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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 αντιαιμοσφαιρίνης F και ένα αντιδραστήριο ιωδιούχου προπιδίου σε τεχνική χωρίς πλύση που απαιτεί
περίπου 45 λεπτά για να ολοκληρωθεί. Η μέθοδος αυτή απαιτεί λιγότερο από 15 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 #G7526 ή Polysciences #00216A
Ή
 25% γλουταραλδεΰδη για αραίωση Sigma #G5882 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 #P3813 ή ισοδύναμο

Υπερκάθαρο H2O
QS έως 1000 mL

Αναμίξτε καλά κάθε μίγμα πριν από μέτρηση pH ή διήθηση

Διηθήστε 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

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
Διηθήστε 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
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.
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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 0,015 –
0,045% γλουταραλδεΰδης για βελτιστοποίηση διαχωρισμού της χρώσης RBC ενηλίκων και
εμβρύων με προσδιορισμό (επιθυμητός διαχωρισμός 2 logs ή περισσότερο).
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 µL 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 µL 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.
4 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:
o Πυκνό διάλυμα IQ Products Intra-Cell™
5 mL
o 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.
Δείγμα
Δείγματα 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.
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.
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Αναδεύστε το σωληνάριο για τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα για να διασκορπίσετε εντελώς το
ίζημα.
Προσθέστε 10 μL αντιδραστηρίου αντισωμάτων IQ Products FMH QuikQuan™, κατόπιν 40 μL
ρυθμιστικού διαλύματος εργασίας FMH QuikQuant™.
Επωάστε για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου στο σκοτάδι.
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.
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.
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

Διενεργήστε χρώση σύμφωνα με τη διαδικασία χρώσης του προσδιορισμού FMH QuikQuant ™.

3

Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα για να προετοιμάσετε το πρωτόκολλο κυτταρομετρητή:
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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)
Id1: QQ_FMH-034_B.14.001
Id2: 19Ιαν2009
Ονομασία
Περιοχή
R1 Οριοθέτηση RBC 49905
R2 RBC ενηλίκων
48987
R3 Κύτταρα F
616
R4 Εμβρυικά κύτταρα 391
R5 Αυτοφθορισμός 49897
R6 Εμπύρηνα
35
κύτταρα

b)

c)
d)

e)

f)

g)

%Οριοθέτησης
99.81
97.97
1.23
0.78
99.79
0.07

ΜέσοςX
13.82
74.59
684.98
12.51
64.47

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

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
Διασποράς. 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
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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
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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:
1. 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.
2. 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 FMH QuikQuant™ Αντιδραστηρίου Αντισωμάτων σε όρθια θέση, πωματισμένα
σφιχτά, σε θερμοκρασία 2-8°C, όταν δεν χρησιμοποιούνται. Φυλάσσετε το πυκνό διάλυμα IntraCell™ 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 FMH QuikQuant™ σε όρθια θέση και σε θερμοκρασία
δωματίου (18-25°C).
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Προειδοποίηση
Το αντιδραστήριο αντισωμάτων IQ Products FMH QuikQuant™ και το ρυθμιστικό πυκνό διάλυμα FMH
QuikQuant™ 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

Δρεπανοκυτταρική 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™.

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.
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Χαρακτηριστικά απόδοσης
FMH QuikQuant™ - Έκδοση κυτταρομετρίας ροής – Μελέτη ευαισθησίας
Αναμενόμενο
Αντίγραφο 1 Αντίγραφο 2
Μέση
Τυπ.
CV
Τιμή P
ποσοστό (%)
τιμή
Απόκ.
εμβρυϊκών RBC
0,00
0,01
0,02
0,02
0,01
33,3%
1,00000
0,02
0,04
0,07
0,10
0,15
0,17
0,18
0,37
0,64
0,92
1,19
1,46
1,65
1,83

0,02
0,04
0,06
0,12
0,14
0,19
0,13
0,34
0,58
0,83
1,19
1,33
1,51
1,90

0,02
0,04
0,07
0,09
0,15
0,18
0,19
0,39
0,57
0,81
1,08
1,50
1,74
1,80

0,02
0,04
0,07
0,11
0,15
0,19
0,16
0,37
0,58
0,82
1,14
1,42
1,63
1,85

0,00
0,00
0,01
0,02
0,00
0,01
0,03
0,03
0,01
0,01
0,05
0,09
0,12
0,05

0,0%
0,0%
7,7%
14,3%
3,5%
2,7%
18,8%
6,9%
0,9%
1,2%
4,9%
6,0%
7,1%
2,7%

0,42265
0,03775
0,01942
0,02951
0,00295
0,00173
0,04129
0,00526
0,00016
0,00019
0,00242
0,00368
0,00507
0,00075

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.
FMH QuikQuant™ - σε μελέτη ακρίβειας FACScan
Αντίγραφο
Δείγμα 1 Δείγμα 2 Δείγμα 3 Δείγμα 4
1
0,02
0,17
0,68
0,76
2
0,02
0,16
0,75
0,79
3
0,01
0,17
0,70
0,78
4
0,02
0,16
0,68
0,82
5
0,01
0,17
0,70
0,94
6
0,01
0,18
0,71
0,80
Μέση τιμή
0,02
0,17
0,70
0,80
Τυπ. Απόκ.
0,01
0,01
0,02
0,03
CV
33,3%
4,1%
3,4%
3,3%

Δείγμα 5
1,72
1,70
1,71
1,69
1,69
1,75
1,71
0,02
1,2%

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%.
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Regression Equation: Y = -0.00051 + 1.0510 X
Cusum test for linearity:
No significant deviation from linearity (P=0.76)
N = 69

25
20
15
10

Caltag vs QQF
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Variable X

Variable Y

Lowest value

0

0

Highest value

22.5

26.2

1.5628

1.6736

Arithmetic mean
Median

0.03

0.04

Standard deviation

4.3432

4.7207

Standard error of the mean

0.5229

0.5683

0
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Fetal Cell Percent (QQF)
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".

Page 9 of 11

GR QQF-100

version 4.0

Βιβλιογραφικές αναφορές
1 CLSI, Fetal red cell detection; approved guideline. CLSI (formerly NCCLS) Document H52A, 2001.
2 Davis, BH. Diagnostic advances in defining erythropoietic abnormalities and red cell
diseases. Seminars in Hematology,2001;38:148-59.
3 Davis, B.H. Diagnostic utility of red cell flow cytometric analysis. Clin Lab Med
2001;21(4):829-40.
4 Sebring ES, Polesky HF. Fetomaternal haemorrhage: incidence, risk factors, time of
occurrence, and clinical effects. Transfusion 1990;30:344-57.
5 Giacoia G.P. Severe fetomaternal hemorrhage: a review. Obstet & Gynecol Surv,
1997;52(6): p. 372-80.
6 Polesky, HF, Sebring ES, Evaluation of methods for detection and quantitation of fetal cells
and their effect on RhIgG. American Journal of Clin Path, 1981;76:525-29.
7 Hartwell, EA. Use of Rh immune globulin: ASCP practice parameter. American Journal of
Clin Path, 1998;110:281-92.
8 Lee D, Contreras M, Robson SC, et al. Recommendations for the use of anti-D
immunoglobulin for Rh prophylaxis. Transfusion Med 1999;9:93-7.
9 Kleihauer E, Braun H, Betke K. Demonstration of fetal hemoglobin in erythrocytes of a blood
smear. Klin Wochenschr 1957;35:637-38.
10 Duckett JR, Constantine G. The Kleihauer technique: an accurate method of quantifying
fetomaternal haemorrhage? British Journal of Obstet & Gynaecol 1997:104: 845-6.
11 Emery CL, Morway LF , et al.The Kleihauer-Betke test. Clinical utility, indication, and
correlation in patients with placental abruption and cocaine use. Arch Pathol Lab Med
1995;119(11):1032-7.
12 Davis BH, Olsen S, et al. Detection of fetal red cells in fetomaternal hemorrhage using a
fetal hemoglobin monoclonal antibody by flow cytometry. Transfusion 1998;38(8):749-56.
13 Chen JC, Davis BH, et al. Multicenter clinical experience with flow cytometric method for
fetomaternal hemorrhage detection. Cytometry 2002;50(6):285-90.
14 Lloyd-Evans P, Kumpel BM et al. Use of a directly conjugated monoclonal anti-D (BRAD-3)
for quantification of fetomaternal hemorrhage by flow cytometry. Transfusion
1996;36(5):432-7.
15 Nance SJ, Nelson JM, et al. Quantitation of fetal-maternal hemorrhage by flow cytometry.
A simple and accurate method. Am J Clin Pathol, 1989;91(3): 288-92.
16 Navenot JM, Merghoub T et al. New method for quantitative determination of fetal
hemoglobin-containing red blood cells by flow cytometry: application to sickle-cell disease.
Cytometry 1998;32(3):186-90.
17 Nelson M, Zarkos K et al. A flow-cytometric equivalent of the Kleihauer test. Vox Sanguinis
1998;75:234-41.
18 Navenot JM, Muller JY, et al. Expression of blood group i antigen and fetal hemoglobin in
paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Transfusion 1997;37(3):291-7.
19 Mundee Y, Bigelow NC, et al. Simplified flow cytometric method for fetal hemoglobin
containing red blood cells. Cytometry 2000;42(6):389-393.
20 Bromilow, IM,Duguid JK. Measurement of feto-maternal haemorrhage: a comparative study
of three Kleihauer techniques and two flow cytometry methods. Clin & Lab Haematol,
1997;19(2):137-42.
21 Chen J, Bigelow N, et al. Proposed flow cytometric reference method for the determination
of erythroid F-cell counts. Cytometry 2000;42(4):239-46.
22 Davis, BH, Davis, KT. Laboratory assessment of fetomaternal hemorrhage is improved using
flow cytometry. Lab Med 2007;38:365-73.
23 Garner C, Tatu T, Reittie JE et al. Genetic influences on F cells and other hematologic
variables: a twin heritability study. Blood 2000;95: 342-46.
24 Maier-Redelsperger M, de Montalembert M, et al., Fetal hemoglobin and F-cell responses to
long-term hydroxyurea treatment in young sickle cell patients. The French Study Group on
Sickle Cell Disease. Blood 1998;91(12):4472-9.
25 Thein SL, Craig JE. Genetics of Hb F/F cell variance in adults and heterocellular hereditary
persistence of fetal hemoglobin. Hemoglobin 1998;22(5-6):401-14.
26 EN ISO 15223-1 Medical devices – Symbols to be used with medical device labels,
labeling and information to be supplied-Part 1: General requirements.

Page 10 of 11

GR QQF-100

version 4.0

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. Δεν
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 [26]

I
[REF]
s
[IVD]
!
K
D
t
[RUO]
[LOT]
e
M
[EC_|REP]
|

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
Αριθμός καταλόγου
Επαρκές για
ιατροτεχνολογικό βοήθημα που χρησιμοποιείται για διάγνωση in vitro
Προσοχή
Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία
Βιολογικοί κίνδυνοι
Περιορισμοί θερμοκρασίας (°C)
Μόνο για ερευνητική χρήση
Κωδικός Παρτίδας
Χρήση μέχρι yyyy-mm-dd
Κατασκευαστής
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση

Υποστήριξη πελατών
M IQ Products BV

www.iqproducts.nl
Rozenburglaan 13a
9727 DL Groningen, Ολλανδία
Τηλ. +31(0) 50 57 57 000
Τηλ. +31(0) 50 57 57 002
Τεχνικά ζητήματα: marketing@iqproducts.nl
Παραγγελίες:
orders@iqproducts.nl
www.iqproducts.nl
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