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FMH QuikQuant™ 
 

Teste Rápido para Quantificação de Hemorragia Feto-materna     
 

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

 

[IVD]  | Para Utilização em Diagnóstico in vitro 

 

Utilização Prevista 

O IQ Products FMH QuikQuant™ destina-se a ser usado em laboratórios clínicos hospitalares e 

laboratórios de referência por técnicos médicos qualificados ou indivíduos com qualificações 

semelhantes e experiência em métodos de teste de hemorragia feto-materna.  

 

Resumo e Princípio 

A utilização mais importante da deteção de glóbulos vermelhos (GV) fetais é a avaliação da 

hemorragia feto-materna (HFM) [1-4].  A HFM ocorre normalmente ao longo da gravidez em 

quantidades mínimas, com volumes crescentes durante as últimas fases da gestação [5].  Se houver 

uma diferença significativa na antigenicidade eritrocitária entre o feto e a mãe, isto pode resultar na 

alossensibilização do sistema imunitário materno, seja antes ou depois do parto.  Os anticorpos 

maternos para os antigénios eritrocitários fetais podem ser clinicamente silenciosos ou causar 

sequelas autoimunes potencialmente letais na atual ou em futuras gravidezes (ex.º: eritroblastose 

fetal ou aborto precoce).  Tal sensibilização pode ocorrer com qualquer incompatibilidade de 

antigénio eritrocitário, mas a maior frequência e as consequências clínicas mais profundas ocorrem 

com incompatibilidades do antigénio D ou Rh.  A deteção e enumeração dos GV fetais é uma parte 

essencial da gestão das pacientes com HFM tratadas com preparados de imunoglobina Rh (RhIG) 

[6]. A profilaxia com imunoglobina Rh é uma prática universal, mas as dosagens e os calendários 

têm variações regionais [7,8]. Por conseguinte, a sensibilidade e a especificidade dos testes de 

deteção da HFM é um fator crítico na eficácia terapêutica e no subsequente resultado clínico. 

 

O teste mais utilizado para deteção de HFM tem sido a contagem visual ao microscópio, ou método 

de Kleihauer-Betke (KB), que se baseia em diferenças nas propriedades de solubilidade em condições 

ácidas entre a hemoglobina fetal (HbF) e a hemoglobina do adulto [9].  Embora o método KB seja 

facilmente realizado na maioria dos laboratórios clínicos, tem pouca sensibilidade e apresenta fraca 

reprodutibilidade ou precisão (CV de 50- 100%) [10, 11]. Os métodos de citometria de fluxo foram 

desenvolvidos utilizando as diferenças antigénicas ou avaliação quantitativa da hemoglobina fetal 

(HbF) para distinguir os GV fetais dos GV do adulto. Estes métodos são mais precisos e menos 

subjetivos [12-22]. Não obstante, muitos laboratórios continuaram a usar o método KB devido à 

limitada disponibilidade da citometria de fluxo.
 

 

O IQ Products FMH QuikQuant™ é um método de citometria de fluxo para deteção e quantificação de 

HFM. O teste usa um anticorpo monoclonal anti-hemoglobina F e iodeto de propídio como reagente 

numa técnica sem lavagem que demora cerca de 30 minutos a estar concluída. Exigindo menos de 

10 minutos de tempo do técnico de laboratório, é simultaneamente mais eficiente do que o teste KB 

e mais sensível e preciso.   

 

Aplicação 

A determinação laboratorial do nível de células fetais na circulação materna continua a ser um 

elemento importante na gestão obstétrica de mulheres com suspeita de trauma uterino e na 

administração da dosagem correta de imunoglobina Rh.  
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Componentes do Produto 

 1,0 ml de IQ Products FMH QuikQuant™ Reagente com Anticorpo para Citometria de 

Fluxo (100 testes) 

 30 ml de IQ Products Intra-Cell™ Solução de permeabilização – fornecida como 10X 

concentrado 

 45 ml de IQ Products FMH QuikQuant™ Solução-tampão – fornecida como 10X 

concentrado  

 

Reagentes e Materiais Necessários, mas não incluídos 

 Tubos de poliestireno de 12 x 75 mm descartáveis com suporte 

 Pontas de pipeta, (1-200 µl e 200-1000 µl) 

 Pipetas de volume ajustável (0-200 µl e 200-1000 µl) 

 Tampão fosfato salino (PBS) ou PBS de Dulbecco Sigma #P3813  ou   CellGro #21-

031-CM 

 Glutaraldeído (0,03% + 0,015%) 

 Glutaraldeído a 8 % para diluição Sigma # G 7526 ou Polysciences #00216A 

OU  

 Glutaraldeído a 25 % para diluição Sigma # G 5882 ou Polysciences #01909 

 Água de grau reagente, de preferência filtrada 

 Filtro de vácuo de 0,2 μm (opcional, mas recomendado) 

 FETALtrol™ (IQ Products) ou sangue do cordão umbilical para 3 níveis de controlo em 

testes de hemorragia feto-materna 

 Agitador tipo Vortex 

 Centrífuga para lavagem de células do banco de sangue com capacidade para alcançar 

as 600 xg. 

 Citómetro de fluxo multiparamétrico, com capacidade para pelo menos 3 parâmetros 

de fluorescência 

 Software para análise de ficheiros list-mode em formato FCS  

              

Preparação do Reagente 

1 PBS  

 PBS de Dulbecco     1000 ml CellGro #21-031-CM ou 

equivalente     

OU   

 Tampão fosfato salino em pó    1 pacote Sigma # P 3813 ou equivalente  

 H2O de grau reagente   q.s.p. 1000 ml 

 Misture bem 

 Passe por um filtro de vácuo com poro de 0,2μm, se disponível, para remover 

partículas de detritos       

 Ajuste o pH a 7,4 quando a solução atingir a temperatura ambiente (20-25 C) 

 Guarde no frigorífico a 2-8 °C 

 A validade deve ser determinada por procedimento laboratorial padrão. A 

utilização de água estéril/filtrada 

como diluente alargará o prazo de validade para 30 dias a 2-8 °C. 

 

2 FMH QuikQuant™  Solução de trabalho tampão – equivalente a PBS com BSA  

(0,5%) 

 H2O de grau reagente      9 partes        

 IQ Products FMH QuikQuant™  Concentrado de tampão    1 parte        

  

                  Por exemplo: 9 ml de H2O e 1 ml de concentrado IQ Products BSA combinados 

 Misture bem 

 Passe por um filtro de vácuo com poro de 0,2μm, se disponível, para remover 

partículas de detritos       

 Ajuste o pH a 7,4 quando a solução atingir a temperatura ambiente (20-25 C) 

 Guarde no frigorífico a 2-8 °C 

 Validade: deve ser determinada por procedimento laboratorial padrão. A 

utilização de água estéril/filtrada  

como diluente alargará o prazo de validade para 30 dias a 2-8 °C. 
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3    Diluição de trabalho de glutaraldeído: 0,03% 

Nota: uma vez que a pureza do glutaraldeído pode variar consoante o fabricante ou 

os lotes, as concentrações de glutaraldeído entre 0,015 – 0,045% devem ser avaliadas 

para otimização da separação da coloração de GV fetais e do adulto com o teste 

(separação de 2 log ou mais desejável).  

 

Guarde o glutaraldeído de reserva no congelador (as ampolas podem ser divididas 

em alíquotas para microtubos de polipropileno e novamente congeladas) ou no 

frigorífico de acordo com as recomendações do fabricante. Faça uma solução de 

trabalho fresca em cada dia de utilização 

 Solução de reserva de glutaraldeído Grau EM ou Grau I a 8% 94 ul Sigma 

#G7526  ou  Polysciences #00216A 

 PBS (pH 7,4)  25 ml (ver PBS acima) 

OU 

 Solução de reserva de glutaraldeído Grau EM ou Grau I a 25% 30 ul Sigma 

#G5882  ou  Polysciences #01909 

 PBS (pH 7,4)  25 ml  (ver PBS acima) 

 Misture bem e mantenha no frigorífico (2-8 C) durante o máximo de 2 horas 

antes da utilização 

 Validade: elimine o glutaraldeído diluído não utilizado / Consulte no recipiente do 

fabricante a validade do  

glutaraldeído de reserva. 

4    IQ Products Intra-Cell™  para permeabilização celular  

 O IQ Products Intra-Cell™ Concentrado de reagente deve ser mantido à 

temperatura ambiente (20-25 C) e bem  

misturado antes da diluição para evitar a precipitação de sólidos.  

 Prepare uma solução de trabalho com uma diluição 1:10 a partir de Intra-Cell™ 

Concentrado de reagente, por  

exemplo:  

 IQ Products Intra-Cell™ Concentrado       5 ml               

 Água (H2O) de grau reagente              45 ml     

 Misture bem e guarde a solução de trabalho (IQ Products Intra-Cell™ com 

diluição 1:10) no frigorífico (2-8 C). 

 Validade: a solução de trabalho perde a validade após 30 dias ou mediante a 

deteção de qualquer turvação  

na solução. A solução de reserva pode ser usada até à data de validade indicada 

na etiqueta. 

  

Amostra 

Sangue total com EDTA ou outras amostras anticoaguladas 

 Coloque a amostra no frigorífico se o teste não for realizado no prazo de 4 horas após a colheita. 

 As amostras podem ser mantidas no frigorífico durante 72 horas antes do teste [1]. 

 

Preparação da Amostra  

1 Prepare uma diluição 1:20 de sangue com FETALtrol™ ou anticoagulante EDTA utilizando 

PBS com BSA a 0,5 % ou FMH QuikQuant™ Solução de trabalho tampão. 

2 Coloque 10 μl de células diluídas dentro de um tubo de poliestireno de 12 X 75 mm. 

3 Acrescente 0,75 ml de glutaraldeído (glutaraldeído a 0,03 % em PBS sem BSA) ao tubo. 

4 Agite no Vortex após acrescentar o glutaraldeído às células e intermitentemente durante 

a incubação à temperatura ambiente durante 10 minutos. Evite a formação de 

conglomerados de GV garantindo que as células permanecem em suspensão durante esta 

etapa de fixação. 

5 Acrescente 1,5 ml de solução de trabalho IQ Products Intra-Cell™ a cada tubo e deixe 

incubar à temperatura ambiente durante 10 minutos. 

6 Agite no Vortex após acrescentar a solução Intra-Cell™ e pelo menos duas vezes durante 

a incubação, minimizando assim os agregados de células. 
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7 Coloque durante 60 segundos na centrífuga para lavagem de células e decante durante 5 

segundos. Em alternativa, centrifugue durante pelo menos 5 minutos a 600 xg e, em 

seguida, decante o sobrenadante.  

8 Agite o tubo no Vortex durante pelo menos 15 segundos para dispersar totalmente o 

sedimento. 

9 Acrescente 10μl de IQ Products FMH QuikQuant™ Reagente com Anticorpo, seguidos de 

40μl FMH QuikQuant™ Solução de trabalho tampão. 

10 Deixe incubar durante 10 minutos à temperatura ambiente no escuro. 

11 Acrescente 2,0 ml de FMH QuikQuant™ Solução de trabalho tampão, agite no Vortex e 

deixe incubar à temperatura ambiente durante 30 segundos. Nota: para facilitar a 

mistura sem derramar, sugerimos que acrescente 1 ml e agite suavemente no 

Vortex, depois acrescente mais 1 ml e misture novamente. 

12 Coloque durante 60 segundos na centrífuga para lavagem de células e decante durante 5 

segundos. Em alternativa, centrifugue durante pelo menos 5 minutos a 600 xg e, em 

seguida, decante o sobrenadante.  

13 Acrescente 1,0 ml de FMH QuikQuant™ Solução de trabalho tampão, misture bem no tubo 

e evite a exposição à luz. Processe no citómetro de fluxo, recolhendo um mínimo de 

100.000 GV para análise. 

 

Configuração do Citómetro de Fluxo 

1 Selecione 2 amostras de sangue, uma de sangue de adulto com uma contagem elevada 

de glóbulos brancos (GB) e uma de sangue de adulto onde tenha adicionado células 

lavadas do cordão umbilical compatíveis com ABO ou FETALtrol™ Nível 3. (Todos os 

glóbulos vermelhos têm de ser lavados duas vezes e novamente suspensos em 

PBS/BSA antes de serem misturados ou adicionados para remover toda a hemaglutinina 

que possa causar conglomeração.) 

 

2 Siga o procedimento de coloração do teste FMH QuikQuant™.  

 

3 Efetue as etapas abaixo para configurar o protocolo de citometria: 

 

a)   Faça o seguinte:        Histogramas de dois parâmetros:  

 FSC vs SSC (log-log) 

 Anti-HbF (FL1) vs log SSC 

 Iodeto de propídio (FL3) vs log SSC 

 Iodeto de propídio (FL3) vs anti-HbF (FL1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histograma(s) de um parâmetro:  

 Número vs anti-HbF (FL1) 

 Número vs Autofluorescência (FL2) (opcional) 
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E uma Caixa de resultados que mostre na região eventos de GV, GV do adulto, 

células F do adulto e GV fetais (a Autofluorescência e as Células nucleadas são 

opcionais) 

 

 
 

b) Enquanto processa o tubo que contém a mistura corada de sangue de adulto/cordão 

umbilical (ou FETALtrol™ Nível 3), ajuste o log FS e o log SS de modo a que a população 

de GV fique a meio da escala em ambos os eixos.  

 

c) Ajuste o limiar em FS para eliminar eventos indesejados (plaquetas, detritos de células) que 

tenham um sinal inferior ao da população de glóbulos vermelhos. 

 

d) Ajuste FL1 (anti-HbF) e FL3 (iodeto de propídio) de modo a que a população de glóbulos 

vermelhos se encontre na primeira década de ambos os parâmetros e que seja possível 

visualizar a totalidade do pico nos histogramas. Enquanto o IP é um marcador específico 

para células nucleadas, a Autofluorescência pode ser usada para definir regiões ao enumerar 

células F [22].   

 

e) Enquanto processa o tubo que contém a amostra corada com contagem elevada de GB, 

ajuste a Compensação FL3 – FL1 de modo a que os GV (corados) ao longo do eixo FL1 se 

encontrem maioritariamente dentro da primeira década do eixo FL3, mas que não tenha 

>1% de GV na linha de base do sinal FL1. 

 

f) Coloque uma região à volta dos glóbulos vermelhos, excluindo agregados de GV, detritos 

celulares e células nucleadas (eventos positivos ao iodeto de propídio). Certifique-se de que 

o histograma de um parâmetro se baseia nesta região (G1= R1). Defina as regiões de análise 

para GV do adulto, células F do adulto e GV fetais (consulte abaixo o ajuste das regiões) no 

histograma de um parâmetro do anti-HbF.  

 

g) Atribua um nome e guarde as definições do instrumento e o modelo de protocolo com o 

protocolo de aquisição também definido para recolher pelo menos 50.000 eventos num 

ficheiro list-mode com todos os parâmetros (FS, SS, FL1, FL2 e FL3). 

 

 

Análise de Ficheiros List-Mode 

A análise de ficheiros list-mode deve ser realizada conforme apresentado nos histogramas acima. 

Deve ser usada uma região para excluir células nucleadas, que é recomendável que seja um gráfico 

de dispersão lateral vs. iodeto de propídio. Além disso, as estratégias de região devem incluir um 

meio de exclusão de agregados de GV da análise, utilizando uma região FSC vs SSC. O excesso de 

agregados de GV (>1%) pode causar uma sobrecontagem significativa da percentagem de GV fetais, 

uma vez que os agregados fazem com que o verdadeiro denominador seja subcontado. Conforme 

acima indicado, também é recomendável que sejam criadas regiões de análise num gráfico de um 

parâmetro de anti-HbF utilizando três regiões correspondentes a GV do adulto, células F do adulto 

e GV fetais. A desativação de qualquer função de escala automática do software de análise permitirá 

uma melhor visualização da população de GV fetais. Em alternativa, os gráficos de dois parâmetros 

da expressão de anti-HbF vs. autofluorescência também podem ser um meio eficaz para definir a 

região de identificação de GV fetais. Ainda não foi estabelecido um método consensual para definição 

das regiões para GV do adulto e células F do adulto, embora tenhamos proposto uma abordagem 

utilizando o sinal de Autofluorescência [22]. A região de análise de GV fetais deve ser definida primeiro 

Id1: QQ_FMH-034_B.14.001 
Id2: 19Jan2009 
  Alias Region %Gate MedianX 
R1 RBC Gate 49905 99.81 
R2 Adult RBCs 48987 97.97 13.82 
R3 F Cells 616 1.23 74.59 
R4 Fetal Cells 391 0.78 684.98 
R5 Autofluorescence 49897 99.79 12.51 
R6 Nucleated cells 35 0.07 64.47 
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utilizando as amostras de controlo por forma a definir a região de análise num dos lados do pico de 

GV fetais na amostra de controlo elevada (tipicamente 1-2% de GV fetais).   

 

 
Figura 1. A análise dos dados deve incluir uma região para excluir agregados de GV 

(gate R1) e células nucleadas (gate R2), depois a enumeração de GV do adulto (região 

R5), células F do adulto se pretendido (região R6) e GV fetais (região R7). 

 

Controlo da Qualidade do Teste 

É imperativo que sejam utilizadas amostras de controlo multinível testadas como forma de avaliar 

tanto o procedimento como a análise. Uma fraca intensidade de coloração, danos nas células devido 

a concentração incorreta das soluções de fixação e/ou permeabilização, níveis superiores de células 

F, bem como uma compensação incorreta e definição de região não ideal podem interferir seriamente 

com a validade dos resultados gerados. Existem duas fontes principais de amostras para Controlo 

da Qualidade: 

 

O FETALtrol™- Produto de controlo sanguíneo estabilizado é uma alternativa prática aos controlos 

de produção própria. Contém frascos de controlos negativo, positivo baixo (~0,15% de GV fetais) e 

positivo elevado (~1,5% de GV fetais) e tem uma validade de 3 meses. Este produto é utilizado 

exatamente como sangue total neste procedimento e foi aprovado pela agência norte-americana 

FDA como controlo de diagnóstico in vitro. 

 

Produção própria de amostras de sangue com aditivos – mistura de sangue de adulto com 

sangue do cordão umbilical ou fetal compatível com ABO. O ideal é que existam controlos positivo 

elevado, positivo baixo e negativo com valores validados para GV fetais. 

 

Manuseamento e Armazenamento 

Guarde os frascos de FMHQuikQuant ™ Reagente com Anticorpo na posição vertical, bem fechados, 

a 2-8 C quando não estiverem a ser utilizados. Guarde o Intra-Cell™ Concentrado na posição 

vertical, bem fechado, à temperatura ambiente. Evite ciclos desnecessários de aquecimento e 

arrefecimento de todos os reagentes. Proteja o produto do congelamento, de temperaturas 

superiores a 30 C e de períodos de exposição prolongada à temperatura ambiente (18-25 C), 

excluindo o Intra-Cell™ Concentrado, ou à luz. Guarde o FMHQuikQuant™ Concentrado de tampão 

na vertical e à temperatura ambiente (18-25 C). 

 

Aviso 

O IQ Products FMHQuikQuant™ Reagente com Anticorpo e o FMHQuikQuant™ Concentrado de tampão 

contêm azida de sódio (<0,1% p/v). Este químico transforma-se num composto tóxico e perigoso 

quando combinado com ácidos ou metais. Manuseie com cuidado. As soluções que contenham azida 

de sódio devem ser eliminadas de forma adequada.  

 

Controlo da Qualidade do Produto 

O desempenho e especificidade dos reagentes incluídos neste kit são testados utilizando os métodos 

internos de controlo de qualidade da IQ Products. O fabrico deste produto segue as diretrizes de 

produção e de sistema de qualidade em conformidade com as normas FDA-QSR e EN ISO 13485. 
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Limitações do Produto 

As situações clínicas que se seguem podem resultar num nível superior de HbF devido a níveis 

elevados de células F do adulto e não devem ser confundidas com uma Hemorragia Feto-Materna 

[22-24]: 

 Anemia grave 

 Persistência hereditária de HbF 

 Talassemia 

 Doença falciforme, em especial quando submetida a terapia com hidroxiureia, butirato 

ou outros  fármacos que elevam a HbF  

 

Potenciais Problemas 

 Uma coloração inadequada e fraca separação são normalmente resultado de uma fixação 

e/ou permeabilização incorretas. O glutaraldeído deve ser devidamente guardado e 

diluído apenas antes da utilização na etapa de fixação. Se as células não forem 

corretamente fixadas com o glutaraldeído, serão lisadas quando o Intra-Cell™ for 

adicionado. Se a etapa do Intra-Cell™ não for corretamente efetuada, o anticorpo HbF 

conjugado não conseguirá alcançar o interior da célula [23]. 

 Não otimização da configuração do instrumento ou das definições de compensação. 

 Não utilização de uma região para definir as células fetais com base num controlo positivo, 

como o FETALtrol. 

 Uma mistura incorreta e/ou a utilização de glutaraldeído com uma concentração mais 

forte do que a indicada pode causar agregados, frequentemente detetados pela presença 

de conglomerados de células e por resultados superiores aos esperados para as amostras 

com FETALtrol. 

 A incorreta diluição do IQ Products Intra-Cell™ 10X Concentrado de solução de 

permeabilização irá causar conglomeração ou aglutinação (semelhante em aparência 

macroscópica a aglutininas frias ou rouleaux), o que irá afetar negativamente a precisão 

dos valores obtidos. 

 As soluções não filtradas podem conter micropartículas que seriam detetadas e contadas 

pelo instrumento. Isto pode reduzir o número de eventos (GV) usáveis na contagem total 

e dificultar a análise ou afetar negativamente a precisão dos valores obtidos. 

 As amostras pós-transfusão com agregados celulares mediados imunologicamente pode 

produzir valores de células fetais falsamente elevados. Este problema pode ser evitado 

excluindo os agregados. 

 A não exclusão de células nucleadas autofluorescentes durante a análise de dados pode 

dar uma falsa elevação do nível de glóbulos vermelhos fetais. 

 

 

Valores Esperados e Respetivos Desvios 

Cada laboratório deve estabelecer o(s) intervalo(s) de referência aceitáveis para testes de 

hemorragia feto-materna. A média do laboratório para resultados de GV fetais para amostras de 

sangue saudáveis de não-grávidas espera-se que seja ≤ 0,06%. Os níveis de células F do adulto são 

geralmente valores não contados, mas as publicações sugerem que a maioria das análises terá < 

5% de células F[24-26]. Foram estudados dadores normais aparentemente saudáveis em três 

laboratórios. Estes resultados devem servir de orientação. Cada laboratório deve estabelecer os seus 

próprios intervalos de referência. 

 

  



PRT QQF-100    version 3.0 

 

Page 8 of 11 

 

Características do Desempenho 

 

 

Tabela 1 A determinação da sensibilidade do teste foi realizada através de estudos de diluição de 

misturas com IQ Products FETALtrol™ (níveis elevado, baixo e negativo) seguidos de medições 

replicadas num instrumento Becton Dickinson FACScan. Conforme acima apresentado, as amostras 

com valores tão reduzidos como 0,04% de glóbulos vermelhos fetais foram significativamente 

distinguidas (P < 0,05) das amostras sem células fetais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 A determinação da imprecisão do teste foi realizada através de estudos de misturas com 

IQ Products FETALtrol™ seguidos de medições replicadas num instrumento Becton Dickinson 

FACScan. Conforme acima apresentado, as amostras com valores tão reduzidos como 0,17% de 

glóbulos vermelhos fetais têm um coeficiente de variação (CV) de < 5%. 

 

 

FMHQuikQuant™  - Versão de Citometria de Fluxo – Estudo de Sensibilidade 

% GV fetais esperada Réplica 1 Réplica 2 Média Desvio padrão CV Valor 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 

FMH QuikQuant™  -no FACScan- Estudo de Precisão 

Réplica Amostra 1  Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 Amostra 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 

Média 0,02 0,17 0,70 0,80 1,71 

Des Padr 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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Figura 2. A determinação da linearidade do teste foi realizada através da regressão de Passing-

Bablok entre a percentagem de GV fetais determinada pelos testes de citometria de fluxo Caltag 

Fetal Hgb e FMH QuikQuant (QQF). 

 

Estatuto Regulamentar   

Neste momento, o FMH QuikQuant ™ é registrado como "in vitro dispositivo médico de 

diagnóstico" nos países que pertencem à Comunidade Europeia. Em todos os outros países, devem 

ser rotulados "para a pesquisa use only".  

 

Referências 

1 CLSI, Fetal Red Cell Detection; Approved Guideline. CLSI (formerly NCCLS) Document H52-

A, 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. 

 

0 5 10 15 20 25 30

0

5

10

15

20

25

30

Fetal Cell Percent (QQF)

F
e

ta
l 
R

B
C

 P
e

rc
e

n
t 

(C
a

lt
a

g
 H

b
F

)

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

Percentagem de células fetais 
(QQF) 

P
e

rc
e

n
ta

g
e

m
 d

e
 G

V
 f

e
ta

is
 (

C
a

lt
a

g
 H

b
F

) 



PRT QQF-100    version 3.0 

 

Page 10 of 11 

 

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.  

 

Garantia 

Os produtos vendidos por esta abrangidos são apenas garantidos conforme a quantidade e conteúdo 

especificados na etiqueta no momento de entrega ao cliente. Não há garantias, expressas ou 

implícitas além da descrição na etiqueta do produto. IQ Products BV não se responsabiliza por danos 

de propriedade, ferimentos pessoais ou perdas económicas causados pelo produto. 

 
Explicação dos símbolos utilizados 

I Consulte as instruções de utilizaão 

[REF] Referência de catálogo 

s Suficiente para 

[IVD] Dispositivos médicos de diagnóstico in Vitro 

! Atenção, consulte a documentação incluida 

K Manter afastado da luz (solar) 

D Risco biológico 

t Limite de temperatura (°C) 

[RUO]  Pesquisa somente para uso 

[LOT]  Código do lote 

e Prazo de validade 

M Fabricante 

[EC_|REP] Representante autorizado na Comunidade Europeia 

| Conformité Européenne (Conformidade Europeia) 
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Apoio ao Consumidor 

IQ Products bv 

Rozenburglaan 13a 

9727 DL Groningen 

Holanda 

Tel. +31(0) 50 57 57 000 

Fax+31(0) 50 57 57 002 

Technical:  marketing@iqproducts.nl  

Encomendas : orders@iqproducts.nl 

   www.iqproducts.nl 
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