och instrumentområdet har rengjorts ordentligt med 
10 % blekmedel och 70 % alkohol.

Följ protokollet för termocykling i tabell 6 för optimala QXDx BCR‑ABL‑resultat.

Cyklingssteg Antal cykler
Temperatur 

(°C)
Tid Ramptid

Enzymaktivering 1 95 10 min

2 °C/sek.

Denaturering 5 94 30 sek

Härdning/förlängning 60 1 min

Denaturering 35 94 30 sek

Härdning/förlängning 64 1 min

Enzymavaktivering 1 95 10 min

Droppstabilisering 1 4 30 min

Vänta (valfritt) 1 4 24 timmar

Tabell 6: BCR‑ABL/ABL1 termocykelprotokoll

VARNING! Det för ytterst viktigt att ställa in rampkvoten på 2 °C/sek. eftersom standardrampkvoter varierar 
för olika cykler. 

OBS! om du använder C1000 Touch Thermal Cycler, använd ett upphettat lock inställt på 105 °C och ställ 
in provvolymen på 40 μL (standardprovvolymen är 30 μL). Se även användarmanualen för C1000 Touch 
Thermal Cycler för protokollkonfiguration. 

För andra termocykler, se bilaga A för föreslagna inställningar.

DROPPLÄSNING

Förberedelse för datainhämtning
1. Innan du avläser plattan ställer du in en templatfil för plattan. Detta kan göras antingen på 

instrumentdatorn eller på arbetsstationen som kör QuantaSoft 1.7.4. Plattinställningarna är enligt följande:

• Experiment: RED

• Supermix: ddPCR supermix for Probes (ingen dUTP)

• Target1: Name: BCR‑ABL

• Target1: Type: Ch1 Unknown

• Target2 Name: ABL

• Target2 Type: Ch2 Unknown

Bild 8 visar en vy över QuantaSoft‑panelen och dess inställningar.
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Bild 8: Droppavläsarens inställningsparametrar

2. Varje prov i de använda brunnarna märkas. Standardnamn för kända prover är:

• NTC – ingen mallkontroll

• Hi Pos – högpositiv kontroll

• Neg – negativ kontroll

• Lo Pos – lågpositiv kontroll

• ~0,1 %IS – kalibratorkontroll på cirka 0,1 %IS

• ~10 %IS – kalibratorkontroll på cirka 10 %IS

• Buffert – prover som inte ska avläsas: dessa läggs till för att slutföra delvis använda kolumner

3. Märk de okända proverna enligt era labbrutiner. Se programvarans användarmanual för mer detaljerad 
information.

VARNING! Säkerställ att alla kolumner som ska avläsas har alla 8 fulla brunnar. Använd vid behov 
buffertlösning för att fylla en tom brunn.

Datainhämtning
1. Starta QuantaSoft på instrumentdatorn och ladda mallfilen för plattan som ska köras. Säkerställ att all 

information är fullständig och korrekt.

2. Tryck på Run‑knappen på den vänstra panelen. Avläsaren startar avläsning av dropparna från de begärda 
brunnarna och gör en preliminär automatisk analys. Du kan se förloppet och datakvaliteten under körningen.

VARNING! Stör inte inhämtningsprocessen: använd inte datorn för några andra uppgifter och minimera 
vibrationerna runt systemet.

3. Efter avslutad körning sparas en ”*.qlp”‑fil på instrumentdatorns hårddisk. Denna fil kan analyseras på 
samma dator eller på en arbetsstation som kör QuantaSoft 1.7.4.

4. Kassera plattan i enlighet med lokala och statliga bestämmelser gällande avfallskassering.

ANALYS
Analys Ladda .qlp‑filen som genererats av avläsaren och välj ”Analyze” på den vänstra panelen.

1. Kontrollera accepterade händelser.

a. Välj alla brunnar.

b. Klicka på ”Events”‑knappen och kryssrutan Total.
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c. Eventuella brunnar med mindre än 10 000 accepterade händelser ska uteslutas från ytterligare analys.

d. Registrera alla brunna som ska uteslutas.

2. Förbered för tröskelvärde.

a. Klicka på knappen 2D Amplitude.

b. Klicka på Options och välj fixed för att stänga en axlel.

3. Verifiera positiva kontroller och tröskelvärden.

a. Välj brunnar med ”Hi Pos”‑proverna.

b. Ställ in tröskelvärden ~ 1/3 mellan de negativa och positiva klusterna i varje kanal. 2‑D‑diagrammet 
ska se ut som i bild 9.

Bild 9: 2‑D för positiv kontroll

c. Registrera tröskelvärden.

4. Ställ in tröskelvärden för hela plattan.

a. Välj alla brunnar.

b. Använd tröskelvärden som är vanliga på plattnivå för valet genom att ställa in dem på nivåerna för 
”Hi Pos”‑tröskelvärdena.

5. Kontrollera andra kontroll‑ och kalibratortröskelvärden.

a. NTC:n – om fler än 10 ABL‑kopior eller 1 BCR‑ABL‑kopia spåras, misslyckas körningen.

b. Alla andra kända prover – verifiering av tröskelvärden skär inte genom några kluster.

6. Inspektera tröskelvärden på okända prover.

a. Verifiering av kluster skär inte av i mitten.

b. Kontrollera för eventuella ovanliga fenotyper.

 | Se bilagan för exempel på ovanliga fenotyper.

c. Uteslut äventyrade brunnar från ytterligare analys eller justera tröskelvärden, vid behov.
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Dataexport
1. Välj alla brunnar och avmarkera uteslutna brunnar genom ”Ctrl+klick” på var och en.

2. Välj Both i rullgardinsmenyn och klicka på Export CSV för att spara data i sammanslaget och 
enbrunnsformat på en .csv‑fil. 

Alla prover med fler än 1 godtagen brunn kommer att slås samman på en digital droppnivå. Alla prover med 
endast 1 godtagen brunn kommer att rapporteras på en enbrunnsnivå. Digital sammanslagning är den mest 
korrekta metoden för datainsamling och ger de känsligaste och signifikanta mätningarna.

Resultat

Resultat CSV‑filen innehåller data i tabellformat. Varje rad är ett individuellt prov (sammanslaget eller 
osammanslaget). När sammanslagning har tillämpats, ändras brunnsbeteckningen till Mxx för att ange 
sammanslagna brunnar. När brunnarna inte har sammanslagits, sparas det ursprungliga namnet (dvs. A01, 
A02 osv). Kolumnen med rubriken ”Ratio” innehåller kvoten för BCR‑ABL/ABL‑kopior. För att beräkna 
%IS‑kvoten och MR‑nivå, använder du dessa formler.

%IS = Ratio × 100 × CF

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

CF är den lot‑specifika konverteringsfaktorn och finns på setets bipacksedel.

Om du har uteslutna brunnar kan vissa prover endast ha en brunnsrapport. Resultaten (BCR‑ABL och ABL) 
från dessa enkelobjekt är i CSV‑filen under resultaten från de sammanslagna brunnarna.
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KVALITETSKONTROLL

Kontroller

Setchipen med tre kontroller. För att rapportera de okända proverna måste följande kriterier uppfyllas:

Kontrollnamn Funktion Förväntat resultat

Hi Pos Högpositiv kontroll MR0,3–MR1 (10 %‑50 %IS)

Neg Negativ kontroll Neg. (mindre än MR5,3/0,0007 %IS)

Lo Pos Lågpositiv kontroll MR3–MR5 (0,001–0,1 %IS)

Kalibratorkontroller

Två kalibratorkontroller krävs. De används för att säkerställa giltig kvantifieringskapacitet för setet. Värdena 
som erhålls för varje kalibratorkontroll används inte för att justera de okända provernas rapporterade värden. 
Se till att rapporterade %IS är som förväntats:

Kalibratorkontrollnamn Förväntat resultat

~0,1 %IS Mellan minsta och högsta värde som anges i bipacksedeln

~10 %IS Mellan minsta och högsta värde som anges i bipacksedeln

Kalibreringskontrollerna används för att säkerställa att analysen är fortfarande spårbar enligt första WHO:s 
internationella genetiska referenspanel.
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Okända prover

Testet medger att 2 eller fler brunnar per okänt prov används. Varje brunn ska rapportera minst 10 000 
ABLkopior enligt Cross rekommendationer6. Du kan välja brunnar med färre än 10 000 ABL‑kopior men 
detta kan leda till lägre känslighet för detta prov. Digital sammanslagning samlar in alla kopior från ABL‑ och 
BCR‑ABLtranskriptioner mellan alla brunnar som används för att få en total kvot för BCR‑ABL/ABL‑kopior, 
uttryckt som %IS‑ och MR‑nivå. Ytterligare kontroller för överensstämmelse mellan brunnarna kan utföras 
vid behov.

VARNING! Om endast en brunn per prov är giltig, kan antalet ABL‑kopior vara otillräckligt för att poängsätta 
höga MR‑nivåer. Kontrollera ABL‑kopior per brunn i CSV‑filen för att verifiera känslighet.

TOLKNING AV RESULTAT
När alla kontroller och kalibratorkontrolltester godtagits, kan resultaten från okända prover rapporteras. 
Användning av fler brunnar per prov möjligör i allmänhet högre känslighet.

Aktuella ELN‑rekommendationer (citat) sammanfattas nedan:

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

>10 %

1 %‑10 %

0,1 %‑<1 %

<0,1 %

Kod Kliniska överväganden

RÖD Utvärdera patientefterlevnad och läkemedelsinteraktioner Mutationsanalys

GUL Utvärdera patientefterlevnad och läkemedelsinteraktioner Mutationsanalys

GRÖN Övervaka respons och biverkningar
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FELSÖKNING
ddPCR är en mycket känslig teknik som medger spårning och karakterisering av problem med provet, 
reaktion eller instrumentering på ett kraftigt och pålitligt sätt. Nedan beskrivs de vanligaste fellägena med sina 
fenotyper, beskrivningar och föreslagen lösning i listform.

Sönder – vissa droppar har gått sönder, ofta vid avläsningstidpunkten (se bild 10).

Lösning: Använd inte datan; uteslut brunnen. Om problemet kvarstår, kontrollera för partikelkontaminering 
på labbet.

Problem NormalProblem Normalt

Bild 10: Sönder – problem kontra normal
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Dela kluster – droppopulationer är inte tydligt separerade, vanligen på grund av problem med RT‑reaktion 
(se bild 11).

Lösning: Justera om möjligt tröskelvärden, ofta om antalet inte ändras betydligt. I annat fall, uteslut brunnen.

Problem NormalProblem Normalt

Bild 11: Dela kluster ‑ problem kontra normal

Spegling – droppar med två distinkta storlekar (se bild 12).

Lösning: Uteslut brunnen från analys.

Problem NormalProblem Normalt

Bild 12: Spegling – problem kontra normal
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Termocyklerfel – avvikelser i temperaturprofil kan leda till dålig PCR (se bild 13). 

Lösning: Uteslut brunnen från analys. Kontrollera termocyklerns prestanda.

Problem NormalProblem Normalt

Bild 13: Termisk cykling – problem kontra normal

Plattförseglingsfel – misslyckad plattförsegling, avdunstning har lett till varierade droppvolymer (se bild 14).

Lösning: Uteslut brunnen från analys. Kontrollera plattförseglarens prestanda.

Problem NormalProblem Normalt

Bild 14: Plattförseglingsfel – problem kontra normal
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KARAKTERISTIKA FÖR ANALYSRESULTAT

Tomgräns (LoB)

Denna studie följde CSLI EP17‑A2, Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement 
Procedures (utvärdering av spårningskapacitet för kliniska procedurer för laboratoriemätningar). 36 prover 
från olika icke‑leukemiska human‑RNA‑prover som antogs vara negativa för BCR‑ABL användes. Varje 
negativt prov testades i två brunnset med ett instrument, en operatör, 2 lots och under 3 dagar för totalt 
72 oberoende mätningar. Alla resultat rangordnades med totalt spårade BCR‑ABL‑kopior. 95 % kvantil var 
mellan provrangordningarna 68 och 69, där båda hade 0 BCR‑ABL‑kopior. LoB vid 95 % är således 0 BCR‑
ABL‑kopior i brunn 2.

Dessutom kördes 48 icke‑mall‑kontrollprover (NTC) i två brunnar av en operatör, ett instrument i 3 körningar 
och 2 lots. Alla prover rangordnades med totalt BCR‑ABL‑kopior spårade, med 95 % kvantil mellan 
rangordningarna 46 och 47. För båda loten var Lob 0 BCR‑ABL‑kopior.

Detektionsgräns (LoD)

Denna studie följde CLSI EP17‑A2, Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement 
Procedures (utvärdering av spårningskapacitet för kliniska procedurer för laboratoriemätningar). Tre positiva 
pooler med BCR‑ABL RNA‑patientprover bereddes för att uppnå cirka MR4,0‑värden. Pool 1 använde en 
blandning av 15 patienter som var positiva för E13a2‑ och/eller E14a2‑varianter. Pool 2 innehöll 5 patienter 
som var positiva för E13a2‑varianten. Pool 3 innehöll 5 patienter som var positiva för E14a2‑varianten. 
En negativ BCR‑ABL RNA‑provpool bereddes och användes i de utspädda positiva patientprovpoolerna. 
Varje positiv pool späddes i serier med den negativa poolen. Resulterande MR‑nivåer hade en spännvidd från 
MR4,0 till MR6,0. Spädningarna testades i 20 replikat av en operatör på ett system med 4 oberoende lots, 
i två brunnar per test. Analyserna med probitmetoderna gav en detektionsgräns på 95 % konfidensgräns vid 
MR4,7 (0,002 %IS).

Ett prov från College of American Pathologists (CAP) från deras prestandatestprogram på CAP‑tilldelade 
MR4,7 analyserades dessutom i 60 enkelbrunnar (20 oberoende RT‑reaktioner, var och en med 3 ddPCR‑
oberoende reaktioner, en operatör, en lot, ett instrument). In‑silico‑kombination av individuella brunnar 
till 1‑brunnstest, 2‑brunnstester och 4‑brunnstester gav samma LoD på MR4,4 i 1‑brunns LoD på MR4,7 
i 2‑brunns och LoD på MR5,0 i 4‑brunnstester. En enda brunn och fyra brunnsanalyser för samma probit‑data 
gav LoDs på MR4,4 och MR5,0 för 1‑ respektive 4‑brunnstester.

1-brunn 2-brunn 4-brunn

%IS-värde 0,004 0,002 0,001

MR 4,4 4,7 5,0

Kvantifieringsgräns (LoQ)

Denna studie följde CLSI EP17‑A2, Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement 
Procedures (utvärdering av spårningskapacitet för kliniska procedurer för laboratoriemätningar). Samma set 
med prover och experiment användes som i LoD‑studien. Spädningarna hade en spännvidd från MR4,0 till 
MR6,0. De uppmätta %CV var lägre än 76 % ner till MR4,7‑nivå (0,002 %IS). Gränsen för kvantifiering är 
MR4,7 (0,002 %IS) i 2 brunnar. Dessutom (0,0045 %IS) eller MR4,34 i enkel brunn och 0,0008 %IS eller 
MR5,0 i fyrbrunnsformat.
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Precision

Precisionen verifierades till SD ≤0,25 för MR‑värden ≤4,6. Denna studie följde CSLI EP5‑A3, Evaluation 
of Precision of Quantitative Measurement Procedures (utvärdering av precision för kvantitativa 
mätningsprocedurer). Studien kördes under 3 dagar med 2 instrument och 3 reagenslots, av 2 operatörer och 
3 replikatkörningar. Prover på 8 olika %IS‑nivåer – MR0,7, MR1,4, MR2,4, MR2,8, MR 3,3, MR 3,6, MR 4,1 
och MR 4,6 – testades. Tabell 7 nedan sammanfattar den uppmätta totala exaktheten i MR‑ och %IS‑enheter.

Prov-ID N
Medelvärde 

MR-nivå

Total 
precision MR Medelvärde 

%IS-nivå

% BCR-
ABL

Total 
precision

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

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

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

Tabell 7: Sammanfattning av precision

Linjäritet

Linjäriteten visades vara från minst MR0,3 (50 %IS) till MR4,7 (0,002 %IS). Denna studie följde CSLI 
EP6‑A2, Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedures (utvärdering av linjäriteten för 
kvantitativa mätningsprocedurer). 10 CML‑positiva humanprover med de två transkriptionerna e13 och e14, 
5 var, blandades i och späddes i ett CML‑negativt humanblodprov. Spädningsnivåerna hade en spännvidd 
från MR0,3 (50 %IS) till MR4,7 (0,002 %IS). För e14‑blandningen extraherade ytterligare RNA från en 
icke‑reaktiv positiv 3t3 cellinje och tillsattes för att normalisera 100 ng/μL. Det negativa humanblodprovet 
ökades av en negativ HeLa‑cellinje för att höja ABL‑nivån. Testet utfördes med två termocykler och två 
avläsare under fyra dagar av en operatör. Både e13‑ och e14‑blandningarna uppvisade linjäritet med R2 
av 0,996 för båda (se bild 15 och 16). Uppmätta lutningar var 1,03 respektive 1,04. Dessutom bedömdes 
2:a‑ och 3:egradspolynomiala beredningar. Från 2:agradsberedningen var de absoluta avvikelserna från 
1:agradslinjäritet ≤0,09 MR‑enheter för alla nivåer.
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Bild 15: e13a2‑linjäritet
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Bild 16: e14a2‑linjäritet

RAPPORTERBART OMRÅDE
De rapporterbara intervallen sträcker sig från övre gränsen för linjäritet vid MR0,3 (50 %IS) till LoQ MR4,7 
(0,002 %IS) för 2 brunnar.
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Spårbarhet

Spårbarheten till WHO Primary Reference Materials (WHO:s internationella genetiska referenspanel) 
verifierades med en lutning på 1,0 och spärrparametrar på 0,0 ‑ 0,1. Spårbarheten till den första av WHO:s 
internationella genetiska referenspanel för kvantifiering av BCR‑ABLförflyttning med RQ‑PCR (NIBSC‑
kod: 09/138) uppvisades genom mätning av WHO:s referenspanel med tre lots av kalibratorkontroller och 
fem lots av oberoende reagenslots och jämförande av de uppmätta värdena med de publicerade värdena 
i referenspanelens bruksanvisning (NIBSC, 2012). Var och en av de fyra delarna i WHO:s referenspanel 
testades med 5 reagenslots i 4 replikat över 5 körningar (en körning per lot).

De uppmätta MR‑värdena för varje nivå i WHO:s primära panel justerades med en vanlig härledd 
korrigeringsfaktor CF=0,93. De uppmätta MR‑värdena jämfördes med de publicerade MR‑värdena genom en 
ytterligare regressionsanalys för att fastställa lutnings‑ och spärrvärden. Analysen visade utmärkt korrelation 
med R2‑värden på 1,0. Lutningen på linjerna låg mellan värdena 0,98–1,04 och spärrarna beräknades 
mellan ‑0,06 till 0,07. 

Analytisk specificitet

Analytisk specificitet stöder detektion endast av BCR‑ABL1‑kopiorna e13a2 och e14a2, ingen korsreaktivitet 
med kopiorna e1a2 (p190) och e19a2 (p230) till lägst MR5,0‑nivå. Två prover bereddes genom att blanda 
in‑vitro‑transkriberade p190 eller p230 med RNA som extraherats från normalt humanblod från 2 donatorer. 
4 spädningar av varje prov bereddes genom att variera mängden negativt RNA som används för att uppnå 
nivåer mellan 0,005–30 %‑kvoter. Alla prover testades på 1 instrument med 1 lot, av 1 operatör på minst 
4 replikat. Alla mätningar rapporterade 0,000 %IS för både e13a2 och e14a2. Setet är specifikt på minst 
MR5,0‑nivå.

Interfererande substanser

Endogen

Effekten av strukturellt orelaterade substanser, så som endogena blodkomponenter (proteiner och lipider) och 
exogena molekyler, såsom antikoagulanter på prestanda för QXDx™ BCR‑ABL %IS‑kitet bestämdes genom 
att extrahera RNA från helblodsprov i närvaro och frånvaro av de potentiella störande substanserna. De 
potentiellt störande substanserna tillsattes till helblodsproverna före extraktionen. För varje störande substans 
testades ett kontrollprov utan störande substans.

För både kontroll‑ och testproverna utfördes fem replikerade extraktioner med Promega Maxwell CSC RNA 
Blood Kit. Efter extraktionen mättes absorbansen vid 260 nm och replikaten justerades till 100 ng/μL genom 
att tillsätta DNA‑suspensionsbuffert efter behov. Varje extraherat prov testades i duplikat i totalt tio tester per 
störande substans. Ingen interferens observerades med någon av de testade substanserna.
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Testning för endogent ämne

Test N
%IS inom 

körningsprecision 
%CV

Medelvärde 
%IS

%IS 95 % 
konfidensintervall

Ligger 
testintervallet inom 

kontrollmätområdet?

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

Konjugerat 
bilirubin

10 36,5 0,007 % 0,004 % ‑ 0,01 % Ja ‑ godkänt

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

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

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

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

Okonjugerat 
bilirubin

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

Testning för exogent ämne

Test
Uppmätt 

medelvärde 
MR

MR 95 % 
konfidensintervall

MR acceptabelt 
mätområde

(Kontrollera CI 
± 0,5 Log)

Resultat (ligger 
testprovets MR CI 

inom kontrollprov CI 
± 0,5 ‑loggen?)

Guanidium-haltig 
lysbuffert

3,57 3,49 ‑ 3,68 3 ‑ 4,09 GODKÄNT

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

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

Slutlig Wash 
Buffert

3,53 3,47 ‑ 3,59 3 ‑ 4,1 GODKÄNT

Genomiskt DNA 3,58 3,53 ‑ 3,63 3 ‑ 4,1 GODKÄNT
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RNA-inmatning

I ett försök att bestämma kraven för RNA‑inmatning skapades fyra (4) RNA‑prover genom att blanda RNA från 
en (1) negativ bloddonator med fyra (4) RNA‑pooler bestående av två (2) patienter vardera, extraherade från 
CML+ ‑donatorblod. Proverna späddes till 200 ng/μL och varierande volymer testades mot mål‑RNA‑inputs 
från 125 ng till 1500 ng. Alla prover gav ekvivalenta resultat ner till 125 ng/μL per test, men minskad precision 
uppstår med lägre inmatningar.

MR‑grupp
inmatning 

(ng)
+/n‑tester

medelvärde 
IS

ISCV
medelvärde 

MR
MRSD

MR1 125,0 4/4 17.844 % 0,84 0,75 0

MR1 250,0 4/4 18,056 % 1,46 0,74 0,01

MR1 500,0 4/4 18,698 % 0,91 0,73 0

MR1 1000,0 4/4 17,138 % 0,72 0,77 0

MR1 1500,0 4/4 14,840 % 1,47 0,83 0,01

MR2 125,0 4/4 0,879 % 9,75 2,06 0,04

MR2 250,0 4/4 0,969 % 6,44 2,01 0,03

MR2 500,0 4/4 1,016 % 0,51 1,99 0

MR2 1000,0 4/4 0,972 % 3,95 2,01 0,02

MR2 1500,0 4/4 0,966 % 3,27 2,02 0,01

MR3 125,0 8/8 0,087 % 24,76 3,06 0,12

MR3 250,0 8/8 0,085 % 13,09 3,07 0,05

MR3 500,0 8/8 0,096 % 9,06 3,02 0,04

MR3 1000,0 8/8 0,092 % 12,58 3,04 0,06

MR3 1500,0 8/8 0,084 % 16,09 3,08 0,07

MR4 125,0 8/8 0,017 % 55,73 3,77 0,28

MR4 250,0 8/8 0,012 % 27,54 3,92 0,12

MR4 500,0 8/8 0,018 % 28,08 3,74 0,15

MR4 1000,0 8/8 0,016 % 32,7 3,81 0,17

MR4 1500,0 8/8 0,014 % 20,96 3,87 0,09
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KARAKTERISTIKA FÖR KLINISKA RESULTAT 
34 kliniska prover insamlades och bearbetades vid ett oberoende kliniskt laboratorium i Europa. 
Standardlabbrutiner följdes för provbearbetning och analys av labbet som utvecklade qPCR‑testet, vilket 
kalibrerades till WHO:s IS‑standard. QXDx BCR‑ABL % IS‑testet utfördes på 4 brunnar. Dataanalysen utfördes 
både i 4‑brunns‑ och 6 2‑brunnsparformat såsom visas i bild 17. Reproducerbarheten som bedömdes från de 
6 2‑brunnsreplikaten var utmärkt med högst %CV på 46 % (%IS‑intervall) för proverna nära MR4,0, som var 
jämförbart med värdena från studierna på analytisk reproducerbarhet.

Överensstämmelse mellan det labbutvecklade kliniska qPCR‑testet och QXDx BCR‑ABL %IS‑testet var också 
utmärkt, R2=0,976 och lutning på 1,03. Överensstämmelse avseende MMR‑status (MR3 eller 0,1 %IS) var 
utmärkt på 98 %. Ett enda avvikande prov var borttaget med 0,35 logaritm.
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qPCR kliniskt test, MR

Bild 17: Kliniska resultat

BEGRÄNSNINGAR
Testet är endast utformat för att spåra e13a2‑ och e14a2‑fusionstranskriptioner och inte e1a2, e19a2 eller 
andra sällsynta transkriptioner till följd av t(9;22).
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BILAGA A: TERMOCYKLER 
Nödvändiga specifikationer: Termocykler med specifikationer som motsvarar följande:

 | Noggrannhet: +/‑ 0,2 °C

 | Konstans: +/‑ 0,4 °C brunn‑till‑brunn inom 10 sek

 | Justerbar rampkapacitet med erforderlig rampkvot: upp till 2 °C/sek

 | Temperaturintervall: 0–100 °C

Termocykler: En studie utfördes för att visa ekvivalens för termocykler‑instrument för användning med QXDx 
BCR‑ABL %IS‑kitet. Nedanstående termocykler uppfyller kravspecifikationerna enligt ovan. Denna studie 
evaluerar följande 4 termocykler:

Termocykler
Katalog-
nummer

Instrument-
typ

Rampinställning
95% CI med 
± 0.5 log hos 

referens

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

185‑1197 Referens 2 °C/s

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

185‑1196 Test 2 °C/s Godkänt

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

4452300 Test
2 °C/s 

(93 % Ramp Rate)
Godkänt

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

6321000515 Test 20 % Ramp Rate Godkänt

För varje prov beräknades den godkända spridningen som medel‑MR för referensen (Bio‑Rad C1000 Touch 
Thermal Cycler with 96 Deep well reaction module) +/‑ 0,5 log. Samtliga prov som testades föll inom 95 % 
konfidensintervall (CI).
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BILAGA B: NAMNBYTE

9 juni 2017

Ämne: Namnbyte för ddPCR-produkter ämnade för diagnostik

Bästa kund!

Sedan den ursprungliga lanseringen av Bio‑Rad Droplet Digital PCR‑plattformen har Bio‑Rad använt 
QX200 Droplet Digital PCR för att identifiera varumärket för dess system.

Som en del av Bio‑Rads överföring av tekniken från RUO‑verktyg till en diagnostisk lösning har vi hos Bio‑Rad 
beslutat att identifiera den diagnostiska produktlinjen med ett nytt varumärke för produktfamiljen, som heter: 
QXDx™. Därmed kommer vi att arbeta med att uppdatera alla aktuella och framtida diagnostikprodukter till ett 
varumärkesnamn med prefixet QXDx™.

Namnändringen av redan existerande produkter påverkar inte dess form, funktion, prestanda eller anspråk. 

Med början den 15:e juni 2017 kommer all kundrelaterad dokumentation att uppdateras så att produkter 
ämnade för digital PCR‑diagnostik ska bära namnet QXDx™.

Under denna fas kommer vi normalt att referera till produkten med båda namnen: Det registrerade namnet och 
ett egen‑/allmänt namn, tills det registrerade namnet är registrerat och klart.

Provdokumentationen kommer att ange egennamn och registrerat namn. Sedan snabbt övergå till att använda 
egennamnet under dess återstående användningar. Produkterna som kommer att ha ett egennamn är följande:

Instrumenteringssystem:
Katalognummer Registrerat namn Egennamn/allmänt namn (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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Reagens & Förbrukningsvaror:
Katalognummer Registrerat namn Egennamn/allmänt namn (nytt)

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

12001922 ddPCR Dx AutoDG Consumable Pack QXDx AutoDG Consumable Pack

12003031 ddPCR Dx AutoDG Supermix Pack QXDx AutoDG Supermix Pack

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

17001379 ddPCR Dx Universal Kit for QX200 ddPCR 
System

QXDx Universal Kit for ddPCR System

12001921 ddPCR Dx Consumable Pack QXDx Consumable Pack

12002544 ddPCR Dx Supermix Pack QXDx Supermix Pack

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

Med vänliga hälsningar,

Marknadschef,

Bio‑Rad, Digital Biology Center



Clinical  
Diagnostics Group

4000 Alfred Nobel Drive 
Hercules, California 94547
Telephone (510) 724-7000
FAX (510) 741-6373
www.bio-rad.com/diagnostics

Australia, Bio-Rad Laboratories Pty. Ltd., Level 5, 446 Victoria Road, Gladesville NSW 2111 • Phone 61-2-9914-2800 • Telefax 61-2-9914-2888
Austria, Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H., Hummelgasse 88/3-6, A-1130 Vienna • Phone 43-1-877-8901 • Telefax 43-1-876-5629
Belgium, Bio-Rad Laboratories N.V., Winninglaan 3, BE-9140 Temse • Phone +32 (3)710-53-00 • Telefax +32 (3)710-53-01
Brazil, Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda, Rua Alfredo Albano da Costa, 100, Lagoa Santa - MG, CEP: 33400-000 • Phone +55 (31)3689-6600 • Telefax +55 (31)3689-6611
Canada, Bio-Rad Laboratories, Ltd., 2403 Guénette Street, Montréal, Québec H4R 2E9 • Phone 1-514-334-4372 • Telefax 1-514-334-4415
China, Bio-Rad Laboratories Shanghai Ltd., 3rd Floor, #18 Dong Fang Road, Bldg E, Poly Plaza, Pudong, Shanghai, PRC 200120 • Phone 86-21-61698500 • Telefax 86-21-61698599
Czech Republic, Bio-Rad spol. s r.o., Nad ostrovem 1119/7, 147 00 Prague 4 • Phone 420-241-430-532 • Telefax 420-241-431-642
Denmark, Bio-Rad Laboratories, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, DK-2100 Copenhagen East • Phone +45-4452-1000 • Telefax +45-4452-1001
Finland, Bio-Rad Laboratories, Linnanherrankuja 16, FIN-00950 Helsinki • Phone 358-9-804-22-00 • Telefax 358-9-7597-5010
France, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette • Phone 33-1-47-95-60-00 • Telefax 33-1-47-41-91-33
Germany, Bio-Rad Laboratories GmbH, Heidemannstrasse 164, D-80939 Munich • Phone +49 (0)89-318-840 • Telefax +49 (0)89-31884-100
Greece, Bio-Rad Laboratories M E.P.E, 2-4 Mesogeion Street, Fourth Floor 115 27 Athens • Phone 30-210-7774396 • Telefax 30-210-7774376
Hong Kong, Bio-Rad Pacific Ltd., Unit 1101, 11/F DCH Commercial Centre, 25 Westlands Road, Quarry Bay • Phone 852-2789-3300 • Telefax 852-2789-1290
Hungary, Bio-Rad Hungary Ltd., H-1082 Budapest, Futo Street 47-53, Hungary • Phone +36-1-459-6100 • Telefax +36-1-459-6101
India, Bio-Rad Laboratories (India) Pvt. Ltd., Bio-Rad House, 86-87, Udyog Vihar Phase IV, Gurgaon, Haryana 122 015 • Phone 1800-180-1224 • Telefax 91-124-2398115
Israel, Bio-Rad Laboratories Ltd., 14 Homa Street, New Industrial Area, Rishon Le Zion 75655 • Phone 972-3-9636050 • Telefax 972-3-9514129
Italy, Bio-Rad Laboratories S.r.l., Via Cellini 18/A, 20090 Segrate, Milan • Phone +39-02-216091 • Telefax +39-02-21609553
Japan, Bio-Rad Laboratories K.K., Tennoz Central Tower 20F, 2-2-24 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 • Phone 81-3-6361-7070 • Telefax 81-3-5463-8481
Korea, Bio-Rad Korea Ltd., 10th Floor, Hyunjuk Building, 832-41, Gangnam-gu, Seoul 135-080 • Phone 82-2-3473-4460 • Telefax 82-2-3472-7003
Mexico, Bio-Rad, S.A., Avenida Eugenia 197, Piso 10-A, Col. Narvarte, C.P. 03020 Mexico, D.F. • Phone +52 (55)5488-7670 • Telefax +52 (55)1107-7246
The Netherlands, Bio-Rad Laboratories B.V., Postbus 222, 3900 AE Veenendaal • Phone +31-318-540666 • Telefax +31-318-542216
New Zealand, Bio-Rad New Zealand, 189 Bush Road Unit B, Albany, Auckland • Phone 64-9-415-2280 • Telefax 64-9-415-2284
Norway, Bio-Rad Laboratories, Nydalsveien 33, 0484 Oslo • Phone +47-23-38-41-30 • Telefax +46(0)8-5551-2780 
Poland, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Nakielska Str. 3, 01-106 Warsaw • Phone 48-22-3319999 • Telefax 48-22-3319988
Portugal, Bio-Rad Laboratories, Lda., Edificio Prime, Ave. Quinta Grande, 53 – Fracção 3B Alfragide 26114-521 Amadora • Phone 351-21-472-7700 • Telefax 351-21-472-7777
Russia, Bio-Rad Laboratorii, 117105, Russian Federation, Moscow, Varshavskoe sh., 9, Bldg., 1B • Phone +7-495-721-1404 • Telefax +7-495-721-1412
Singapore, Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd., 27 International Business Park, #01-02 iQuest @IBP, Singapore 609924 • Phone 65-6415-3170 • Telefax 65-6415-3189
South Africa, Bio-Rad Laboratories (Pty) Ltd., 34 Bolton Road, Parkwood, Johannesburg 2193 • Phone 27-11-442-85-08 • Telefax 27-11-442-85-25
Spain, Bio-Rad Laboratories, S.A., C/ Caléndula, 95, Edificio M. Miniparc II, El Soto de la Moraleja, 28109 Madrid • Phone 34-91-590-5200 • Telefax 34-91-590-5211
Sweden, Bio-Rad Laboratories A.B., Box 1097, Solna Strandväg 3, SE-171 54, Solna • Phone +46-8-555-127-00 • Telefax +46-8-555-127-80
Switzerland, Bio-Rad Laboratories AG, Pra Rond 23, CH-1785 Cressier • Phone +41 (0)26-674-55-05/06 • Telefax +41 (0)26-674-52-19
Taiwan, Bio-Rad Laboratories Taiwan Ltd., 14F-B, No. 126 Nan-King East Road, Sec. 4, Taipei, Taiwan 10546 R.O.C. • Phone 886-2-2578-7189 • Telefax 886-2-2578-6890
Thailand, Bio-Rad Laboratories Ltd., 1st & 2nd Floor, Lumpini I Bldg., 239/2 Rajdamri Road., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 • Phone 662-651-8311 • Telefax 662-651-8312
United Kingdom, Bio-Rad Laboratories Ltd., Bio-Rad House, Maxted Road, Hemel Hempstead, Herts HP2 7DX • Phone +44 (0)20-8328-2000 • Telefax +44 (0)20-8328-2550

For further information, please contact the Bio-Rad office nearest 
you or visit our website at www.bio-rad.com/diagnostics

Bio-Rad  
Laboratories, Inc.


