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FMH QuikQuant™ 
 

Szybki test do ilościowego oznaczania krwawienia płodowo-matczynego   
 

[REF] 
 QQF-100      s   100 tests      I    package insert    

 

[IVD]  | Do diagnostyki in vitro 

 

 

Przeznaczenie 

Produkt IQ Products FMH QuikQuant™ jest przeznaczony do stosowania w klinicznych laboratoriach 

szpitalnych i laboratoriach referencyjnych przez przeszkolonych techników lub inne osoby, 

posiadające doświadczenie w zakresie metod wykrywania krwawienia płodowo-matczynego. 

 

Podsumowanie i zasada 

Najważniejszym z zastosowań wykrywania erytrocytów płodu jest ocena krwawienia płodowo-

matczynego (FMH) [1–4]. FMH występuje zazwyczaj w okresie ciąży w niewielkich ilościach, przy 

czym nasila się na późniejszych etapach ciąży [5]. Jeśli pomiędzy płodem i matką występują istotne 

różnice w antygenowości erytrocytów, może to doprowadzić do allosensytyzacji układu 

odpornościowego matki przed lub po porodzie. Przeciwciała matczyne przeciwko antygenom 

erytrocytów płodu mogą być klinicznie nieaktywne lub wywoływać zagrażające życiu konsekwencje 

autoimmunologiczne w tej lub późniejszych ciążach (np. chorobę hemolityczną płodu i noworodka 

lub wczesne poronienie). Takie uwrażliwienie taka może wystąpić w razie niedopasowania 

antygenów erytrocytów, ale najwyższa częstość i poważne konsekwencje kliniczne występują w 

przypadku niedopasowania antygenów Rh lub D. Wykrywanie i zliczanie erytrocytów płodu to 

najważniejszy element leczenia pacjentek z FMH za pomocą preparatów immunoglobuliny anty-Rh 

(RhIG) [6]. Stosowanie profilaktyki z wykorzystaniem immunoglobuliny anty-Rh to postępowanie 

rutynowe, jednakże dawki i harmonogram leczenia podlegają lokalnym zmianom [7-8]. Stąd też 

czułość i swoistość testów pozwalających wykryć FMH są kluczowymi czynnikami determinującymi 

skuteczność terapeutyczną i późniejsze rezultaty kliniczne. 

Najczęściej stosowanym testem przeznaczonym do wykrywania FMH była metoda Kleihauera-Betke 

(KB), polegająca na zliczaniu krwinek pod mikroskopem i oparta na różnicach w rozpuszczalności 

hemoglobiny płodu (HbF) i osoby dorosłej w środowisku kwaśnym [9]. Podczas gdy metodę KB 

można łatwo zastosować w większości laboratoriów klinicznych, jej czułość jest niska i 

charakteryzuje się słabą powtarzalnością i precyzją (CV rzędu 50–100%) [10,11]. W celu 

rozróżnienia erytrocytów płodu od erytrocytów matki opracowano metody cytometrii przepływowej 

z wykorzystaniem różnic antygenowych lub ilościowej oceny hemoglobiny płodu (HbF). Metody te 

są bardziej dokładne i mniej subiektywne [12–22]. Niemniej jednak wiele laboratoriów nadal 

korzysta z metody KB z powodu ograniczonej dostępności cytometrii przepływowej. 

IQ Products FMH QuikQuant™ to metoda cytometrii przepływowej przeznaczona do wykrywania i 

ilościowego oznaczania FMH. Test ten wykorzystuje przeciwciało monoklonalne przeciwko 

hemoglobinie F oraz odczynnik zawierający jodek propidyny w technice niewymagającej 

wymywania. Wykonanie testu zajmuje ok. 45 minut. Dzięki temu, że technik musi poświęcić mniej 

niż 15 minut, jest to metoda wydajniejsza niż KB, a także czulsza i precyzyjniejsza.   

 

Zastosowanie 

Laboratoryjne oznaczanie stężenia komórek płodu we krwi matki jest ważną pomocą w 

postępowaniu położniczym u kobiet z podejrzeniem urazu wewnątrzmacicznego, a także przy 

podawaniu właściwej dawki immunoglobuliny anty-Rh.  
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Elementy zestawu 

 1,0 mL IQ Products FMH QuikQuant™ odczynnik zawierający przeciwciała do cytometrii 

przepływowej (100 testów) 

 40 mL IQ Products Intra-Cell™ roztwór permeabilizujący w postaci koncentratu 10X 

 40 mL IQ Products FMH QuikQuant™ roztwór buforowy w postaci koncentratu 10X 

 

Odczynniki i materiały wymagane, ale nie dołączone 

 Jednorazowe próbówki polistyrenowe 12 x 75 mm ze statywem 

 Końcówki pipet, (1–200 µL) i (200–1000 µL) 

 Pipety o regulowanej objętości (0–200 i 200–1000 µL) 

 Sól fizjologiczna buforowana fosforanami (PBS) lub DPBS      Sigma #P3813 lub  

         CellGro #21-031-CM 

 Aldehyd glutarowy (0,03% + 0,015%) 

o Aldehyd glutarowy 8% do rozcieńczenia     Sigma #G7526 lub  

        Polysciences #00216A 

LUB  

o Aldehyd glutarowy 25% do rozcieńczenia        Sigma #G5882 lub  

        Polysciences #01909 

 Woda do zastosowań laboratoryjnych, najlepiej filtrowana 

 Filtr próżniowy 0,2 μm (opcjonalny, zalecany) 

 Kontrola FETALtrol™ (IQ Products) lub samodzielnie przygotowana krew pępowinowa dla 3 

poziomów kontroli do testów w kierunku krwawienia płodowo-matczynego 

 Wytrząsarka 

 Płuczka laboratoryjna lub wirówka działająca z prędkością 600 g 

 Wieloparametryczny cytometr przepływowy z funkcją oznaczania co najmniej 3 parametrów 

fluorescencyjnych 

 Oprogramowanie do analizy plików w formacie FCS w trybie listy  

              

Przygotowanie odczynników 

1   PBS 

 DPBS        1000 mL CellGro #21-031-CM lub równorzędny 

      LUB   

 Sól fizjologiczna buforowana fosforanami w proszku 1 op. Sigma #P3813 lub równorzędny  

 H2O do zastosowań laboratoryjnych    q.s. 1000 mL 

 Przed ustalaniem pH lub filtracją wszystkie roztwory należy dokładnie wymieszać. 

 Aby usunąć zanieczyszczenia w postaci cząstek, przefiltrować za pomocą filtra próżniowego 0,2 

μm (jeśli jest dostępny).    

 Kiedy roztwór osiągnie temperaturę pokojową (20-25°C), doprowadzić pH do 7,4. 

 Przechowywać w lodówce w temperaturze 2–8°C. 

 Okres trwałości należy ustalić zgodnie ze standardową procedurą laboratoryjną. Zastosowanie 

jałowej/przefiltrowanej wody jako rozcieńczalnika wydłuży okres trwałości do 30 dni w 

temperaturze 2–8°C. 

 

2   FMH QuikQuant™ Roztwór roboczy bufora – równorzędny z PBS z BSA (0,5%) 

 H2O do zastosowań laboratoryjnych   9 części 

 Koncentrat buforu IQ Products FMH QuikQuant™    1 część 

 Na przykład: 9 mL H2O i 1 mL koncentratu IQ Products BSA              

 Dobrze wymieszać. 

 Aby usunąć zanieczyszczenia w postaci cząstek, przefiltrować za pomocą filtra próżniowego 0,2 

μm (jeśli jest dostępny).     

 Kiedy roztwór osiągnie temperaturę pokojową (20-25°C), doprowadzić pH do 7,4. 

 Przechowywać w lodówce w temperaturze 2–8°C.  

 Okres trwałości: należy ustalić zgodnie ze standardową procedurą laboratoryjną. Zastosowanie 

jałowej/przefiltrowanej wody jako rozcieńczalnika wydłuży okres trwałości do 30 dni w 

temperaturze 2–8°C. 

 

 

 

 



POL QQF-100    version 4.0 

 

Page 3 of 11 

 

3   Robocze rozcieńczenie aldehydu glutarowego: 0.03% 

Uwaga: Ponieważ czystość aldehydu glutarowego może być różna w przypadku różnych 

producentów lub partii, stężenia aldehydu glutarowego w zakresie 0,015–0,045% należy 

potwierdzić w celu optymalizacji separacji wybarwionych erytrocytów matki i płodu 

(pożądana separacja: co najmniej 2 log).  

 

Stężony roztwór aldehydu glutarowego należy przechowywać w zamrażarce (zawartość ampułek 

można rozdzielić do mikroprobówek polipropylenowych i zamrozić ponownie) lub w lodówce, 

zgodnie z zaleceniami producenta. Każdego dnia należy przygotowywać świeży roztwór roboczy. 

 8% roztwór aldehydu glutarowego EM grade lub klasy I 94 µL Sigma #G7526 lub  

        Polysciences #00216A 

 PBS (pH 7,4)               25 mL (patrz PBS powyżej) 

LUB 

 25% roztwór aldehydu glutarowego EM grade lub klasy I 30 µL Sigma #G5882 lub  

                 Polysciences #01909 

 PBS (pH 7,4)                25 mL (patrz PBS powyżej) 

 Dobrze wymieszać i przechowywać w lodówce (2–8C) do 2 godzin przed użyciem 

 Okres trwałości: Niewykorzystany rozcieńczony aldehyd glutarowy należy wyrzucić. Datę 

ważności stężonego aldehydu glutarowego można znaleźć na opakowaniu. 

 

4 IQ Products Intra-Cell™ do permeabilizacji komórek  

 Koncentrat odczynnika IQ Products Intra-Cell™ należy przechowywać w temperaturze 

pokojowej (20–25°C) i dobrze wymieszać przed rozcieńczeniem, aby uniknąć wytrącania się 

cząstek stałych.  

 Z koncentratu odczynnika Intra-Cell™ należy przygotować roztwór roboczy rozcieńczony w 

stosunku 1:10, np.:  

o Koncentrat IQ Products Intra-Cell™     5 mL            

o Woda do zastosowań laboratoryjnych (H2O)            45 mL     

 Dobrze wymieszać. Roztwór roboczy (IQ Products Intra-Cell™ rozcieńczony w stosunku 1:10) 

przechowywać w lodówce (2–8°C). 

 Okres trwałości: Roztwór roboczy zachowuje trwałość przez 30 dni lub do momentu zmętnienia. 

Roztworu stężonego można używać do daty ważności podanej na etykiecie. 

 

Próbka 

Pełna krew pobrana na EDTA (lub próbki pobrane na inny koagulant) 

 Jeśli test nie zostanie wykonany w ciągu 4 godzin po pobraniu, próbkę należy przechowywać w 

lodówce. 

 Próbki można przechowywać w lodówce do 72 godzin przed wykonaniem testu [1]. 

 

Przygotowanie próbki  

1 Przygotować rozcieńczenie w stosunku 1:20, używając odczynnika FETALtrol™ ub krwi pobranej 

na EDTA i PBS z 0,5% BSA lub roztworu roboczego bufora FMH QuikQuant™. 

2 10 μL rozcieńczonych komórek umieścić w polistyrenowej probówce 12 X 75 mm. 

3 Do probówki dodać 0,75 mL aldehydu glutarowego (0,03% aldehydu glutarowego w PBS bez 

BSA). 

4 Wytrząsać po dodaniu aldehydu glutarowego do komórek i co jakiś czas w trakcie inkubacji w 

temperaturze pokojowej przez 10 minut. Unikać aglutynacji erytrocytów, upewniając się, że 

pozostają one w zawiesinie podczas etapu utrwalania. 

5 Do każdej probówki dodać 1,5 mL roztworu roboczego IQ Products Intra-Cell™ i inkubować w 

temperaturze pokojowej przez 10 minut. 

6 Wytrząsać po dodaniu roztworu Intra-Cell™ i co najmniej dwukrotnie w trakcie inkubacji. 

Pozwoli to zminimalizować powstawanie agregatów. 

7 Wirować przez 60 sekund za pomocą płuczki laboratoryjnej i zlewać supernatant przez 5 

sekund. Opcjonalnie odwirować przez co najmniej 5 minut w wirówce z szybkością 600 g, a 

następnie zlać supernatant.  

8 Wytrząsać probówkę co najmniej 15 sekund, aby całkowicie rozprowadzić grudki po zawiesinie. 

9 Dodać 10 μL odczynnika zawierającego przeciwciała IQ Products FMH QuikQuant™, a następnie 

40 μL roztworu roboczego bufora FMH QuikQuant™. 

10 Inkubować w ciemności w temperaturze pokojowej przez 10 minut. 



POL QQF-100    version 4.0 

 

Page 4 of 11 

 

11 Dodać 2,0 mL roztworu roboczego bufora FMH QuikQuant™, wytrząsać i inkubować w 

temperaturze pokojowej przez 30 sekund. Uwaga: Aby ułatwić mieszanie bez rozlewania, 

sugeruje się dodać 1 mL, delikatnie wytrząsnąć, a następnie ponownie dodać 1 mL i 

ponownie wymieszać. 

12 Wirować przez 60 sekund za pomocą płuczki laboratoryjnej i zlewać supernatant przez 5 

sekund. Opcjonalnie odwirować przez co najmniej 5 minut w wirówce z szybkością 600 g, a 

następnie zlać supernatant.  

13 Dodać 1,0 mL roztworu roboczego bufora FMH QuikQuant™, dokładnie wymieszać zawartość 

probówki i unikać ekspozycji na światło. Wykonać analizę za pomocą cytometru 

przepływowego, zbierając co najmniej 100 000 erytrocytów do analizy. 

 

Konfiguracja cytometru przepływowego 

1 Wybrać 2 próbki krwi, jedną pochodzącą od osoby dorosłej o wysokiej zawartości leukocytów 

i jedną pochodzącą od osoby dorosłej z dodatkiem wypłukanych, zgodnych pod względem 

AB0 komórek krwi pępowinowej lub odczynnika FETALtrol™, poziom 3 (przed zmieszaniem lub 

dodaniem wszystkie erytrocyty muszą zostać dwukrotnie wypłukane i zawieszone w 

PBS/BSA; pozwoli to usunąć wszystkie hemaglutyniny, które mogą powodować powstawanie 

aglutynatów). 

 

2 Wykonać barwienie zgodnie z procedurą FMH QuikQuant™  

 

 

3 Aby skonfigurować protokół cytometru, należy wykonać następujące czynności: 

 

a) Narysować: 

 Histogramy dwuparametrowe:  

o FSC a SSC (log-log) 

o Anty-HbF (FL1) a SSC-log 

o Jodek propidyny (FL3) a SSC-log 

o Jodek propidyny (FL3) a anty-HbF (FL1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

        

 

 Histogramy jednoparametrowe:  

o Liczba a anty-HbF (FL1) 

o Liczba a autofluorescencja (FL2) (opcja) 
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Oraz pole wyników wskazujące bramkowane zdarzenia RBC, RBC osoby dorosłej, komórki F 

osoby dorosłej i RBC płodu (autofluorescencja i komórki jądrzaste są opcjonalne) 

 

 
 

b) Analizując próbkę zawierającą wybarwioną mieszaninę krwi osoby dorosłej/krwi 

pępowinowej (lub FETALtrol™ poziom 3), należy dostosować FS-log i SS-log w taki 

sposób, aby populacja erytrocytów znajdowała się po środku skali na obu osiach.  

c) Dostosować wartość progową FS, aby wyeliminować zdarzenia niepożądane (płytki krwi, 

pozostałości komórek) o sygnale niższym niż populacja erytrocytów. 

d) Wyregulować FL1 (anty-HbF) i FL3 (jodek propidyny) tak, aby populacja erytrocytów 

znajdowała się w pierwszej dekadzie obu parametrów, a cały pik można było zwizualizować na 

histogramach. Chociaż PI jest swoistym markerem komórek jądrzastych, autofluorescencję 

można wykorzystać do ustawienia regionów przy zliczaniu komórek F [22].   

e) W trakcie analizy probówki zawierającej wybarwioną próbkę o wysokiej zawartości 

leukocytów należy dostosować kompensację FL3 – FL1 tak, aby (wybarwione) erytrocyty oraz 

oś FL1 znajdowały się głównie w pierwszej dekadzie na osi FL3, przy czym u podstawy sygnału 

FL1 nie może znajdować się >1% erytrocytów. 

f) Region bramkowania należy umieścić wokół erytrocytów, za wyjątkiem agregatów 

erytrocytów, pozostałości komórkowych i komórek jądrzastych (zdarzenia dodatnie względem 

jodku propidyny). Upewnić się, że histogram jednoparametrowy oparty jest na tej bramce (G1 

= R1). Ustawić regiony analizy dla erytrocytów osoby dorosłej, komórek F osoby dorosłej i 

erytrocytów płodu (informacje dotyczące dostosowywania regionów można znaleźć poniżej) na 

jednoparametrowym histogramie parametru anty-HbF.  

g) Nazwać i zapisać ustawienia instrumentu oraz szablon protokołu w protokole akwizycji 

ustawionym na zebranie co najmniej 50 000 zdarzeń w pliku w trybie listy ze wszystkimi 

parametrami (FS, SS, FL1, FL2 i FL3). 

 

Analiza pliku w trybie listy 

Analiza plików w trybie listy powinna być wykonywana jak pokazano na histogramach powyżej.  

Regionu bramkowania należy użyć do wykluczenia z analizy komórek jądrzastych, co jest zalecane 

jako wykres rozproszenia bocznego vs. jodek propidyny. Ponadto strategie bramkowania powinny 

obejmować środki umożliwiające eliminację agregatów erytrocytów z analizy za pomocą bramki 

FALS vs. Side Scatter. Nadmiar agregatów erytrocytów (>1%) może powodować istotne zawyżenie 

wyników odsetka erytrocytów płodu, ponieważ agregaty powodują zaniżenie rzeczywistego 

mianownika. Jak wspomniano powyżej, zaleca się także, aby regiony analizy zostały utworzone na 

jednoparametrowym wykresie anty-HbF za pomocą trzech regionów odpowiadających erytrocytom 

osoby dorosłej, komórkom F osoby dorosłej i erytrocytom płodu. Wyłączenie funkcji 

automatycznego skalowania w oprogramowaniu do analizy umożliwi lepszą wizualizację populacji 

erytrocytów płodu. Opcjonalnie dwuparametrowy wykres ekspresji anty-HbF vs. autofluorescencja 

może być także skutecznym środkiem służącym do zdefiniowania regionu identyfikacji erytrocytów 

płodu. Nie ustalono jednej metody ustawiania regionów dla erytrocytów osoby dorosłej i komórek 

F osoby dorosłej, niemniej jednak zaproponowaliśmy jedno podejście z wykorzystaniem sygnału 

autofluorescencji [23]. Region analizy erytrocytów płodu należy ustawić najpierw za pomocą dwóch 

próbek kontrolnych, aby ustawić region analizy po dowolnej stronie piku erytrocytów osoby dorosłej 

w próbce kontrolnej o wysokim stężeniu (typowo 1-2% erytrocytów płodu).   

 

Id1: QQ_FMH-034_B.14.001 
Id2: 19Jan2009 
  Alias Region Bramk

a % 
Mediana 
X R1 Bramka 

RBC 
49905 99.81 

R2 RBC o. 
dorosłej 

48987 97.97 13.82 
R3 Komór

ki F 
616 1.23 74.59 

R4 Komórki 
płodu 

391 0.78 684.98 
R5 Autofluorescencja 49897 99.79 12.51 
R6 Komórki 

jądrzaste 

35 0.07 64.47 
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Rysunek 1. Analiza danych powinna obejmować bramkowanie w celu wykluczenia agregatów 

erytrocytów (bramka R1) i komórek jądrzastych (bramka R3), a następnie zliczanie erytrocytów 

osoby dorosłej (region R4) oraz, w razie potrzeby, komórek F osoby dorosłej (region R5) i 

erytrocytów płodu (region R6). 

 

Kontrola jakości testu 

Konieczne jest wykorzystywanie oznaczonych na wielu poziomach próbek kontrolnych jako środka 

służącego do oceny procedury i analizy. Niska intensywność wybarwienia, uszkodzenie komórek z 

powodu nieprawidłowego stężenia roztworu utrwalającego i/lub permeabilizującego, podwyższone 

stężenia komórek F i nieprawidłowa kompensacja oraz suboptymalne bramkowanie mogą bardzo 

niekorzystnie wpłynąć na prawidłowość uzyskanych wyników. Istnieją dwa główne źródła próbek 

przeznaczonych do kontroli jakości: 

 

1. FETALtrol™ produkt kontrolny uzyskany ze stabilizowanej krwi jest wygodną alternatywą dla 

kontroli przygotowywanych samodzielnie. Zawiera fiolki z kontrolą ujemną o niskim stężeniu 

(~0,15% erytrocytów płodu) i dodatnią o wysokim stężeniu (~1,5% erytrocytów płodu). Jego 

okres trwałości wynosi 3 miesiące. Produkt ten jest stosowany dokładnie tak jak krew pełna w 

trakcie tej procedury i został dopuszczony przez FDA do stosowania jako kontrola do diagnostyki 

in vitro. 

 

2. Przygotowywane samodzielnie próbki krwi – mieszaniny krwi płodu lub krwi pępowinowej 

z krwią osoby dorosłej dopasowane pod względem AB0. Idealnie powinno się dysponować 

kontrolami o stężeniu wysokim i niskim oraz kontrolą ujemną o potwierdzonych wartościach 

erytrocytów płodu. 

 

Postępowanie z substancją oraz jej przechowywanie 

Nieużywane fiolki z odczynnikiem zawierającym przeciwciała FMH QuikQuant™ należy 

przechowywać w pozycji pionowej, szczelnie zakręcone w temperaturze 2–8°C. Koncentrat Intra-

Cell™ należy przechowywać w pozycji pionowej, szczelnie zakręcony w temperaturze pokojowej. 

Unikać zbędnych cykli podgrzewania i schładzania wszystkich odczynników. Produkt należy chronić 

przed zamrożeniem, działaniem temperatur powyżej 30C, długotrwałym przechowywaniem w 

temperaturze pokojowej (18–25°C) (nie dotyczy koncentratu Intra-Cell™) oraz działaniem światła. 

Koncentrat roztworu buforowego FMH QuikQuant™ należy przechowywać w pozycji pionowej i w 

temperaturze pokojowej (18–25°C). 

 

Ostrzeżenie 

Odczynnik zawierający przeciwciała IQ Products FMH QuikQuant™ i koncentrat buforu FMH 

QuikQuant™ zawierają azydek sodu (<0,1% w/v). W połączeniu z kwasami lub metalami niniejsza 

substancja chemiczna jest związkiem toksycznym i niebezpiecznym. W trakcie pracy z tą substancją 

należy zachować ostrożność. Roztwory zawierające azydek sodu należy odpowiednio utylizować.  

Kontrola jakości procesu produkcji 

Działanie i swoistość odczynników znajdujących się w tym zestawie badane są wewnętrznymi 

metodami kontroli jakości obowiązującymi w firmie IQ Products. Wytwarzanie tego produktu 
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odbywa się z wykorzystaniem wytycznych dotyczących systemu jakości i produkcji zgodnych z 

normami FDA QSR oraz EN ISO 13485. 

Ograniczenia dotyczące produktu 

Następujące warunki kliniczne mogą doprowadzić do podwyższenia stężenia HbF z powodu 

podwyższonych stężeń komórek F osoby dorosłej. Takich sytuacji nie należy mylić z krwotokiem 

płodowo-matczynym [22–24]: 

 ciężka niedokrwistość, 

 dziedziczna przetrwała hemoglobina płodowa, 

 talasemia, 

 anemia sierpowata, szczególnie w trakcie terapii preparatami hydroksymocznika, maślanu i 

innymi lekami podwyższającymi stężenie HbF.  

 

Potencjalne problemy 

 Niewystarczające wybarwienie i słaby rozdział wynikają zazwyczaj z nieprawidłowego 

utrwalenia i/lub permeabilizacji. Aldehyd glutarowy należy prawidłowo przechowywać i 

rozcieńczyć bezpośrednio przed etapem utrwalania. Jeśli komórki nie zostaną odpowiednio 

utrwalone w aldehydzie glutarowym, ulegną lizie po dodaniu produktu Intra-Cell™. Jeśli etap z 

wykorzystaniem produktu Intra-Cell™ nie zostanie przeprowadzony prawidłowo, skoniugowane 

przeciwciało HbF nie osiągnie celu w komórce [24]. 

 Konfiguracja urządzenia lub ustawienia kompensacji nie zostały zoptymalizowane. 

 Pominięcie wykorzystania regionu w celu zdefiniowania komórek płodu w kontroli dodatniej, 

np. FETALtrol™. 

 Niedostateczne wymieszanie i/lub zastosowanie aldehydu glutarowego w stężeniu wyższym niż 

optymalne może doprowadzić do pojawienia się agregatów, co można często potwierdzić 

obecnością skupień komórek i wyższych od oczekiwanych wyników dla próbek FETALtrol™. 

 Pominięcie rozcieńczenia 10X stężonego koncentratu roztworu permeabilizującego IQ Products 

Intra-Cell™ spowoduje aglutynację [o wyglądzie podobnym do aglutynin zimnych lub 

elastycznych pakietów (rouleaux)], która niekorzystnie wpłynie na dokładność uzyskanych 

wyników. 

 Roztwory niefiltrowane mogą zawierać mikrocząstki, które zostaną wykryte i zliczone przez 

urządzenie. Może to doprowadzić do redukcji łącznej liczby przydatnych zdarzeń (erytrocyty) i 

utrudnić analizę lub niekorzystnie wpłynąć na dokładność uzyskanych wartości. 

 Próbki pobierane po przetoczeniu krwi z immunologicznie pośredniczonymi agregatami 

komórek mogą doprowadzić do uzyskania fałszywie zawyżonych wartości komórek płodu. 

Problemu tego można uniknąć wykluczając agregaty. 

 Pominięcie wykluczenia autofluorescencyjnych komórek jądrzastych w trakcie analizy danych 

może doprowadzić do uzyskania fałszywie podwyższonych stężeń erytrocytów płodu. 

 

Wartości oczekiwane i ich pochodzenie 

Każde laboratorium powinno ustalić dopuszczalne zakresy referencyjne dla testów w kierunku 

krwawienia płodowo-matczynego. Przyjmuje się, że średnia, dla danego laboratorium, wyników 

stężenia erytrocytów płodu w próbkach krwi zdrowej osoby niebędącej w ciąży wynosi ≤0,06%. 

Wyniki stężeń komórek F u osób dorosłych nie są zwykle podawane, jednakże dostępne publikacje 

sugerują, że powinny one wynosić <5% komórek F [25]. Typowych zdrowych dawców próbek 

laboratoryjnych badano w trzech ośrodkach. Wyniki te służą jako wytyczne. Każde laboratorium 

powinno ustalić swój własny zakres wartości referencyjnych. 
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Charakterystyka wyników 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Ustalenie czułości testu przeprowadzono za pomocą badania rozcieńczeń 

mieszanin IQ Products FETALtrol™ (poziom wysoki, niski i ujemny) i powtórzenia 

pomiarów z wykorzystaniem urządzenia Becton Dickinson FACScan. Jak 

przedstawiono powyżej, próbki o niskich stężeniach erytrocytów płodu (0,04%) 

można w sposób istotny (p <0,05) odróżnić od próbek, w których nie występują 

komórki płodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Ustalenie niedokładności testu przeprowadzono za pomocą badania 

mieszanin IQ Products FETALtrol™ i powtórzenia pomiarów z wykorzystaniem 

urządzenia Becton Dickinson FACScan. Jak przedstawiono powyżej, współczynnik 

zmienności (CV) próbek o niskich stężeniach (0,17%) erytrocytów wynosi <5%. 

 

 

FMH QuikQuant™ – wersja dla cytometrii przepływowej – badanie czułości 

Oczekiwany % 

erytrocytów płodu 

Powtórzen

ie 1 

Powtórzen

ie 2 

Średni

a 

Odchyl. 

stand. 

CV P-

wartość 

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 

FMH QuikQuant™  – w urządzeniu FACScan – badanie precyzji 

Powtórzenie Próbka 1  Próbka 2 Próbka 3 Próbka 4 Próbka 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 

Średnia 0,02 0,17 0,70 0,80 1,71 

Odchyl. 

stand. 

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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Rysunek 2. Ustalenie liniowości testu wykonano za pomocą analizy regresji metodą 

Passing-Bablok pomiędzy odsetkiem erytrocytów płodu oznaczonym metodą cytometrii 

przepływowej Caltag Fetal Hgb i za pomocą testów FMH QuikQuant™ (QQF). 

 

Status prawny 

W tym czasie, FMH QuikQuant™ jest zarejestrowany jako "in vitro diagnostycznego urządzenia 

medycznego" w krajach należących do Wspólnoty Europejskiej. We wszystkich innych krajach, 

powinien być oznaczony jako "tylko dla badań użyć".  
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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
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Gwarancja 

Produkty sprzedawane w ramach niniejszej Umowy są uzasadnione jedynie w celu dostosowania 

ilości i zawartości podanej na etykiecie w chwili dostawy do klienta. Nie ma żadnych gwarancji, 

wyraźnych lub domniemanych, które wykraczają poza opisem na etykiecie produktu. IQ Products 

BV nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub strat ekonomicznych 

spowodowanych przez produkt. 
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