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FMH QuikQuant™ 
 
Γρήγορος προσδιορισµός για την ποσοτικοποίηση της εµβρυοµητρικής αιµορραγίας 
 
[REF]  QQF-100      s   100 tests      I    package insert    

 
[IVD]  |||| V Για In Vitro ∆ιαγνωστική χρήση          

 
Χρήση για την οποία προορίζεται 
To IQ Products FMH QuikQuant  προορίζεται για χρήση σε νοσοκοµειακά κλινικά εργαστήρια και 
εργαστήρια αναφοράς από καταρτισµένους τεχνολόγους ή ανάλογα άτοµα που έχουν εµπειρία σε 
µεθόδους εξέτασης για εµβρυοµητρική αιµορραγία. 
 
Περίληψη και αρχή 
Η πιο σηµαντική χρήση της ανίχνευσης εµβρυϊκών RBC είναι η αξιολόγηση της εµβρυοµητρικής 
αιµορραγίας (FMH) [1-4].  Η FMH παρουσιάζεται συνήθως καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυµοσύνης σε 
ελάχιστες ποσότητες και αυξανόµενους όγκους κατά τη διάρκεια των τελευταίων σταδίων κύησης 
[5].  Εάν υπάρχει σηµαντική διαφορά στην αντιγονικότητα των RBC µεταξύ του εµβρύου και της 
µητέρας, αυτό µπορεί να οδηγήσει σε αλλοευαισθητοποίηση του µητρικού ανοσοποιητικού 
συστήµατος είτε πριν είτε µετά τον τοκετό.  Τα µητρικά αντισώµατα έναντι των αντιγόνων εµβρυϊκών 
RBC µπορεί να είναι κλινικά ανενεργά ή να προκαλέσουν αυτοάνοσα επακόλουθα που είναι 
απειλητικά για τη ζωή για την παρούσα ή επακόλουθες εγκυµοσύνες (δηλ.: εµβρυϊκή 
ερυθροβλάστωση ή πρόωρη έκτρωση).  Αυτή η ευαισθητοποίηση µπορεί να συµβεί µε οποιαδήποτε 
εσφαλµένη αντιστοίχιση αντιγόνου RBC, αλλά η ύψιστη συχνότητα και σηµαντικές κλινικές συνέπειες 
συµβαίνουν µε εσφαλµένες αντιστοιχίσεις Rh ή D αντιγόνων.  Η ανίχνευση και η απαρίθµηση των 
εµβρυϊκών RBC αποτελεί ένα σηµαντικό τµήµα της διαχείρισης των ασθενών µε FMH, η οποία 
αντιµετωπίζεται µε παρασκευάσµατα Rh άνοσης σφαιρίνης (RhIG) [6]. Η χρήση προφύλαξης από 
την Rh άνοση σφαιρίνη είναι µια γενική πρακτική, αλλά οι ποσότητες και τα προγράµµατα δοσολογίας 
ποικίλουν ανά περιοχή [7-8]. Συνεπώς, η ευαισθησία και η ειδικότητα των προσδιορισµών 
ανίχνευσης για την FMH είναι ένα κρίσιµης σηµασίας παράγοντας για την θεραπευτική 
αποτελεσµατικότητα και την επακόλουθη κλινική έκβαση. 

Ο πιο ευρέως χρησιµοποιούµενος προσδιορισµός για την ανίχνευση της FMH είναι η µέθοδος οπτικής 
µικροσκοπικής µέτρησης Kleihauer-Betke (KB), η οποία βασίζεται στις διαφορές που υπάρχουν στις 
ιδιότητες διαλυτότητας σε οξικές συνθήκες εµβρυϊκής αιµοσφαιρίνης (HbF) από την αιµοσφαιρίνη 
ενηλίκων [9].  Αν και η µέθοδος KB διενεργείται εύκολα από τα περισσότερα κλινικά εργαστήρια, 
στερείται ευαισθησίας και παρουσιάζει ελλιπή αναπαραγωγιµότητα ή ακρίβεια (CV εύρους 50- 100%) 
[10,11]. Οι µέθοδοι κυτταροµετρικής ροής έχουν αναπτυχθεί χρησιµοποιώντας τις αντιγονικές 
διαφορές ή την ποσοτική εκτίµηση της εµβρυϊκής αιµοσφαιρίνης (HbF) για τη διάκριση των 
εµβρυϊκών RBC από τα RBC ενηλίκων. Αυτές οι µέθοδοι είναι πιο ακριβείς και λιγότερο υποκειµενικές 
[12-22]. Παρ’ όλα αυτά, πολλά εργαστήρια συνεχίζουν να χρησιµοποιούν τη µέθοδο KB λόγω της 
περιορισµένης διαθεσιµότητας της κυτταροµετρίας ροής. 

H IQ Products FMH QuikQuant  είναι µια µέθοδος κυτταροµετρικής ροής για την ανίχνευση και την 
ποσοτικοποίηση της FMH. Ο προσδιορισµός χρησιµοποιεί ένα µονοκλωνικό αντίσωµα αντι-
αιµοσφαιρίνης F και ένα αντιδραστήριο ιωδιούχου προπιδίου σε τεχνική χωρίς πλύση που απαιτεί 
περίπου 30 λεπτά για να ολοκληρωθεί. Η µέθοδος αυτή απαιτεί λιγότερο από 10 λεπτά του χρόνου 
του τεχνολόγου και είναι όχι µόνο πιο αποτελεσµατική από τον προσδιορισµό KB, αλλά και πιο 
ευαίσθητη και ακριβής.   

 
Εφαρµογή 
Ο εργαστηριακός προσδιορισµός του επιπέδου των εµβρυϊκών κυττάρων στο µητρικό κυκλοφοριακό 
σύστηµα παραµένει ένα σηµαντικό εργαλείο στη µαιευτική αντιµετώπιση των γυναικών µε υποψία 
τραύµατος της µήτρας και στη χορήγηση της σωστής δόσης της Rh άνοσης σφαιρίνης. 
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Συστατικά προϊόντος 
• 1.0 mL αντιδραστηρίου αντισωµάτων IQ Products FMH QuikQuant  για κυτταροµετρία 

ροής (100 εξετάσεις) 
• 40 mL διαλύµατος διαπερατοποίησης IQ Products Intra-Cell  – παρέχεται ως πυκνό 

διάλυµα 10X 
• 40 mL ρυθµιστικού διαλύµατος IQ Products FMH QuikQuant    – παρέχεται ως πυκνό 

διάλυµα 10X 
 
Αντιδραστήρια και υλικά που απαιτούνται, αλλά δεν συµπεριλαµβάνονται 
• Σωληνάρια πολυστυρενίου µίας χρήσης διαστάσεων 12 x 75 mm µε στατώ 
• Ρύγχη πιπετών, (1-200 µl) και (200-1000 µl) 
• Πιπέτες ρυθµιζόµενου όγκου  (0-200 και 200-1000 µL) 
• Αλατούχο ρυθµιστικό φωσφορικό διάλυµα (PBS) ή PBS του Dulbecco     Sigma #P3813  

ή   CellGro # 21-031-CM 
• Γλουταραλδεΰδη (0,03% + 0,015%) 

� 8 % γλουταραλδεΰδη για αραίωση           Sigma # G 7526 ή  Polysciences # 
00216A 

                  Ή  
� 25 % γλουταραλδεΰδη για αραίωση          Sigma # G 5882 ή Polysciences # 

01909 
• Υπερκάθαρο νερό, διηθηµένο κατά προτίµηση 
• Προετοιµασία φίλτρου κενού 0,2 µm (προαιρετική, αλλά συνιστάται) 
• FETALtrol™ (IQ Products) ή µάρτυρας οµφαλοπλακουντικού αίµατος εσωτερικής 

παρασκευής (home brew) για 3 επίπεδα ελέγχου για προσδιορισµούς εµβρυοµητρικής 
αιµορραγίας 

• Αναδευτήρας τύπου vortex 
• Συσκευή πλύσης κυττάρων τράπεζας αίµατος ή µηχάνηµα φυγοκέντρησης µε δυνατότητα 

επίτευξης 600 x g 
• Πολυπαραµετρικός κυτταροµετρητής ροής µε δυνατότητα τουλάχιστον 3 παραµέτρων 

φθορισµού 
• Λογισµικό για ανάλυση αρχείων µορφής FCS σε listmode  

              
 Παρασκευή αντιδραστηρίων 
1   PBS 

• PBS του Dulbecco      1000 mL      CellGro #21-031-CM ή ισοδύναµο 
   Ή   
• Σκόνη αλατούχου ρυθµιστικού φωσφορικού διαλύµατος 1 φακελάκι    

Sigma # P 3813 ή ισοδύναµο   
• Υπερκάθαρο H2O   QS έως 1000 mL 

� Αναµίξτε καλά κάθε µίγµα πριν από µέτρηση pH ή διήθηση 
� ∆ιηθήστε µε τη χρήση του φίλτρου κενού διαµέτρου πόρων 0.2µm, εάν 

διατίθεται, για να αποµακρύνετε τα υπολείµµατα σωµατιδίων   
    

• Ρυθµίστε το pH στο 7,4 µόλις το διάλυµα αποκτήσει θερµοκρασία δωµατίου (20-25°C) 
• Φυλάξτε το σε ψυγείο σε θερµοκρασία 2-8 °C 
• Η λήξη του θα προσδιοριστεί από την τυπική διαδικασία του εργαστηρίου. Η χρήση 

αποστειρωµένου/διηθηµένου νερού ως διαλύτη θα παρατείνει τη διάρκεια διατήρησής 
του έως 30 ηµέρες στους 2-8 °C. 
 
 

2   Ρυθµιστικό διάλυµα εργασίας FMH QuikQuant   – ισοδύναµο µε PBS µε BSA (0,5%) 
• Υπερκάθαρο H2O     9 µέρη          
• Ρυθµιστικό πυκνό διάλυµα IQ Products FMH QuikQuant      1 µέρος          

 Για παράδειγµα: 9 mL H2O και 1 mL πυκνού διαλύµατος BSA IQ Products σε συνδυασµό 
• Αναµίξτε καλά 
• ∆ιηθήστε µε τη χρήση του φίλτρου κενού διαµέτρου πόρων 0,2 µm, εάν  

διατίθεται, για να αποµακρύνετε τα υπολείµµατα σωµατιδίων   
• Ρυθµίστε το pH στο 7,4 µόλις το διάλυµα αποκτήσει θερµοκρασία δωµατίου (20-25°C) 
• Φυλάξτε το σε ψυγείο σε θερµοκρασία 2-8 °C  
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• Λήξη: θα προσδιοριστεί από την τυπική εργαστηριακή διαδικασία. Η χρήση 
αποστειρωµένου/διηθηµένου νερού ως διαλύτη θα παρατείνει τη διάρκεια διατήρησής 
του έως 30 ηµέρες στους 2-8 °C. 

 
3  Αραίωση εργασίας της γλουταραλδεΰδης: 0.03% 
Σηµείωση: Επειδή η καθαρότητα της γλουταραλδεΰδης µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε τον 
κατασκευαστή ή την παρτίδα, πρέπει να αξιολογούνται οι συγκεντρώσεις µεταξύ 0,02 – 
0,05% γλουταραλδεΰδης για βελτιστοποίηση διαχωρισµού της χρώσης RBC ενηλίκων και 
εµβρύων µε προσδιορισµό (επιθυµητός διαχωρισµός 2 logs ή περισσότερο).  

 
4  Φυλάξτε το αρχικό διάλυµα (stock) γλουταραλδεΰδης στην κατάψυξη (οι φύσιγγες µπορεί να 
διαχωριστούν σε κλάσµατα σε µικροσωληνάρια πολυπροπυλενίου και να καταψυχθούν εκ νέου) ή 
σε ψυγείο, σύµφωνα µε τη σύσταση του κατασκευαστή.  Παρασκευάζετε φρέσκο διάλυµα εργασίας 
κάθε ηµέρα χρήσης 

• 8% αρχικό διάλυµα γλουταραλδεΰδης ιστολογικής καθαρότητας ή υψηλής 
καθαρότητας (Grade I)    94 uL Sigma #G7526 ή Polysciences #00216A 
• PBS (pH 7,4)                    25 mL  (βλ. PBS παραπάνω) 
   Ή 
• 25% αρχικό διάλυµα γλουταραλδεΰδης ιστολογικής καθαρότητας ή υψηλής 
καθαρότητας (Grade I)    30 uL Sigma #G5882 ή Polysciences #01909 
• PBS (pH 7,4)                     25 mL  (βλ. PBS παραπάνω) 
• Αναµίξτε καλά και διατηρήστε σε ψυγείο (2-8°C) έως 2 ώρες πριν χρησιµοποιηθεί 
• Λήξη: Απορρίψτε την αχρησιµοποίητη ποσότητα της αραιωµένης γλουταραλδεΰδης / 
Βλ. περιέκτη κατασκευαστή για τη λήξη του αρχικού διαλύµατος γλουταραλδεΰδης. 
 

IQ Products Intra-Cell     για διαπερατοποίηση κυττάρου 
• Το πυκνό διάλυµα αντιδραστηρίου IQ Products Intra-Cell     πρέπει να διατηρείται σε 

θερµοκρασία δωµατίου (20-25°C) και να αναµιγνύεται καλά πριν την αραίωση, για 
να αποφευχθούν τα ιζηµατοποιηµένα στερεά προϊόντα.  

• Προετοιµάστε ένα διάλυµα εργασίας αραίωσης 1:10 από το πυκνό διάλυµα 
αντιδραστηρίου Intra-Cell    , για παράδειγµα:  

• Πυκνό διάλυµα IQ Products Intra-Cell          5 mL  
             

• Υπερκάθαρο νερό (H2O)              45 mL     
• Αναµίξτε καλά και φυλάξτε το διάλυµα εργασίας (αραιωµένο IQ Products Intra-Cell     

1:10) σε ψυγείο (2-8°C). 
• Λήξη: Το διάλυµα εργασίας λήγει σε 30 ηµέρες ή σε περίπτωση που εντοπιστεί στο 

διάλυµα τυχόν θολότητα. Το αρχικό διάλυµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί έως ότου λήξει 
βάσει της ηµεροµηνίας που αναφέρεται στην ετικέτα. 
 

∆είγµα 
∆είγµατα πλήρους αίµατος σε EDTA (ή σε άλλο αντιπηκτικό) 
• Φυλάξτε το δείγµα σε ψυγείο εάν η εξέταση δεν εκτελεστεί εντός 4 ωρών µετά τη συλλογή 

του. 
• Τα δείγµατα µπορεί να διατηρηθούν σε ψυγείο για 72 ώρες πριν την εξέταση [1]. 

 
Προετοιµασία δείγµατος  
1 Αραιώστε 1:20 το FETALtrol  ή το αίµα µε αντιπηκτικό EDTA µε τη χρήση PBS µε 0,5 % 

BSA ή ρυθµιστικό διάλυµα εργασίας FMH QuikQuant™. 
2 Τοποθετήστε 10 µL των αραιωµένων κυττάρων σε πλαστικό σωληνάριο πολυστυρενίου 

διαστάσεων 12 X 75 mm. 
3 Προσθέστε 0,75 mL γλουταραλδεΰδης (0,03 % γλουταραλδεΰδης σε PBS χωρίς BSA) σε 

σωληνάριο. 
 
 

4 Αναδεύετε µετά την προσθήκη της γλουταραλδεΰδης στα κύτταρα και περιοδικά κατά τη 
διάρκεια της επώασης σε θερµοκρασία δωµατίου για 10 λεπτά.  Αποφεύγετε το 
σχηµατισµό συστάδων RBC διασφαλίζοντας ότι τα κύτταρα παραµένουν σε εναιώρηση 
κατά τη διάρκεια του βήµατος σταθεροποίησης. 
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5 Προσθέστε 1,5 mL διαλύµατος εργασίας IQ Products Intra-Cell  σε κάθε σωληνάριο και 
επωάστε σε θερµοκρασία δωµατίου για 10 λεπτά. 

6 Αναδεύστε µε την προσθήκη του διαλύµατος Intra-Cell     και τουλάχιστον δύο φορές κατά 
τη διάρκεια της επώασης, ελαχιστοποιώντας και πάλι τα κυτταρικά συσσωµατώµατα. 

7 Περιδινήστε για 60 δευτερόλεπτα µε συσκευή πλύσης κυττάρων και αδειάστε για 5 
δευτερόλεπτα.  Εναλλακτικά, φυγοκεντρίστε για τουλάχιστον 5 λεπτά σε µηχάνηµα 
φυγοκέντρησης στα 600 x g και, στη συνέχεια, αδειάστε το υπερκείµενο.  

8 Αναδεύστε το σωληνάριο για τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα για να διασκορπίσετε εντελώς 
το ίζηµα. 

9 Προσθέστε 10µL αντιδραστηρίου αντισωµάτων IQ Products FMH QuikQuant™, κατόπιν 
40µL ρυθµιστικού διαλύµατος εργασίας FMH QuikQuant™. 

10 Επωάστε για 10 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου στο σκοτάδι. 
11 Προσθέστε 2,0 mL ρυθµιστικού διαλύµατος εργασίας FMH QuikQuant  , αναδεύστε και 

επωάστε σε θερµοκρασία δωµατίου για 30 δευτερόλεπτα. Σηµείωση: Για να 
διευκολυνθεί η ανάµιξη χωρίς να χυθεί το διάλυµα, προτείνουµε την προσθήκη 
1 mL, ήπια ανάδευση, στη συνέχεια, προσθήκη του υπόλοιπου 1 mL και πάλι 
ανάµιξη. 

12 Περιδινήστε για 60 δευτερόλεπτα µε συσκευή πλύσης κυττάρων και αδειάστε για 5 
δευτερόλεπτα.  Εναλλακτικά, φυγοκεντρίστε για τουλάχιστον 5 λεπτά σε µηχάνηµα 
φυγοκέντρησης στα 600 x g και, στη συνέχεια, αδειάστε το υπερκείµενο.  

13 Προσθέστε 1,0 mL του ρυθµιστικού διαλύµατος εργασίας FMH QuikQuant, αναµίξτε το 
στο σωληνάριο επιµελώς και αποφύγετε την έκθεση στο φως.  Εκτελέστε σε 
κυτταροµετρητή ροής συλλέγοντας 100.000 RBC, κατ’ ελάχιστο, για ανάλυση. 

 
Προετοιµασία του κυτταροµετρητή ροής 
1 Επιλέξτε 2 δείγµατα αίµατος, ένα δείγµα αίµατος ενήλικα µε υψηλό αριθµό WBC και είτε 

ένα δείγµα αίµατος ενήλικα εµβολιασµένο µε πλυµένα κύτταρα οµφαλοπλακουντιακού 
ΑΒΟ συµβατού αίµατος είτε το FETALtrol Επιπέδου 3.  (Όλα τα ερυθρά κύτταρα 
πρέπει να πλένονται δύο φορές και να εναιωρούνται εκ νέου σε PBS/BSA πριν από την 
ανάµιξη ή τον εµβολιασµό για να αφαιρεθούν όλες οι αιµογλουτινίνες που µπορεί να 
προκαλέσουν τη δηµιουργία συστάδων). 
 

2 ∆ιενεργήστε χρώση σύµφωνα µε τη διαδικασία χρώσης του προσδιορισµού FMH 
QuikQuant .  

 
3 Χρησιµοποιήστε τα ακόλουθα βήµατα για να προετοιµάσετε το πρωτόκολλο 

κυτταροµετρητή: 
α)  Σχεδιάστε τα ακόλουθα:        Ιστογράµµατα δύο παραµέτρων:  

•••• FSC έναντι SSC (log-log) 
•••• Anti-HbF (FL1) έναντι SSC-log 
•••• Ιωδιούχο προπίδιο (FL3) έναντι SSC-log 
•••• Ιωδιούχο προπίδιο (FL3) έναντι anti-HbF (FL1) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

       
 
        
 
 
Ιστόγραµµα(τα) µίας παραµέτρου,  

•••• Αριθµός έναντι anti-HbF (FL1) 
•••• Αριθµός έναντι αυτοφθορισµού (FL2) (προαιρετικό) 
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Και ένα πλαίσιο αποτελεσµάτων που εµφανίζει οριοθετηµένα (gated) RBC συµβάντα, RBC 
ενηλίκων, κύτταρα F ενηλίκων και εµβρυϊκά RBC (ο αυτοφθορισµός και τα εµπύρηνα κύτταρα είναι 
προαιρετικά) 

 

 
 
b) Ενώ εκτελείται το σωληνάριο που περιέχει το βαµµένο µε χρώση µείγµα αίµατος 

ενηλίκων και οµφαλοπλακουντιακού αίµατος  (ή FETALtrol     Επιπέδου 3), 
προσαρµόστε τα FS-log και SS-log έτσι ώστε ο πληθυσµός RBC να βρίσκεται στα µέσα 
της κλίµακας και στους δύο άξονες.  

c) Προσαρµόστε το κατώφλι στο FS για να εξαλείψετε τα ανεπιθύµητα συµβάντα 
(αιµοπετάλια, κυτταρικά υπολείµµατα) που έχουν χαµηλότερο σήµα από τον 
πληθυσµό ερυθρών κυττάρων. 

d) Προσαρµόστε τα FL1 (anti-HbF) και FL3 (Ιωδιούχο προπίδιο) έτσι ώστε ο πληθυσµός 
ερυθρών κυττάρων να είναι στην πρώτη δεκάδα και των δύο παραµέτρων και το 
σύνολο της κορυφής (peak) µπορεί να οπτικοποιηθεί στα ιστογράµµατα. Ενώ ο PI 
είναι ένας ειδικός δείκτης εµπύρηνων κυττάρων, ο Αυτοφθορισµός µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για τον ορισµό περιοχών όταν γίνεται απαρίθµηση των κυττάρων F 
[22].   

e) Ενώ εκτελείτε την ανάλυση του σωληναρίου, το οποίο περιέχει το βαµµένο µε 
χρώση δείγµα µε τον υψηλό αριθµό WBC, προσαρµόστε την αντιστάθµιση FL3 – 
FL1 έτσι ώστε τα (βαµµένα µε χρώση) RBC κατά µήκος του άξονα FL1 να εµπίπτουν 
κυρίως εντός της πρώτης δεκάδας στον άξονα FL3, αλλά χωρίς τα RBC να είναι >1% 
στη γραµµή βάσης του σήµατος FL1. 

f) Τοποθετήστε µια οριοθετηµένη περιοχή γύρω από τα ερυθρά κύτταρα, 
εξαιρουµένων των συσσωµατώµάτων RBC, τα κυτταρικά υπολείµµατα και τα 
εµπύρηνα κύτταρα (συµβάντα θετικά στο ιωδιούχο προπίδιο). Βεβαιωθείτε ότι το 
ιστόγραµµα µίας παραµέτρου βασίζεται σε αυτή την οριοθέτηση (G1= R1). Ορίστε 
περιοχές ανάλυσης για RBC ενηλίκων, κύτταρα F ενηλίκων και εµβρυϊκά RBC (βλ. 
παρακάτω για προσαρµογή περιοχών) στο ιστόγραµµα µίας παραµέτρου της 
παραµέτρου anti-HbF.  

g) Ορίστε ένα όνοµα και αποθηκεύστε τις ρυθµίσεις του οργάνου και ορίστε επίσης το 
πρότυπο πρωτοκόλλου µε το πρωτόκολλο λήψης (acquisition) για να συλλέξει 
τουλάχιστον 50.000 συµβάντα σε ένα αρχείο list mode µε όλες τις παραµέτρους (FS, 
SS, FL1, FL2 και FL3). 
 

 

Id1: QQ_FMH-034_B.14.001 
Id2: 19Ιαν2009 
  Ονοµασία Περιοχή %Οριοθέτησης 
R1 Οριοθέτηση RBC 49905 
R2 RBC ενηλίκων 48987 
R3 Κύτταρα F 616 
R4 Εµβρυικά κύτταρα 391 
R5 Αυτοφθορισµός 49897 
R6 Εµπύρηνα 

κύτταρα 
35 
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97.97 
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0.07 
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Ανάλυση αρχείου listmode 
Η ανάλυση των αρχείων list mode πρέπει να εκτελείται όπως φαίνεται στα παραπάνω ιστογράµµατα.  
Πρέπει να χρησιµοποιηθεί µια οριοθετηµένη περιοχή για να εξαιρεθούν τα εµπύρηνα κύτταρα από 
την ανάλυση, η οποία συνιστάται να είναι ένα διάγραµµα πλευρικής διασποράς έναντι ιωδιούχου 
προπιδίου. Επιπλέον, οι στρατηγικές οριοθέτησης πρέπει να περιλαµβάνουν ένα µέσο εξαίρεσης των 
συσσωµατωµάτων RBC από την ανάλυση µε τη χρήση µιας οριοθέτησης FALS έναντι Πλευρικής 
∆ιασποράς.  Ο υπερβολικός αριθµός συσσωµατωµάτων RBC (>1%) µπορεί να προκαλέσει σηµαντική 
υπερβολή στην αναφορά του ποσοστού εµβρυϊκών RBC εφόσον τα συσσωµατώµατα προκαλούν την 
ελλιπή καταµέτρηση του πραγµατικού παρονοµαστή. Όπως φαίνεται παραπάνω, συνιστάται επίσης 
η δηµιουργία των περιοχών ανάλυσης σε διάγραµµα anti-HbF µίας παραµέτρου µε τη χρήση τριών 
περιοχών που αντιστοιχούν σε RBC ενηλίκων, κύτταρα F ενηλίκων και εµβρυϊκά RBC.  Η 
απενεργοποίηση οποιασδήποτε λειτουργίας αυτόµατης προσαρµογής κλίµακας του λογισµικού 
ανάλυσης θα επιτρέψει την καλύτερη οπτικοποίηση του εµβρυϊκού πληθυσµού RBC.  Εναλλακτικά, 
οι οθόνες δύο παραµέτρων της έκφρασης anti-HbF έναντι του αυτοφθορισµού µπορεί επίσης να 
αποτελέσει ένα αποτελεσµατικό µέσο ορισµού της περιοχής της ταυτοποίησης εµβρυϊκών RBC. ∆εν 
έχει τεκµηριωθεί µέθοδος συµφωνίας για τον ορισµό περιοχών για RBC ενηλίκων και κυττάρων F 
ενηλίκων, αν και έχουµε εισηγηθεί µια προσέγγιση µε τη χρήση του σήµατος Αυτοφθορισµού[23].  Η 
περιοχή ανάλυσης των εµβρυϊκών RBC πρέπει να ορίζεται πρώτα µε τη χρήση δειγµάτων ελέγχου 
ώστε να οριστεί η περιοχή ανάλυσης σε οποιαδήποτε πλευρά της κορυφής των εµβρυϊκών RBC στο 
δείγµα υψηλού ελέγχου (κατά κανόνα, 1-2% εµβρυϊκά RBC).   
 

     
 
Εικόνα 1.  Η ανάλυση δεδοµένων πρέπει να περιλαµβάνει οριοθέτηση (gating) για να 
εξαιρεθούν τα συσσωµατώµατα RBC (οριοθέτηση R1) και τα εµπύρηνα κύτταρα 
(οριοθέτηση R3), στη συνέχεια, απαρίθµηση των RBC ενηλίκων (περιοχή R4), των 
κυττάρων F ενηλίκων, εάν το επιθυµείτε (περιοχή R5) και των εµβρυϊκών RBC 
(περιοχή R6). 
 
 

Ποιοτικός έλεγχος προσδιορισµού 
Επιβάλλεται η χρήση δειγµάτων ελέγχου που έχουν αναλυθεί σε πολλαπλά επίπεδα ως µέσο 
αξιολόγησης τόσο της διαδικασίας όσο και της ανάλυσης. Η χαµηλή ένταση χρώσης, η κυτταρική 
βλάβη λόγω ακατάλληλης συγκέντρωσης των διαλυµάτων σταθεροποίησης ή και διαπερατοποίησης, 
τα αυξηµένα επίπεδα κυττάρων F και η ακατάλληλη αντιστάθµιση και υποβέλτιση οριοθέτηση µπορεί 
να επηρεάσουν σοβαρά την ισχύ των παραγόµενων αποτελεσµάτων. Υπάρχουν δύο κύριες πηγές 
δειγµάτων Ποιοτικού Ελέγχου: 
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FETALtrol    - Σταθεροποιηµένο προϊόν µάρτυρα αίµατος είναι ένα πρόσφορο εναλλακτικό µέσο για 
τους µάρτυρες εσωτερικής παρασκευής (home brew).  Περιέχει φιαλίδια αρνητικών, χαµηλού 
επιπέδου (~0,15% εµβρυϊκών RBC) και υψηλού επιπέδου (~1,5% εµβρυϊκών RBC) θετικών 
µαρτύρων και έχει διάρκεια ζωής 3 µηνών. Αυτό το προϊόν χρησιµοποιείται ακριβώς όπως το πλήρες 
αίµα σε αυτή τη διαδικασία και έχει εγκριθεί από τον Οργανισµό Τροφίµων και Φαρµάκων των Η.Π.Α. 
(FDA) ως in vitro διαγνωστικός µάρτυρας. 

 
Εµβολιασµένα δείγµατα αίµατος εσωτερικής παρασκευής ή home brew – µείγµατα 
εµβρυϊκού ή οµφαλοπακουντιακού αίµατος συµβατού µε την οµάδα ABO µε αίµα ενηλίκων.  Στην 
καλύτερη περίπτωση, πρέπει να υπάρχουν υψηλού επιπέδου, χαµηλού επιπέδου και αρνητικοί 
µάρτυρες µε επικυρωµένες τιµές για εµβρυϊκά RBC. 

 
Χειρισµός και φύλαξη 
Φυλάσσετε τα φιαλίδια FMHQuikQuant   Αντιδραστηρίου Αντισωµάτων σε όρθια θέση, πωµατισµένα 
σφιχτά, σε θερµοκρασία 2-8°C, όταν δεν χρησιµοποιούνται.  Φυλάσσετε το πυκνό διάλυµα Intra-
Cell  σε όρθια θέση, πωµατισµένο σφιχτά, σε θερµοκρασία δωµατίου. Αποφεύγετε τους 
άσκοπους κύκλους θέρµανσης και ψύχους όλων των αντιδραστηρίων.  Προστατέψτε το προϊόν για 
να µην καταψυχθεί, από θερµοκρασίες άνω των 30°C και από παρατεταµένες περιόδους σε 
θερµοκρασία δωµατίου (18-25°C), εξαιρουµένου του πυκνού διαλύµατος Intra-Cell  , ή από την 
έκθεση σε φως. Φυλάσσετε το ρυθµιστικό πυκνό διάλυµα FMHQuikQuant  σε όρθια θέση και σε 
θερµοκρασία δωµατίου (18-25°C). 

 
Προειδοποίηση 
Το αντιδραστήριο αντισωµάτων IQ Products FMHQuikQuant   και το ρυθµιστικό πυκνό διάλυµα 
FMHQuikQuant   περιέχει αζίδιο του νατρίου (<0,1% β/ό). Αυτό το χηµικό είναι µια τοξική και 
επικίνδυνη χηµική ένωση όταν συνδυάζεται µε οξέα ή µέταλλα. Χειριστείτε µε την κατάλληλη 
φροντίδα. Τα διαλύµατα που περιέχουν αζίδιο του νατρίου πρέπει να απορρίπτονται κατάλληλα.  

Ποιοτικός έλεγχος παραγωγής 
Η απόδοση και η ειδικότητα των αντιδραστηρίων που περιέχονται σε αυτό το κιτ έχουν δοκιµαστεί 
µε τη χρήση εσωτερικών µεθόδων ποιοτικού ελέγχου. Η παραγωγή αυτού του προϊόντος γίνεται µε 
τη χρήση οδηγιών ποιοτικού συστήµατος και βιοµηχανικής παραγωγής σε συµµόρφωση µε τον 
Κανονισµό Ποιοτικών Συστηµάτων (QSR) του FDA και το Πρότυπο EN ISO 13485. 

Περιορισµοί προϊόντος 
Οι ακόλουθες κλινικές συνθήκες µπορεί να οδηγήσουν σε αυξηµένο επίπεδο της HbF λόγω των 
αυξηµένων επιπέδων των κυττάρων F ενηλίκων και δεν θα πρέπει να συγχέονται µε 
Εµβρυοµητρική Αιµορραγία [22-24]: 

• Σοβαρή αναιµία 
• Κληρονοµική παραµονή της HbF 
• Μεσογειακή αναιµία 
• ∆ρεπανοκυτταρική νόσος, ιδιαίτερα υπό θεραπεία µε την υδροξυουρία, το βουτυρικό 

οξύ ή άλλα φάρµακα που ανεβάζουν τα επίπεδα της HbF  

Πιθανοί κρυφοί κίνδυνοι 
• Η ανεπαρκής χρώση και ο κακής ποιότητας διαχωρισµός είναι συνήθως απόρροια 

ακατάλληλης σταθεροποίησης ή και διαπερατοποίησης. Η γλουταραλδεΰδη πρέπει να 
φυλάσσεται και να αραιώνεται κατάλληλα µόλις πριν χρησιµοποιηθεί στο βήµα 
σταθεροποίησης. Εάν τα κύτταρα δεν είναι επαρκώς σταθεροποιηµένα από τη 
γλουταραλδεΰδη, θα οδηγηθούν σε λύση όταν προστεθεί το Intra-Cell  . Εάν το βήµα 
Intra-Cell  δεν εκτελεστεί σωστά, το συζευγµένο αντίσωµα της HbF δεν θα µπορέσει να 
επιτύχει το στόχο τους εντός του κυττάρου [24]. 

• Η προετοιµασία του οργάνου ή οι ρυθµίσεις αντιστάθµισης δεν είναι βελτιστοποιηµένες. 
• Αποτυχία χρήσης µιας περιοχής για τον ορισµό εµβρυϊκών κυττάρων βάσει θετικού 

µάρτυρα, όπως το FETALtrol. 
• Η ανεπαρκής ανάµιξη ή και η χρήση γλουταραλδεΰδης µιας συγκέντρωσης που είναι 

ισχυρότερη από την βέλτιστη µπορεί να προκαλέσει συσσωµατώµατα, η οποία συχνά 
ανιχνεύεται από την παρουσία συστάδων κυττάρων και υψηλότερα από τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα για τα δείγµατα FETALtrol. 
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• Η αποτυχία αραίωσης του πυκνού διαλύµατος διαπερατοποίησης 10X IQ Products  Intra-
Cell  θα προκαλέσει το σχηµατισµό συστάδων ή συγκόλληση (παρόµοια στην αδρή όψη 
µε τις κρύες συγκολλητίνες ή τα rouleaux) που θα επηρεάσουν δυσµενώς την ορθότητα 
των τιµών που λαµβάνονται. 

• Τα µη διηθηµένα διαλύµατα µπορεί να περιέχουν µικροσωµατίδια, τα οποία θα 
αναγνωριστούν και θα εξουδετερωθούν από το όργανο. Αυτό µπορεί να µειώσει τον 
αριθµό των ωφέλιµων συµβάντων (RBC) στη συνολική καταµέτρηση και να κάνει την 
ανάλυση δύσκολη ή να επηρεάσει δυσµενώς την ορθότητα των τιµών που λαµβάνονται. 

• Τα δείγµατα που λαµβάνονται µετά από µετάγγιση µε συσσωµατώµατα κυττάρων 
ανοσολογικώς µπορεί να παράγουν ψευδώς υψηλές εµβρυϊκές κυτταρικές τιµές. Αυτό το 
πρόβληµα µπορεί να αποφευχθεί µε την εξαίρεση των συσσωµατωµάτων. 

• Η αποτυχία εξαίρεσης των εµπύρηνων κυττάρων αυτοφθορισµού κατά τη διάρκεια της 
ανάλυσης δεδοµένων µπορεί να παράγει ψευδώς υψηλά επίπεδα εµβρυϊκών ερυθρών 
κυττάρων. 
 

Αναµενόµενες τιµές και η προέλευσή τους 
Κάθε εργαστήριο πρέπει να καθιερώσει ένα αποδεκτό εύρος ή εύρη αναφοράς για προσδιορισµούς 
εµβρυοµητρικής αιµορραγίας.  Η εργαστηριακή µέση τιµή των αποτελεσµάτων εµβρυϊκών RBC για 
υγιή δείγµατα αίµατος µη εγκύων αναµένεται να είναι ≤ 0,06%. Τα επίπεδα κυττάρων F ενηλίκων 
είναι γενικά µη αναφερόµενες τιµές, αλλά η βιβλιογραφία συνιστά ότι τα περισσότερα δείγµατα θα 
είναι κύτταρα F < 5% [25].  Φυσιολογικοί και εµφανώς υγιείς δότες εργαστηρίου µελετήθηκαν σε τρία 
κέντρα.  Αυτά τα αποτελέσµατα πρέπει να εξυπηρετούν το σκοπό των οδηγιών.  Κάθε εργαστήριο 
πρέπει να καθιερώνει τα δικά του εύρη αναφοράς. 

 
   

Χαρακτηριστικά απόδοσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 1    Ο καθορισµός της ευαισθησίας του προσδιορισµού διενεργήθηκε µε µελέτες αραίωσης 
των µιγµάτων IQ Products FETALtrol   (υψηλά, χαµηλά και αρνητικά επίπεδα) και, στη συνέχεια, 
από µετρήσεις αντιγράφων στο όργανο FACScan της Becton Dickinson.  Όπως φαίνεται παραπάνω, 
τα δείγµατα µε χαµηλά εµβρυϊκά ερυθρά κύτταρα έως 0,04% θα µπορούσαν να διαφέρουν 
σηµαντικά (P < 0,05) από δείγµατα χωρίς εµβρυϊκά κύτταρα. 
 

  

FMHQuikQuant      - Έκδοση κυτταροµετρίας ροής – Μελέτη ευαισθησίας 
Αναµενόµενο 
ποσοστό (%) 
εµβρυϊκών RBC 

Αντίγραφο 1 Αντίγραφο 2 Μέση 
τιµή 

Τυπ. 
Απόκ. 

CV Τιµή P 

0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 33.3% 1.00000 

0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.0% 0.42265 
0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.0% 0.03775 
0.07 0.06 0.07 0.07 0.01 7.7% 0.01942 
0.10 0.12 0.09 0.11 0.02 14.3% 0.02951 
0.15 0.14 0.15 0.15 0.00 3.5% 0.00295 
0.17 0.19 0.18 0.19 0.01 2.7% 0.00173 
0.18 0.13 0.19 0.16 0.03 18.8% 0.04129 
0.37 0.34 0.39 0.37 0.03 6.9% 0.00526 
0.64 0.58 0.57 0.58 0.01 0.9% 0.00016 
0.92 0.83 0.81 0.82 0.01 1.2% 0.00019 
1.19 1.19 1.08 1.14 0.05 4.9% 0.00242 
1.46 1.33 1.50 1.42 0.09 6.0% 0.00368 
1.65 1.51 1.74 1.63 0.12 7.1% 0.00507 
1.83 1.90 1.80 1.85 0.05 2.7% 0.00075 
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Πίνακας 2    Ο καθορισµός της ανακρίβειας του προσδιορισµού διενεργήθηκε µε µελέτες µιγµάτων 
IQ Products FETALtrol  και, στη συνέχεια, από µετρήσεις αντιγράφων στο όργανο FACScan της 
Becton Dickinson.  Όπως φαίνεται παραπάνω, τα δείγµατα µε χαµηλό αριθµό εµβρυϊκών ερυθρών 
αιµοσφαιρίων έως 0,17% έχουν συντελεστή διακύµανσης (CV) < 5%. 

 

 
Εικόνα 2.  Ο καθορισµός της γραµµικότητας του προσδιορισµού διενεργήθηκε µε την 
παλινδρόµηση Passing & Bablok µεταξύ του ποσοστού εµβρυϊκών RBC που καθορίστηκε από την 
Caltag εµβρυϊκή Hgb κυτταροµετρικής ροής και των προσδιορισµών FMH QuikQuant (QQF). 

 
ρυθµιστικό καθεστώς 
Προς το παρόν, η FMH QuikQuant ™ είναι καταχωρηµένο ως "in vitro διαγνωστική ιατρική 
συσκευή" στις χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Σε όλες τις άλλες χώρες, πρέπει να 
φέρουν την ένδειξη «Μόνο για ερευνητική χρήση".  
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Caltag vs QQF Variable X Variable Y

Lowest value 0 0

Highest value 22.5 26.2

Arithmetic mean 1.5628 1.6736

Median 0.03 0.04

Standard deviation 4.3432 4.7207

Standard error of the mean 0.5229 0.5683

Regression Equation:  Y = -0.00051 + 1.0510 X 

Cusum test for linearity: 

No significant deviation from linearity (P=0.76)

N = 69

FMHQuikQuant      -σε µελέτη ακρίβειας FACScan 
Αντίγραφο ∆είγµα 

1  
∆είγµα 

2 
∆είγµα 

3 
∆είγµα 

4 
∆είγµα 

5 

1 0.02 0.17 0.68 0.76 1.72 
2 0.02 0.16 0.75 0.79 1.70 
3 0.01 0.17 0.70 0.78 1.71 
4 0.02 0.16 0.68 0.82 1.69 
5 0.01 0.17 0.70 0.94 1.69 
6 0.01 0.18 0.71 0.80 1.75 

Μέση τιµή 0.02 0.17 0.70 0.80 1.71 
Τυπ. Απόκ. 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 

CV 33.3% 4.1% 3.4% 3.3% 1.2% 
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Εγγύηση 
Τα προϊόντα που πωλούνται σύµφωνα δικαιολογείται µόνο να συµµορφώνονται µε την ποσότητα 
και το περιεχόµενο που αναγράφεται στην ετικέτα κατά τη στιγµή της παράδοσης στον πελάτη. ∆εν 
υπάρχουν εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, τα οποία εκτείνονται πέραν από την περιγραφή στην 
ετικέτα του προϊόντος. IQ Products BV δεν φέρει καµία ευθύνη για υλικές ζηµιές, τραυµατισµό ή 
οικονοµική ζηµία που προκαλείται από το προϊόν. 

 
Eπεξήγηση των συµβόλων που χρησιµοποιούνται 
 

I Συµβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης 
[REF] Αριθµός καταλόγου  
s Επαρκές για  

[IVD] ιατροτεχνολογικό βοήθηµα που 
χρησιµοποιείται για διάγνωση in vitro  

! Προσοχή  

K Κρατήστε το µακριά από ηλιακή 
ακτινοβολία  

D Βιολογικοί κίνδυνοι  

t Περιορισµοί θερµοκρασίας (°C) 
[RUO]  Μόνο για ερευνητική χρήση 
[LOT]  Κωδικός Παρτίδας 
e Χρήση µέχρι yyyy-mm-dd 
M Κατασκευαστής  

[EC_|REP] Εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα  

|||| Ευρωπαϊκή Συµµόρφωση  

 

Υποστήριξη πελατών 

IQ Products bv 
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Τεχνικά ζητήµατα:  marketing@iqproducts.nl  
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