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İn Vitro Tanılama Kullanımı İçindir

Kullanım Amacı
IQ Products FMH QuikQuant™ hastanelerin klinik ve referans laboratuvarlarında, fetomaternal
hemoraji test yöntemlerinde deneyim sahibi eğitimli tıbbi teknologlar veya benzer nitelikli bireyler
tarafından kullanılmak için amaçlanmıştır.
Özet ve İlke
Fetal eritrosit tespitinin en önemli kullanımı, fetomaternal hemorajinin (FMH) değerlendirilmesidir
[1-4]. FMH gebelik boyunca normal olarak çok az miktarlarda ve gestasyonun son aşamalarında
artan hacimlerle meydana gelir [5]. Fetus ile anne arasında eritrosit antijenisitesinde önemli farklılık
varsa, bu durum doğumdan önce veya sonra annenin bağışıklık sisteminin allosensitizasyonu ile
sonuçlanabilir. Fetal eritrosit antijenlerinin maternal antikorları klinik olarak sessiz olabilir ya da
mevcut veya sonraki gebelikler için hayatı tehdit eden otoimmün sekellere neden olabilir (örn.
eritroblastozis fetalis veya erken düşük). Bu tür duyarlılaşma herhangi bir eritrosit uyumsuzluğu ile
oluşabilirse de, en sık görülen ve en şiddetli klinik sonuçlar Rh veya D antijen uyumsuzlukları ile
meydana gelmektedir. Fetal eritrositlerin tespiti ve sayımı, Rh immünglobulin (RhIG) preparatları
ile tedavi edilen FMH’li hastaların yönetiminin vazgeçilmez bir parçasıdır [6]. Rh immünglobulin
profilaksisinin kullanımı evrensel bir uygulama olmakla birlikte, dozlama miktar ve programları
bölgesel değişiklikler gösterir [7,8]. Dolayısıyla, FMH tespit analizlerinin duyarlılık ve özgüllüğü,
tedavi etkinliği ve müteakip klinik sonuç için kritik bir faktördür.
FHM tespiti için en yaygın olarak kullanılan analiz görsel mikroskopik sayım Kleihauer-Betke (KB)
yöntemi olup, fetal hemoglobin (HbF) ve yetişkin hemoglobininin asit koşullarındaki çözünürlük
özellikleri arasındaki farklılıklara dayanır [9]. KB yöntemi çoğu klinik laboratuvarlar tarafından
kolayca uygulanabilse de, duyarlılığı yetersizdir ve tekrarlanabilirlik ve kesinlik açısından zayıftır
(değişim katsayısı (CV) %50-100) [10,11]. Fetal eritrositleri yetişkin eritrositlerinden ayırt etmek
üzere fetal hemoglobinin (HbF) antijen farklılıklarını veya kantitatif değerlendirmesini kullanan akım
sitometri yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemler daha kesin ve daha az sübjektiftir [12-22].
Bununla birlikte, akım sitometrisinin geniş çapta bulunmaması nedeniyle birçok laboratuvar KB
yöntemini kullanmaya devam etmektedir.
IQ Products FMH QuikQuant™, FMH tespiti ve nicellemesine yönelik bir akım sitometrisi yöntemidir.
Anti-Hemoglobin F monoklonal antikor ve Propidium İyodür reaktifi bir “no-wash” tekniğinde
kullanan bu analizin tamamlanması yaklaşık 45 dakika sürer. 15 dakikadan daha az teknolog
zamanı gerektiren analiz, KB deneyinden hem daha verimli kullanım sunar, hem de daha duyarlı ve
daha kesindir.
Uygulama
Maternal dolaşımdaki fetal hücre düzeylerinin laboratuvarda tespiti, şüpheli uterin travmalı
kadınların obstetrik yönetiminde ve Rh immünglobulinin doğru dozda verilmesinde önemli bir araç
olmaya devam etmektedir.
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Ürün Bileşenleri

Akım Sitometrisi için 1,0 mL IQ Products FMH QuikQuant™ Antikor Reaktifi (100 test)

30 mL IQ Products Intra-Cell™ permeabilizasyon çözeltisi – 10X konsantre olarak sağlanır

40 mL IQ Products FMH QuikQuant™ Tampon çözeltisi – 10X konsantre olarak sağlanır
Gerekli Olup Dahil Edilmeyen Reaktifler ve Materyaller

12 x 75 mm tek kullanımlık polistiren tüpler ve sehpa

Pipet uçları, (1-200 µL) ve (200-1000 µL)

Ayarlanabilir hacimli pipetler (0-200 ve 200-1000 µL)

Fosfat tamponlu salin (PBS) veya Dulbecco PBS
Sigma #P3813 veya CellGro #21-031-CM

Glutaraldehit (%0,03 + %0,015)
o Seyreltmek için %8 glutaraldehit
Sigma #G7526 veya Polysciences #00216A
VEYA
o Seyreltmek için %25 glutaraldehit
Sigma #G5882 veya Polysciences #01909

Reaktif Sınıfı su, tercihen filtreli

0,2 μm vakumlu filtre takımı (opsiyonel, ancak önerilir)

FETALtrol™ (IQ Products) veya fetomaternal hemoraji analizlerinde kullanılmak üzere 3 düzeyli
kontrol için kurum yapımı kordon kanı

Vorteks mikser

Kan bankası hücre yıkayıcısı veya 600 x g kapasiteli santrifüj

Çok parametreli akım sitometresi cihazı; en az 3 floresans parametre kapasiteli

FCS formatlı liste modu (listmode) dosyalarının analizi için yazılım
Reaktifin Hazırlanması
1 PBS

Dulbecco PBS
1000 mL CellGro #21-031-CM ve eşdeğeri
VEYA

Fosfat Tamponlu Salin Tozu
1 paket Sigma #P3813 veya eşdeğeri

Reaktif Sınıfı H2O
1000 ml’ye getirin

Her çözeltiyi pH veya filtreleme işleminden önce iyice karıştırın

Partikülat kalıntılarını almak için, varsa 0,2 μm gözenekli vakumlu filtre kullanarak filtreleyin

Çözelti oda sıcaklığına (20-25°C) eriştiğinde pH değerini 7.4’e ayarlayın.

2-8°C sıcaklıkta soğutucuda saklayın

Son kullanma tarihi laboratuvarın standart prosedürüne göre belirlenir. Seyreltici olarak
steril/filtrelenmiş su kullanılması raf ömrünü 2-8°C’de 30 güne uzatır.
2








FMH QuikQuant™ Tampon çalışma çözeltisi – BSA’lı (%0,5) PBS’ye eşdeğer
Reaktif Sınıfı H2O
9 kısım
™
IQ Products FMH QuikQuant Tampon konsantresi 1 kısım
Örneğin: 9 mL H2O ve 1 mL IQ Products BSA konsantresi birleştirilir
İyice karıştırın
Partikülat kalıntılarını almak için, varsa 0,2 μm gözenekli vakumlu filtre kullanarak filtreleyin
Çözelti oda sıcaklığına (20-25°C) eriştiğinde pH değerini 7.4’e ayarlayın
2-8°C sıcaklıkta soğutucuda saklayın
Son kullanma tarihi: laboratuvarın standart prosedürüne göre belirlenir. Seyreltici olarak
steril/filtrelenmiş su kullanılması raf ömrünü 2-8°C’de 30 güne uzatır.

3 Glutaraldehit %0,03 Çalışma Seyreltimi: 0,03%
Not: Glutaraldehitin saflığı üreticiye veya ürün partisine göre değişiklik gösterebileceğinden,
yetişkin ve fetal eritrosit boyamasının ayrılık optimizasyonu için glutaraldehitin %0,015 –
0.045 arasındaki konsantrasyonları analizle değerlendirmeye alınmalıdır (2 log veya daha
fazla ayrılık arzu edilir).
Glutaraldehit stok malzemesini, üreticisinin önerilerini izleyerek dondurucuda (ampuller
polipropilen mikrotüplere alikuot yapılarak yeniden dondurulabilir) veya soğutucuda saklayın. Her
kullanım günü için taze çalışma çözeltisi hazırlayın

%8 EM Sınıfı veya Sınıf I Glutaraldehit stok çözeltisi
94 uL Sigma #G7526 veya
Polysciences #00216A

PBS (pH 7.4)
25 mL (yukarıda PBS’ye bakın)
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VEYA
%25 EM Sınıfı veya Sınıf I Glutaraldehit stok çözeltisi

30 µL Sigma #G5882 veya
Polysciences #01909
PBS (pH 7.4)
25 mL (yukarıda PBS’ye bakın)
İyice karıştırın ve kullanmadan önce 2 saate kadar soğutucuda tutun (2-8°C).
Son kullanma: Kullanılmayan seyreltilmiş glutaraldehiti atın. Stok Glutaraldehitin son
kullanma tarihi için üreticisinin kutusuna bakın.

4 Hücre permeabilizasyonu için IQ Products Intra-Cell™

IQ Products Intra-Cell™ reaktif konsantresi oda sıcaklığında (20-25°C) tutulmalı ve katı
maddelerin çökmesini önlemek için seyreltme işleminden önce iyice karıştırılmalıdır

Intra-Cell™ reaktif konsantresinden 1:10 seyreltilmiş çalışma çözeltisi hazırlayın; örneğin:

IQ Products Intra-Cell™ konsantresi
5 mL

Reaktif sınıfı su (H2O)
45 mL

Çalışma çözeltisini (1:10 seyreltilmiş IQ Products Intra-Cell™) iyice karıştırın ve soğutucuda
saklayın (2-8°C)

Son kullanma: Çalışma çözeltisi 30 günden veya çözeltide herhangi bir bulanıklık görüldükten
sonra kullanılmamalıdır. Stok çözeltisi, etiketindeki son kullanma tarihine kadar kullanılabilir.
Örnek
EDTA Tam Kan (veya diğer antikoagüle örnekler)

Eğer test işlemi örnek alındıktan sonra 4 saat içinde yapılmazsa örneği soğutucuda saklayın.

Örnekler, testten önce soğutucuda 72 saate kadar tutulabilir [1].
Örneğin Hazırlanması
1 %0,5 BSA’lı PBS veya FMH QuikQuant™ Tamponçalışma çözeltisi kullanarak, FETALtrol™ veya
EDTA ile anti-koagüle edilmiş kandan 1:20 seyrelti yapın.
2 Seyreltilmiş hücrelerden, 12 X 75 mm’lik bir polistiren plastik tüp içine 10 μL koyun.
3 Tüpe 0,75 mL glutaraldehit (BSA’sız PBS içinde %0,03 glutaraldehit) ekleyin.
4 Hücrelere glutaraldehit eklenmesi üzerine ve oda sıcaklığında inkübasyon sırasında aralıklı
olarak 10 dakika vorteks uygulayın. Bu fiksasyon adımı sırasında hücrelerin süspansiyonda
kalmasını sağlayarak eritrosit küme oluşumunu önleyin.
5 Her bir tüpe 1,5 mL IQ Products Intra-Cell™ çalışma çözeltisi ekleyin ve oda sıcaklığında 10
dakika inkübe edin.
6 Intra-Cell™ çözeltisini ekledikten sonra ve inkübasyon sırasında en az iki kere vorteks uygulayın
ve yine hücre kümeleşmelerini en aza indirin.
7 Hücre yıkayıcısı ile 60 saniye döndürün ve 5 saniye dekante edin. Alternatif olarak bir santrifüj
içinde 600 x g’de en az 5 dakika santrifüj yapın ve sonra süpernatantı dekante edin.
8 Pelleti tamamen dağıtmak için tüpe en az 15 saniye vorteks uygulayın.
9 10 μL IQ Products FMH QuikQuant™ Antikor Reaktifi ve ardından 40 μL FMH QuikQuant™
Tampon çalışma çözeltisi ekleyin.
10 10 dakika süreyle oda sıcaklığında karanlıkta inkübe edin.
11 2,0 mL FMH QuikQuant™ Tampon çalışma çözeltisi ekleyip vorteks uygulayın ve oda sıcaklığında
30 saniye inkübe edin. Not: Karıştırma işlemini dökmeden kolayca yapmak için 1 mL
eklenmesi, hafif vorteks uygulanması ve 1 mL daha ekleyip tekrar karıştırılması
önerilir.
12 Hücre yıkayıcısı ile 60 saniye döndürün ve 5 saniye dekante edin. Alternatif olarak bir santrifüj
içinde 600 x g’de en az 5 dakika santrifüj yapın ve sonra süpernatantı dekante edin.
13 1,0 mL FMH QuikQuant™ Tampon çalışma çözeltisi ekleyin, tüpü iyice karıştırın ve ışığa maruz
bırakmaktan kaçının. Akım sitometresi üzerinde çalıştırın ve analiz için en az 100 000 eritrosit
toplayın.

Page 3 of 11

TUR QQF-100

version 4.0

Akım Sitometresi Kurulumu
1 2 kan örneği seçin; biri yüksek lökositli yetişkin kanı, diğeri de ya yıkanmış ABO uyumlu
kordon hücreleri eklenmiş yetişkin kanı ya da FETALtrol ™ Düzey 3 olmalıdır. (Karıştırmadan
veya eklemeden önce, kümeleşmeye neden olabilecek bütün hemaglutininleri gidermek için
bütün eritrositler iki kere yıkanmalı ve PBS/BSA içinde yeniden süspanse edilmelidir.)
2

FMH QuikQuant™ analiz boyama prosedürü uyarınca boyayın.

3

Sitometre protokolünü kurmak için aşağıdaki adımları kullanın:
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a) Aşağıdakileri çizin:
 İki parametreli histogramlar:
o İleri Saçılma - Yana Saçılma (log-log)
o Anti-HbF (FL1) - Yana Saçılma-log
o Propidium iyodür (FL3) - Yana Saçılma-log
o Propidium iyodür (FL3) - anti-HbF (FL1)
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Ayrıca, geçitli eritrosit olaylarını, Yetişkin Eritrositlerini, Yetişkin F hücrelerini ve Fetal Eritrositleri
gösteren bir Sonuçlar Kutusu (Otofloresans ve Çekirdekli hücreler isteğe bağlıdır)
Id1: QQ_FMH-034_B.14.001
Id2:
Diğer Adı
19Oca2009
Alan
R1 Eritrosit Geçidi
49905
R2 Yetişkin Eritrositleri 48987
R3 F Hücreleri
616
R4 Fetal Hücreler
391
R5 Otofloresans
49897
R6 Çekirdekli hücreler
35

%Geçit
99,81
97,97
1,23
0,78
99,79
0,07

MedyanX
13,82
74,59
684,98
12,51
64,47

Page 4 of 11

TUR QQF-100

b)
c)
d)

e)
f)

g)

version 4.0

Boyalı yetişkin / kordon kanı karışımını (veya FETALtrol™ Düzey 3) içeren tüpü
çalıştırırken, İleri Saçılma (FS)-log ve Yana Saçılma (SS)-log’u ayarlayarak lökosit
popülasyonunun her iki eksen üzerinde ölçeğin ortasında yar almasını sağlayın.
İleri Saçılma (FS) üzerindeki eşiği ayarlayarak, Eritrosit popülasyonundan daha düşük sinyalli
istenmeyen olayların (trombositlerin, hücre kalıntılarının) ortadan kalkmasını sağlayın.
FL1 (anti-HbF) ve FL3 (Propidium İyodür) değerlerini ayarlayarak, eritrosit popülasyonunun her
iki parametrenin ilk dekatında olmasını ve zirvenin tamamının histogramlar üzerinde
görülebilmesini sağlayın. Pİ, çekirdekli hücreler için özel bir belirteçtir. Otofloresans ise F
hücrelerini sayarken alanları ayarlamak için kullanılabilir [22].
Yüksek lökositli boyalı örneği çalıştırırken, FL3 – FL1 Kompansasyonunu ayarlayarak FL1
ekseni boyunca yer alan (boyalı) eritrositlerin FL3 ekseni üzerinde çoğunlukla birinci dekat içine
düşmesini, ancak >%1 Eritrositlerin FL1 sinyalinin taban çizgisi üzerinde olmamasını sağlayın.
Eritrosit kümelerini, hücre kalıntılarını ve çekirdekli hücreleri (propidium iyodür pozitif
olaylarını) hariç bırakarak Eritrositlerin etrafına bir geçitleme alanı yerleştirin. Tek parametreli
histogramın bu geçide dayalı olmasını sağlayın (G1= R1). Anti-HbF parametresinin tek
parametreli histogramı üzerinde, yetişkin Eritrositleri, yetişkin F hücreleri ve Fetal Eritrositler
için analiz alanlarını ayarlayın (alanların ayarlanması için aşağıya bakın).
Veri toplama protokolü de bütün parametrelerle (FS, SS, FL1, FL2 ve FL3) bir liste modu
dosyasında en az 50.000 olay toplamak üzere ayarlanmış olarak, cihaz ayarlarını ve protokol
şablonunu isimlendirip kaydedin.
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Liste Modu Dosya Analizi
Liste modu dosyalarının analizi yukarıdaki histogramlarda gösterildiği gibi yapılmalıdır. Çekirdekli
hücreleri analiz dışında bırakmak için bir geçitleme alanı kullanılmalıdır; bunun bir Yana Saçılma Propidium İyodür grafiği ile yapılması önerilir. Bir FALS - Yana Saçılma geçidi kullanılarak eritrosit
kümelerinin hariç bırakılması gibi ilave geçitleme stratejileri kullanılmalıdır. Kümeler gerçek payda
sayımının düşük sayılmasına neden olduğundan, aşırı eritrosit kümeleri (>%1) Fetal Eritrosit
yüzdesinin olduğundan önemli düzeyde daha fazla raporlanmasına yol açabilir. Ayrıca, yukarıda
gösterildiği gibi yetişkin eritrositlerine, yetişkin F hücrelerine ve fetal eritrositlere karşılık gelen üç
alan kullanılarak tek parametreli bir anti-HbF grafiği üzerinde analiz alanları oluşturulması önerilir.
Analiz yazılımının herhangi bir otomatik ölçekleme işlevinin devre dışı bırakılması, Fetal Eritrosit
popülasyonunun daha iyi görüntülenmesine olanak tanıyacaktır. Alternatif olarak, iki parametreli
anti-HbF ifadesi - otofloresans görüntüleri de ayrıca Fetal Eritrosit belirleme alanının tanımlanması
için etkili bir yol olabilir. Yetişkin eritrositlerinin ve yetişkin F hücrelerinin alanlarını tespit etmek için
bir konsensüs yöntem saptanmamış olmakla birlikte, Otofloresans sinyali kullanılan bir yaklaşım
önermiş bulunuyoruz [23]. Fetal eritrosit analiz alanı, önce kontrol örnekleri kullanılarak kurulmalı
ve bu şekilde analiz alanının, yüksek kontrol örneği üzerindeki fetal eritrosit zirvesinin her iki
tarafında kurulması sağlanmalıdır (tipik olarak %1-2 Fetal Eritrositler).
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Şekil 1. Veri analizi, eritrosit kümelerini (R1 geçidi) ve çekirdekli hücreleri (R3
geçidi), sonra yetişkin eritrositlerinin sayılmasını (R4 alanı), istenirse yetişkin F
hücrelerini (R5 alanı) ve fetal eritrositleri (R6 alanı) hariç bırakmak için
geçitleme içermelidir.
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Analiz Kalite Kontrolü
Gerek prosedürü gerekse analizi değerlendirmek için çok düzeyde analiz edilen kontrol örneklerinin
kullanılması gerekir. Düşük boyama şiddeti, fiks ve/veya perm çözeltilerinin yanlış konsantrasyonu
nedeniyle hücre hasarı, artan F hücresi düzeyleri ile yanlış kompansasyon ve suboptimal geçitleme,
üretilen sonuçların geçerliliğini ciddi şekilde etkileyebilir. Kalite Kontrol örneklerinin başlıca iki
kaynağı vardır:
1. FETALtrol™ - IQ Products, LLC (www.iqproducts.nl) tarafından üretilen stabilize kan kontrol
ürünü, kurum yapımı kontrollere uygun bir alternatiftir. Negatif, düşük düzeyli (~%0,15 fetal
eritrositler) ve yüksek düzeyli (~%1,5 fetal eritrositler) pozitif kontrol flakonları içeren bu ürün
3 aylık raf ömrüne sahiptir. Bu ürün bu prosedürde aynen tam kan gibi kullanılır ve ABD FDA
(İlaç ve Gıda İdaresi) tarafından bir in vitro tanılama kontrolü olarak onaylanmıştır.
2. Kurum yapımı, bilinen miktarda hücre eklenmiş (spiked) kan örnekleri – ABO eşlenmiş
fetal veya kordon kanı ile yetişkin kanı karışımları. İdeal olarak, Fetal Eritrosit değerleri
doğrulanmış yüksek, düşük ve negatif kontroller bulunmalıdır.
Kullanım ve Depolama
FMH QuikQuant™ Antikor Reaktif flakonlarını, kullanılmadıkları zaman dik durumda ve kapakları
sıkıca kapatılmış olarak 2-8°C sıcaklıkta saklayın. Intra-Cell™ Konsantreyi dik durumda kapağı sıkıca
kapatılmış olarak oda sıcaklığında saklayın. Tüm reaktifleri gereksiz olarak ısıtma soğutma
döngülerine sokmaktan kaçının. Ürünü donmaya karşı, 30°C’den yüksek sıcaklıklardan, uzun süreli
oda sıcaklığından (18-25°C) (Intra-Cell™ Konsantre hariç) ve ışığa maruz kalmaktan koruyun. FMH
QuikQuant™ Tampon konsantresini dik durumda ve oda sıcaklığında (18-25°C) saklayın.
Uyarı:
FMH QuikQuant™ Tampon Konsantresi sodyum azid (<%0.1 w/v) içerir. Bu kimyasal, asit veya
metallerle birleştirildiğinde tehlikeli bir bileşiktir. Uygun özeni göstererek kullanın. Sodyum azid
içeren çözeltiler doğru şekilde atılmalıdır.
Üretim Kalite Kontrolü
Bu takımın içerdiği reaktiflerin performans ve spesifitesi, IQ Products’un şirket içi kalite kontrol
yöntemleriyle test edilmiştir. Bu ürünün imalatı, FDA QSR ve EN ISO 13485 ile uyumlu kalite sistemi
ve imalat üretim ilkeleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Ürünün Sınırlamaları
Aşağıdaki klinik durumlar, yükselmiş yetişkin F hücre düzeyleri nedeniyle artan HbF düzeyi ile
sonuçlanabilir ve Fetomaternal Hemoraji ile karıştırılmamalıdır [22-24]:

Şiddetli Anemi

Kalıtımsal HbF devamlılığı

Talasemi

Orak hücre hastalığı; özellikle hidroksiüre, bütirat veya HbF’i yükselten diğer ilaçlarla tedavi
olunurken
Olası Hata Kaynakları

Yetersiz boyama ve kötü ayırma, genellikle yanlış fiksasyon ve/veya permeabilizasyon
sonucunda oluşur. Glutaraldehit, doğru şekilde saklanmalı ve fiksasyon adımından hemen önce
seyreltilmelidir. Hücreler glutaraldehit tarafından yeterli şekilde fikse edilmezse, Intra-Cell™
eklendiğinde parçalanacaktır. Intra-Cell™ adımı doğru yapılmazsa, konjüge HbF antikoru hücre
içindeki hedefine ulaşamayacaktır [24].

Optimize edilmemiş cihaz kurulumu veya kompansasyon ayarları.

Fetal hücreleri tanımlamak için FETALtrol ™ gibi bir pozitif kontrole dayanarak bir alan
kullanılmaması.

Glutaraldehitin iyi karıştırılmaması veya optimumdan daha kuvvetli konsantrasyonda
kullanılması kümelere yol açabilir; bu da çoğu kez, hücre kümeleşmesi ve FETALtrol ™ örnekleri
için beklenenden daha yüksek sonuçlar elde edilmesi ile algılanır.
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10X IQ Products Intra-Cell™ permeabilizasyon çözelti konsantresinin seyreltilmemesi,
kümeleşmeye veya aglutinasyona neden olacak (genel görünüm olarak soğu aglutininlere veya
rulolara benzeyen) ve bu da elde edilen sonuçların doğruluğunu olumsuz şekilde etkileyecektir.
Filtrelenmemiş çözeltiler, cihaz tarafından görülecek” ve sayılacak mikropartiküller içerebilir.
Bu da toplam sayımda kullanılabilecek olayların (eritrositlerin) sayısını azaltarak analizi
güçleştirebilir veya elde edilen değerlerin doğruluğunu olumsuz şekilde etkileyebilir.
İmmünolojik geçişli hücre kümeleri içeren transfüzyon sonrası örnekleri, sahte yüksek Fetal
hücre değerlerine yol açabilir. Bu problem, kümeler hariç bırakılarak önlenebilir.
Verilerin analizi sırasında otofloresan çekirdekli hücrelerin hariç bırakılmaması, fetal eritrosit
düzeyi için sahte yüksek sonuç verebilir.

Beklenen Değerler ve Bunların Türetilmesi
Her laboratuvar, fetomaternal hemoraji analizleri için kabul edilebilir referans aralığı (veya
aralıkları) belirlemelidir. Gebe olmayan sağlıklı kan örnekleri için fetal eritrosit sonuçlarına ilişkin
laboratuvar ortalamasının ≤ %0.06 olması beklenir. Yetişkin F hücresi düzeyleri genellikle rapor
edilen değerler arasında olmamakla birlikte, literatürde çoğu örneklerin < %5 F hücresi olması
önerilmektedir [25]. Normal ve görünürde sağlıklı laboratuvar donörleri üzerinde üç çalışma
merkezinde araştırmalar yapılmıştır. Bu sonuçlar genel bir rehber olarak kullanılabilir. Her
laboratuvar kendi referans aralıklarını belirlemelidir.
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Performans Özellikleri
FMH QuikQuant™ - Akım Sitometrisi Versiyonu – Duyarlılık Çalışması
Beklenen Fetal
1.
2.
Ortala
Standart
CV
P Değeri
Eritrosit %’si
Tekrar
Tekrar
ma
Sapma
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
Tablo 1. Analiz duyarlılık tespiti, IQ Products FETALtrol™ karışımlarını seyreltme
çalışmaları (yüksek, düşük ve negatif düzeyler) ve ardından bir Becton Dickinson FACScan
cihazı üzerinde tekrarlama ölçümleri yapılarak gerçekleştirilmiştir. Yukarıda gösterildiği
gibi, %0.04 kadar düşük fetal eritrositli örnekler, fetal hücre içermeyen örneklerden
anlamlı olarak (P < 0.05) ayırt edilebilmektedir.

FMH QuikQuant™ - FACScan üzerinde - Kesinlik
Çalışması
Tekrar
1.
2.
3.
4.
Örnek Örnek Örnek Örnek
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
Ortalama
0,02
0,17
0,70
0,80
Standart Sapma
0,01
0,01
0,02
0,03
CV
33,3% 4,1%
3,4%
3,3%

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

Tablo 2. Analiz kesinsizlik tespiti, IQ Products FETALtrol™ karışımları üzerinde yapılan
çalışmaların ardından bir Becton Dickinson FACScan cihazı üzerinde yapılan tekrarlama
ölçümleriyle gerçekleştirilmiştir. Yukarıda gösterildiği gibi, %0,17 kadar düşük fetal
eritrositli örneklerin değişim katsayısı (CV) < %5 olabilmektedir.
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30

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

5

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
0

5

10

15

20

25

30

Fetal Cell Percent (QQF)
Şekil 2. Analiz lineerliğinin tespiti, fetal eritrosit yüzdesinin akım sitometrik Caltag Fetal
Hgb ve FMH QuikQuant™ (QQF) analizleri arasında yapılan Passing & Bablok regresyonu ile
gerçekleştirilmiştir.
Yasal Düzenlemelere İlişkin Durum
Şu anda, FMH QuikQuant™ Avrupa Topluluğu'na ait olan ülkelerde "in vitro diagnostik tıbbi cihaz"
olarak tescil edilmiştir. Diğer bütün ülkelerde bu "araştırma için sadece kullanmak" etiketli olmalıdır.
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Garanti
Anlaşma uyarınca satılan ürünler müşteriye teslim anındaki etiketinde belirtilen miktar ve içeriği
uyum için sadece garanti altındadır. Ürünün etiketinde açıklaması ötesine açık veya zımni
herhangi bir garanti bulunmamaktadır. IQ Ürünler BV maddi hasar, kişisel yaralanma veya ürünün
yol açtığı ekonomik kayıplardan sorumlu değildir.
Explanation of used symbols [26]
I

Consult instructions for use

[REF]

Catalogue number

s

Sufficient for

[IVD]

In Vitro Diagnostic medical device

!

Caution, consult accompanying document

K

Keep away from (sun)light

D

Biological risks

t

Temperature limitation (°C)

[RUO]

For Research Use Only

[LOT]

Batch code

e

Use by yyyy-mm-dd

M

Manufacturer

[EC_|REP]

Authorized Representative in the European Community

Müşteri Desteği
M IQ Products BV
www.iqproducts.nl
Rozenburglaan 13a
9727 DL Groningen, Hollanda
Tel +31(0) 50 57 57 000
Faks +31(0) 50 57 57 002
Teknik:
marketing@iqproducts.nl
Siparişler:
orders@iqproducts.nl
www.iqproducts.nl
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