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UTILIZAÇÃO PRETENDIDA E DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os Kits Olerup QTYPE para Tipagem HLA são testes de diagnóstico in vitro qualitativos para
a tipagem de ADN de alelos HLA de Classe I e Classe II.
Devem ser utilizados como auxílio para determinar alelos HLA-A, B, C, DRB1, DRB3, DRB4,
DRB5, DQA1, DQB1, DPA1 e/ou DPB1 com resolução baixa a intermédia em amostras de ADN
genómico humano, extraído de sangue anticoagulado, para ajudar a verificar se dador e recetor
são compatíveis para efeitos de transfusão e transplantação.
O produto destina-se a ser utilizado com um aparelho de PCR em tempo real validado.
O kit Olerup QTYPE é indicado para utilização por médicos especializados em técnicas de
biologia molecular que trabalhem em laboratórios de histocompatibilidade e imunogenética.
Os kits Olerup QTYPE destinam-se exclusivamente a uso profissional e não devem ser utilizados
como base única para tomar decisões clínicas.

RESUMO, EXPLICAÇÃO E PRINCÍPIOS DO TESTE
Os kits Olerup QTYPE combinam os princípios de primers específicos de sequência (PCR-SSP)
com sondas de hidrólise para a amplificação e deteção dos alelos HLA em tempo real.
A metodologia PCR-SSP baseia-se no princípio de que os primers oligonucleotídeos com
complementariedade total ou quase total sem extremidades 3’ não-complementares são mais
eficazes para utilização na reação de PCR do que os primers não-complementares quando usados
com polimerases de ADN termo-estáveis sem mecanismos de correção. Os pares de primers são
concebidos para se ligarem a alelos simples ou grupos de alelos, dependendo do grau de
resolução de tipagem necessário. Com condições de PCR estritamente controladas, os pares
de primers com ligação completa ou quase completa são favoráveis à amplificação, ou seja,
um resultado positivo; pelo contrário, pares de primers não ligados não permitem a amplificação,
ou seja, um resultado negativo.
No PCR-SSP tradicional, os produtos da amplificação são detetados através de eletroferese em
gel de agarose. Os produtos Olerup QTYPE são diferentes na medida em que cada reação também
inclui, pelo menos, uma sonda de hidrólise que permite a ligação a um local entre os primers.
À semelhança dos primers, também as sondas de hidrólise são oligonucleotídeos específicos
de sequência. Estas sondas diferem dos primers na medida em que são duplamente rotuladas
com um marcador fluorescente conjugado com a extremidade 5’ e uma molécula de atenuação
conjugada com as extremidades 3’. A amplificação da PCR não pode ocorrer a partir de sondas
de hidrólise, mesmo quando plenamente ligada ao ADN-alvo de cadeia simples (ADNcs).
Quando o marcador fluorescente é excitado com luz num comprimento de onda específico,
irá emitir luz num comprimento de onda diferente. No entanto, quando o marcador se aproxima
da molécula de atenuação, ocorre a transferência de energia de ressonância por fluorescência
(FRET), em que a energia de emissão do marcador é absorvida pela molécula de atenuação.
Portanto, quando as sondas de hidrólise estão intactas, os marcadores detetam muito pouca
emissão de luz.
O protocolo de PCR em tempo real é muito semelhante à PCR tradicional. Cada ciclo começa
com uma etapa de desnaturação, em que a reação é aquecida a uma temperatura à qual o ADN
de cadeia dupla (ADNcd) se dissocia em cadeias simples. Durante a etapa de hibridação e
extensão, os primers e as sondas irão ligar-se ao ADN-alvo de cadeia simples, partindo do
princípio que são complementares. A Taq polimerase liga-se à extremidade 3’ dos primers ligados
e começa a incorporar dNTPs a fim de ampliar o primer e criar uma nova cadeia de ADN que seja
complementar ao alvo. Quando a Taq polimerase atinge uma área de ADNcd, por exemplo, uma
localização a montante onde está ligada uma sonda de hidrólise, a sua atividade de nuclease 5’
irá degradar a sonda. Quando uma sonda é degradada, o respetivo marcador e a molécula de
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atenuação são separados uns dos outros para a solução de reação. São produzidos mais matrizes
a cada ciclo de PCR, o que significa que é possível ligar mais sondas e estas podem ser
degradadas pela Taq polimerase. Por conseguinte, a quantidade de marcador livre aumenta
de forma proporcional à quantidade de produto de PCR que é criado.
A PCR em tempo real é realizada num termociclador que inclui uma unidade de imagem que
é composta por uma fonte luminosa, filtros de emissão e excitação e uma câmara digital para
produzir imagens da placa para PCR. No final de cada etapa de extensão da PCR, o aparelho
ilumina toda a placa com luz num intervalo de comprimento de onda estreito através do filtro
de excitação. Em seguida, a luz emitida do marcador livre é detetada pela câmara digital através
de um filtro de emissão. Podem ser utilizadas diferentes combinações de filtros para detetar
diferentes marcadores, sendo que cada marcador é visualizado em separado no final de cada
ciclo. É possível traçar um gráfico por cada combinação de filtro, mostrando a alteração da
fluorescência em relação ao número do ciclo.
Uma vez que os aparelhos de PCR em tempo real têm filtros de comprimento de onda de
banda estreita, podem ser utilizados vários marcadores em cada poço de PCR. Por conseguinte,
um único poço de PCR pode incluir vários conjuntos de primers PCR-SSP, cada um com a sua
própria sonda de hidrólise com um marcador único, permitindo efetivamente que várias reações
independentes ocorram e sejam detetadas simultaneamente num único poço.
Uma vantagem da PCR baseada em sonda de hidrólise é que as reações podem ser projetadas
com especificidades mais definidas do que os PCR-SSP tradicionais. Isto deve-se ao facto de
a especificidade da reação não depender apenas dos dois locais de iniciação localizados em cis,
mas também de um terceiro local localizado em cis, onde a sonda se liga. Os kits Olerup QTYPE
exploram esta característica, de modo a aumentar a resolução de tipagem do kit.
O kit Olerup QTYPE utiliza duas funções da curva de amplificação de cada reação para
determinar se a reação apresentou um resultado positivo com a amostra de ADN testada: o valor
Cq (o ponto em que a amplificação exponencial é detetada) e o valor fluorescente total durante
o ciclo final. Os valores dos ensaios HLA são normalizados para os valores baseados no ensaio
de controlo de amplificação interno no mesmo poço, de modo a esclarecer quaisquer desvios
na concentração e qualidade do ADN ou mesmo pequenos erros de pipetagem.
REAGENTES E MATERIAIS
Identificação
Os kits Olerup QTYPE são compostos por uma placa para PCR que contém misturas de reação
secas e repartidas em alíquotas em cada poço. Estas misturas de reação consistem, no mínimo,
num ensaio HLA e num ensaio de controlo interno. Dependendo do nível de multiplexagem,
poderá haver mais do que um ensaio HLA por poço. Cada ensaio num único poço utiliza um
marcador único. Cada ensaio consiste, no mínimo, em dois primers PCR-SSP e numa sonda
de hidrólise duplamente rotulada. Os poços são tapados com uma folha de selagem autocolante
em alumínio.
Cada teste é fornecido com um frasco de mistura principal repartida em alíquotas, incluindo
a Taq polimerase. Também é fornecida uma folha de selagem transparente para PCR para
cada teste.
Cada lote de kits Olerup QTYPE contém uma folha com informações específicas sobre o lote.
As informações sobre o lote podem ser consultadas nos rótulos do kit e estão impressas na placa
para PCR. Obtenha mais informações específicas sobre o lote no SCORE 6. Consulte a página 6
para obter mais informações sobre o SCORE 6.
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Controlos de teste
Cada poço contém um ensaio de controlo de amplificação interno, concebido para amplificar e
detetar uma região conservada do genoma humano, nomeadamente no gene humano da hormona
de crescimento. Nos casos em que os ensaios HLA num poço são negativos com a amostra testada,
este controlo é utilizado para confirmar que a mistura de reação foi adicionada corretamente ao
poço e que ocorreu a PCR.
Cada placa de teste inclui várias réplicas de poços de controlo positivo para cada canal
fluorescente. Estes poços foram concebidos para amplificar e detetar uma região conservada
do genoma humano, nomeadamente no gene humano da hormona de crescimento. O SCORE 6
analisa estes poços para garantir que valores de Cq esperados, a intensidade de fluorescência
e os requisitos de uniformidade são cumpridos. Consulte as instruções de utilização do SCORE 6
para obter mais detalhes
Cada teste tem também um poço de “controlo sem amplificação” (ou seja, um controlo negativo),
ao qual se adiciona água certificada para biologia molecular em vez de ADN. Isto é utilizado para
garantir que não há contaminação de ADN na mistura principal, na água certificada para biologia
molecular ou nos equipamentos laboratoriais utilizados no teste.
Consulte Controlo de qualidade e validade do ensaio na página 9 para obter mais informações
sobre os controlos de teste.
Advertências e precauções
1. Para utilização em diagnóstico in vitro.

2. Este produto não deve ser utilizado como o único fundamento de uma decisão clínica.
3. Muitos alelos HLA não têm informação de sequência completa publicada, particularmente
fora dos exões 2 e 3 para os alelos de Classe I, fora do exão 2 para os alelos de Classe II e
para os intrões. Nestes casos, não é claro se alguns dos primers ou sondas das reações Olerup
QTYPE são completamente ligados às sequências-alvo ou não. Parte-se do princípio que
dentro dos grupos alélicos, estas regiões de sequências desconhecidas são conservadas.
4. Algumas reações Olerup QTYPE foram concebidas para amplificar alelos raros. Em alguns
casos, não existem amostras de ADN positivas disponíveis para testar estas misturas e,
consequentemente, apenas provaram ser corretamente negativas com alelos não complementares.
As informações específicas sobre o lote indicam quais as misturas que não foram testadas
positivamente por este motivo.
5. Advertência de risco biológico: todos os produtos sanguíneos devem ser tratados como
potencialmente infeciosos. Nenhum método de teste conhecido pode oferecer a garantia
de que os produtos obtidos a partir do sangue humano não transmitirão agentes infeciosos.
Todas as amostras devem ser tratadas como sendo capazes de transmitir doenças. Todo
o trabalho deve ser executado usando luvas e proteção apropriada.
6. Embora os kits Olerup QTYPE possam ser considerados um sistema fechado por não exigirem
a manipulação pós-PCR, as precauções gerais de contaminação laboratorial da PCR devem,
ainda assim, ser observadas, sobretudo se forem realizados outros testes de genotipagem
HLA na mesma instalação. As pipetas e outros equipamentos utilizados para manipulações
pós-PCR não devem ser utilizados para manipulações pré-PCR. As atividades de pré-PCR
e pós-PCR devem ser realizadas em áreas diferentes.
7. Não utilize placas para PCR que apresentem sinais evidentes de danos físicos, como fendas
no plástico ou deformação do bordo superior dos poços, uma vez que podem provocar
evaporação durante a PCR.
8. Não utilize placas para PCR nos casos em que se verificam danos evidentes na folha
de selagem em alumínio.
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9. Utilize água certificada para biologia molecular, certificada como isenta de DNase e RNase.
10. Utilize tubos para agitadores adequados para biologia molecular, certificados como isentos
de DNase e RNase.
11. É necessária uma força centrífuga relativa de, pelo menos, 1000 RCF. Utilize a definição
“RCF” da sua centrifugadora para determinar as rotações por minuto (rpm) necessárias no
seu modelo de centrifugação específico. Consulte as instruções de utilização da sua
centrifugadora se não souber como definir uma força centrífuga relativa.
Instruções de armazenamento
Guarde os kits embalados na embalagem original, ao abrigo da luz, à temperatura indicada no
rótulo do kit.
Tenha em atenção que as sondas de hidrólise são sensíveis à luz e, portanto, é imperativo que
sejam utilizadas as condições de armazenamento corretas.
Utilize o kit antes da data de validade impressa no respetivo rótulo.
Não descongele as placas Olerup QTYPE ou a mistura principal até à sua utilização.
Materiais fornecidos
1. Placas Olerup QTYPE para Tipagem HLA.

2. Mistura principal, incluindo Taq polimerase. Consulte a folha do kit com informações
específicas sobre o lote para obter dados sobre os volumes da mistura principal.
3. Folhas de selagem adesivas transparentes.
4. Folha do kit com informações específicas sobre o lote.
5. Instruções de utilização.
Materiais necessários, mas não fornecidos
1. Kit e equipamento para o isolamento de ADN.

2. Água certificada para biologia molecular.
3. Instrumentos para determinar a pureza e concentração de ADN (OD260/280).
4. Dispositivos de pipetagem (adequados para 2, 10, 200 e 1000 µl, dispositivo de pipeta
multicanal para 10 µl).
5. Reservatório de reagentes adequado.
6. Pontas de pipetas descartáveis com filtros para todos os dispositivos de pipetagem (2, 10,
200 e 1000 µl).
7. Agitador vórtex.
8. Tubos para agitadores adequados para biologia molecular.
9. Microcentrifugadora.
10. Centrifugadora com adaptadores para placas para PCR (a, pelo menos, 1000 RCF).
11. Aparelho de PCR em tempo real validado, consulte abaixo.
12. Aplicador da folha de selagem para PCR.
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REQUISITOS DO EQUIPAMENTO
Os kits Olerup QTYPE foram validados para serem utilizados em conjunto com os seguintes
equipamentos:
-

Aparelho de PCR em tempo real Roche LightCycler 480 II Block 384 Prateado com
o software LightCycler, versão 1.5.x.x.

-

Aparelhos Applied Biosystems, aparelhos de PCR em tempo real QuantStudio 6 e 7 com
o software QuantStudio, versão v1.x, com bloco de PCR de 384 poços

-

Aparelho Applied Biosystems, aparelho de PCR em tempo real QuantStudio Dx com
o software de desenvolvimento de teste QuantStudio, versão v1.0.1, com bloco de PCR
de 384 poços.

-

Aparelho de PCR em tempo real Applied Biosystems ViiA-7 com o software QuantStudio,
versão v1.x, ou o software ViiA-7, versão v1.2.x, com bloco de PCR de 384 poços

A calibração e manutenção do aparelho de PCR em tempo real devem ser realizadas de acordo
com as instruções do fornecedor e quaisquer requisitos locais de acreditação.
Consulte as instruções de utilização do fornecedor do aparelho para obter informações adicionais.
REQUISITOS DE SOFTWARE
Os Kits Olerup QTYPE para Tipagem HLA estão validados para utilização com o SCORE 6,
versão 6.0.91.XXXX ou superior. O SCORE 6 é um software concebido para ajudar o médico
a determinar o tipo de HLA nas amostras testadas com os kits Olerup QTYPE.
Consulte as instruções de utilização do SCORE 6 para obter informações sobre os requisitos
de hardware e de sistema operativo.
Certifique-se de que o software Roche LightCycler v1.5.x.x é utilizado para operar o aparelho
de PCR em tempo real LightCycler 480 II.
Certifique-se de que o software QuantStudio v1.x é utilizado para operar os aparelhos de PCR
em tempo real Applied Biosystems QuantStudio 6/7.
Certifique-se de que o software de desenvolvimento de teste QuantStudio v1.0.1 é utilizado
para operar o aparelho de PCR em tempo real Applied Biosystems QuantStudio Dx.
Certifique-se de que o software ViiA 7 v1.2.x ou o software QuantStudio v1.x é utilizado para
operar o aparelho de PCR em tempo real ViiA 7.
COLHEITA E PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS
As amostras que são testadas com o kit Olerup QTYPE têm de ser de ADN genómico humano
extraído de sangue anticoagulado. O Olerup QTYPE foi validado para utilização com os três
métodos de extração seguintes:

1. EZ1® DNA Blood Kit, utilizando GenoM6, Genovision ou EZ1 Advanced XL, QIAGEN
automático
2. QIAamp® DNA Blood Mini Kit, colunas spin, QIAGEN
3. Gentra®PureGene® Blood Kit, QIAGEN
Certifique-se de que as amostras de sangue não são heparinizadas, pois tal poderá interferir com
o PCR e dar origem a resultados incorretos. O Olerup QTYPE foi validado com sangue anticoagulado
armazenado durante um período máximo de cinco dias à temperatura ambiente.
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O ADN deve ser ressuspenso na água certificada para biologia molecular. Recomenda-se a
utilização de 10 ng de ADN genómico purificado por cada poço de reação, embora o Olerup
QTYPE tenha sido verificado com 10-50 ng de ADN por cada poço de reação. Todas as amostras
de ADN têm de ser medidas por espectrofotometria UV e devem ter uma relação OD260/280 entre
1,67 e 2,0.
Para que não tenham quaisquer efeitos adversos sobre os resultados, as amostras de ADN devem
ser utilizadas imediatamente após a extração ou armazenadas a +4 °C durante um período
máximo de 2 semanas. As amostras de ADN podem ser armazenadas a -20 °C, ou a temperaturas
mais baixas, durante 9 meses.
A pureza e a concentração do ADN extraído devem ser testadas no que respeita à sua aceitabilidade
antes da tipagem HLA. Os níveis seguintes de interferentes comuns da PCR podem afetar
o desempenho dos kits Olerup QTYPE. Certifique-se de que a mistura de reação de 10 µl final
não contém níveis destas substâncias que excedam estes limites.
Substância interferente (unidades) Concentração aceite
Bilirrubina (µM)

0,625

Hemoglobina (mg/l)

9,375

Proteína (albumina) (g/l)

0,391

Triglicerídeos (mM)

37

Citrato (% v/v)

0,25

EDTA (mM)

0,375

PROCEDIMENTO
Antes de iniciar um teste Olerup QTYPE, certifique-se de que segue o procedimento de
configuração do aparelho e que foi realizado um ensaio de Compensação de Cor válido no
aparelho de PCR em tempo real que será utilizado.
Consulte os anexos seguintes para obter informações detalhadas sobre como configurar o aparelho
de PCR em tempo real e como realizar um ensaio de compensação de cor.
Roche LightCycler 480 II:
Anexo 1 – LightCycler 480 II; Compensação de Cor
Anexo 2 – LightCycler 480 II; Protocolo do ensaio
ABI QuantStudio 6/7/Dx e ViiA-7:
Anexo 3 – ABI QuantStudio™ 6/7/Dx e ViiA-7; Compensação de cor
Anexo 4 – ABI QuantStudio™ 6/7/Dx e ViiA-7; Protocolo do ensaio
Preparação da amostra
1. Extraia o ADN genómico mediante o método de escolha.

2. Consulte a secção Controlo de qualidade e validade do ensaio na página 9 para obter
informações sobre a colheita de amostras, a purificação de ADN e o armazenamento de ADN.
3. Se a amostra tiver sido congelada, certifique-se de que está completamente descongelada e
é agitada em vórtex antes de ser utilizada. Descongele à temperatura ambiente (20 a 25 °C).
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Preparação do reagente
1. Retire a quantidade necessária de placas do kit Olerup QTYPE da respetiva caixa. Utilize
tubos para agitadores adequados para biologia molecular.

2. Certifique-se de que a mistura principal está completamente descongelada e que foi bem
agitada em vórtex antes de ser utilizada. Descongele à temperatura ambiente (20 a 25 °C).
A mistura principal é sempre fornecida em alíquotas de um único teste.
3. Os frascos de mistura principal podem ser agitados numa microcentrifugadora por breves
instantes para assegurar que todo o líquido é recolhido no fundo do frasco.
4. A película de selagem adesiva em alumínio da placa para PCR só deve ser retirada depois
de a configuração de teste ter sido realizada.
Configuração de teste
1. Os testes Olerup QTYPE devem ser configurados dentro de 30 minutos depois de descongelar
a mistura principal e a placa Olerup QTYPE. Após a configuração, as placas seladas podem
ser armazenadas, ao abrigo da luz, a 2-8 °C durante um período máximo de 24 horas antes
de iniciar a PCR. Se armazenar as placas, certifique-se de que a placa é centrifugada durante
2 minutos a, pelo menos, 1000 RCF após a configuração e antes de carregar a placa no
aparelho de RT-PCR.

2. Agite completamente em vórtex o frasco da mistura principal descongelada.
3. Cada teste inclui um controlo sem matriz (NTC). Antes de preparar a mistura de reação,
o NTC deve ser preparado da maneira seguinte:
i.

Transfira a mistura principal de 3 µl para um tubo de microcentrifugação (não fornecido).

ii.

Adicione 12 µl de água de qualidade para biologia molecular ao tubo de
microcentrifugação e agite em vórtex.

iii.

Reserve o NTC.

4. Prepare a mistura de reação num tubo de reação descartável de acordo com as informações
específicas sobre o lote. Sucintamente, à exceção do NTC, cada poço do teste deve conter
2 µl de mistura principal, 10 ng de ADN e água certificada para biologia molecular suficiente
para obter um volume de reação final de 10 µl por poço. Cada componente deve ser
completamente agitado em vórtex antes de ser adicionado à mistura de reação.
5. Agite bem a mistura de reação em vórtex.
6. Transfira a mistura de reação para um reservatório de reagentes descartável.
7. Utilizando um dispositivo de pipeta multicanal adequado com pontas de filtro descartáveis,
transfira 10 µl da mistura de reação para todos os poços, exceto o poço NTC do teste,
garantindo que não existe contaminação da ponta com precipitado seco em cada poço.
Consulte a documentação específica do lote para obter informações sobre os poços utilizados
em cada teste.
8. Utilizando uma pipeta de 10 µl com ponta de filtro descartável, transfira 10 µl da mistura
de água certificada para biologia molecular e mistura principal NTC para o poço NTC da placa
de teste.
9. Sele a placa com a folha de selagem adesiva transparente fornecida. Utilize um Aplicador da
folha de selagem PCR para garantir que a folha entra em pleno contacto com as chaminés
do poço. Deverá ter cuidado para garantir que a folha de selagem se mantém limpa, visto
que quaisquer marcas (como impressões digitais) podem interferir com a leitura do sinal
fluorescente.
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10. Centrifugue a placa durante 2 minutos a, pelo menos, 1000 RCF por forma a garantir que
não existem bolhas de ar nos poços.
11. Coloque a placa no aparelho de PCR em tempo real e inicie o ensaio, utilizando as definições
indicadas nas secções Protocolo do ensaio.
12. Consulte as instruções de utilização do SCORE 6, secção 4 “Utilizar o SCORE 6”, para obter
informações detalhadas sobre como interpretar os resultados de tipagem.
RESULTADOS/VALORES ESPERADOS
O SCORE 6 realiza as ações seguintes:
Os dados são avaliados quanto à validade do ensaio no SCORE 6, isto é, a presença de amplificação
no controlo positivo interno em cada reação e a ausência no NTC. Os valores de fluorescência
total e Cq para cada ensaio são comparados automaticamente com os valores-limite predefinidos
no ficheiro do kit SCORE 6, com o objetivo de determinar se cada ensaio é positivo ou negativo.
O padrão de reatividade é comparado com a especificidade esperada de cada ensaio para um
determinado alinhamento de sequências. Os alelos possíveis que estão presentes na amostra são
apresentados pelo SCORE 6 e podem ser exportados ou impressos como relatório.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE DESEMPENHO
Precisão

O Olerup QTYPE foi testado com 150 amostras de linhas celulares IHWG bem caracterizadas
e demonstrou uma concordância geral de 100% no HLA-A, B, C, DRB1, DRB3, DRB4, DRB5,
DQA1, DQB1, DPA1 e DPB1.
Repetibilidade e reprodutibilidade
O Olerup QTYPE demonstrou uma concordância de 100% em 11 loci nos resultados dos testes
realizados a doze amostras de linhas celulares IHWG bem caracterizadas em três locais
independentes, com dois operadores por local, durante um período de vinte dias.
O Olerup QTYPE demonstrou uma concordância de 100% em 11 loci nos resultados dos testes
realizados a doze amostras de linhas celulares IHWG bem caracterizadas em cinco testes
repetidos num único aparelho.
O Olerup QTYPE demonstrou uma concordância de 100% em 11 loci quando testado com três
lotes diferentes, utilizando seis amostras de linhas celulares IHWG bem caracterizadas.
Comparação de métodos
O Olerup QTYPE foi comparado com outros métodos já existentes e bem definidos em três
instalações clínicas independentes, utilizando 111 amostras clínicas cegas. O estudo demonstra
que o Olerup QTYPE tem uma concordância percentual geral com os métodos de referência
superior a 99,1% (com um intervalo de confiança menor de 95% de 0,958-0,977).
Lote de controlo de qualidade do kit
Cada mistura de reação é testada com base num painel de, pelo menos, 63 amostras de ADN,
que derivam de linhas celulares IHWG bem caracterizadas.
CONTROLO DE QUALIDADE E VALIDADE DO ENSAIO
Cada teste Olerup QTYPE inclui um poço de controlo negativo para garantir que não ocorre
contaminação do ADN nos aparelhos de pipetagem, na mistura principal ou na água certificada
para biologia molecular. Em caso de amplificação neste poço, o SCORE irá apresentar uma
advertência. Consulte as instruções de utilização do SCORE 6.
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ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS
O produto é classificado como resíduo convencional de acordo com o Regulamento da Comissão
(UE) n.º 1357/2014 relativo aos resíduos. Todas as práticas de eliminação devem respeitar os
regulamentos locais, regionais, nacionais e internacionais.
As embalagens de recipientes vazios são tratadas como resíduos convencionais e enviadas para
reciclagem ou incineração.
Para obter mais informações sobre como manusear e eliminar os produtos Olerup QTYPE em
segurança, consulte a Ficha de dados de segurança disponível em www.labproducts.caredx.com.
LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
1. Todos os equipamentos de laboratório devem ser calibrados de acordo com as recomendações
do fabricante.

2. O Olerup QTYPE para Tipagem HLA exige condições de teste altamente controladas para
garantir a amplificação adequada e deteções do modelo de ADN-alvo. O procedimento
descrito neste documento de Instruções de utilização deve ser respeitado.
3. A amostra de ADN genómico extraído deve ter uma relação OD260/280 entre 1,67 e 2,0. Os kits
Olerup QTYPE foram otimizados para utilizar 10 ng de ADN genómico por poço e verificados
com 10-50 ng de ADN genómico por poço.
4. Os marcadores utilizados nas sondas de hidrólise duplamente rotuladas são sensíveis à luz.
As placas do kit Olerup QTYPE são opacas e são fornecidas com uma folha de vedação
adesiva em alumínio. Depois de remover a selagem, certifique-se de que a PCR é feita
dentro de 30 minutos, se estiver exposta à luz e à temperatura ambiente. A placa pode ser
armazenada durante um período máximo de 24 horas, se estiver armazenada ao abrigo da luz
e a +4°C.
5. Certifique-se de que a placa é centrifugada de acordo com as instruções. Se armazenar
as placas, certifique-se de que a placa é centrifugada durante 2 minutos a, pelo menos,
1000 RCF após a preparação e antes de carregar a placa no aparelho de RT-PCR.
É importante garantir que não existem bolhas de ar nas misturas de reação durante a PCR,
visto que podem interferir com a deteção do corante marcador.

6. O kit Olerup QTYPE depende de uma deteção precisa do sinal fluorescente em cada ciclo
de PCR. Cada teste é fornecido com uma folha de selagem adesiva transparente. Não utilize,
em circunstância alguma, outra folha de vedação PCR.
LICENÇAS E MARCAS COMERCIAIS
Olerup QTYPE é uma marca comercial registada da Olerup SSP AB.
Os dNTPs CleanAmp™ para a PCR de início a quente são licenciados pela Trilink Biotechnologies
Inc para serem utilizados na mistura principal fornecida.
As tecnologias de marcadores Black Hole Quencher® (BHQ®), CAL Fluor® e Quasar® incorporadas
neste produto são utilizadas ao abrigo de um contrato de licenciamento com a LGC Biosearch
Technologies, Inc. e protegidas por patentes norte-americanas e mundiais emitidas ou pedidas.
Roche e LightCycler são marcas comerciais da Roche.
QuantStudio e ViiA são marcas comerciais da Thermo Fisher Scientific e respetivas subsidiárias.
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GARANTIA
A garantia da Olerup SSP AB para com os compradores originais dos seus produtos cobre defeitos
de materiais e mão-de-obra sob condições normais de utilização e funcionamento. Esta garantia
é apenas aplicável a produtos que tenham sido manuseados e armazenados de acordo com as
recomendações da Olerup SSP AB, não se aplicando, por isso, a efeitos resultantes de
modificações, utilização incorreta ou utilização abusiva. Todas as reclamações feitas nos termos
desta garantia devem ser dirigidas à Olerup SSP AB por escrito e devem fazer-se acompanhar
de uma cópia do comprovativo de compra. Esta garantia substitui quaisquer outras garantias
expressas e/ou implícitas, incluindo as garantias de comerciabilidade e de adequação a um
determinado fim. Em nenhuma circunstância deve a Olerup SSP AB ser responsável por danos
acidentais ou indiretos. Este produto não pode ser, de nenhuma forma, reformulado, reembalado
ou revendido sem a autorização por escrito da Olerup SSP AB, Franzéngatan 5, SE-112 51
Estocolmo, Suécia.
GARANTIA
A Olerup SSP AB garante que os primers e as sondas nos Kits Olerup QTYPE para Tipagem HLA
têm as especificidades indicadas no software de interpretação SCORE 6. Tenha em atenção que
não é possível testar funcionalmente todas as misturas, visto que não estão disponíveis amostras
raras de ADN positivo. Nestes casos, os primers e as sondas foram testados em combinação com
outras misturas para confirmar que têm a especificidade esperada. Consulte as informações
específicas sobre o lote para obter informações sobre estas misturas.
Quando armazenados a –20 °C, os primers secos e as sondas permanecem estáveis durante
18 meses a contar da data de fabrico. Quando armazenada a –20 °C, a mistura principal
permanece estável durante 18 meses a contar da data de fabrico. Consulte os rótulos específicos
do lote no kit para obter informações sobre as datas de validade.
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ANEXO 1 – LIGHTCYCLER 480 II; COMPENSAÇÃO DE COR
Âmbito
Este breve guia fornece informações sobre como realizar o ensaio de Compensação de Cor no
Roche LightCycler 480 II
Contexto
Para reduzir a diafonia fluorescente entre cada um dos canais, deve ser realizado um ensaio de
compensação de cor antes de ser possível analisar um teste Olerup QTYPE no SCORE 6. Cada
aparelho LightCycler individual exige que seja realizado o seu próprio ensaio de compensação de cor.
Em aparelhos LightCycler 480 II mais antigos com uma fonte de luz de lâmpada xénon (em vez
de fonte de luz LED), o ensaio de compensação de cor deve ser repetido sempre que a lâmpada é
substituída. Consulte o manual de utilizador do Roche LightCycler 480 II para obter informações
sobre quando deve substituir a lâmpada xénon.
É necessário realizar um novo ensaio de compensação de cor a cada 12 meses, tanto nos
aparelhos equipados com LED, como nos aparelhos equipados com lâmpada xénon. É importante
garantir que está selecionada a experiência de compensação de cor mais recente durante a
análise de ensaios Olerup QTYPE no SCORE 6. Para obter mais detalhes, consulte as instruções
de utilização do SCORE 6.
As informações do ensaio de compensação de cor são aplicadas no ponto de análise do teste
Olerup QTYPE no SCORE 6. É importante que seja aplicado o ficheiro do ensaio de compensação
de cor correto durante a análise, isto é, o ficheiro de compensação de cor que é aplicado deve
ter sido executado no mesmo aparelho que o teste Olerup QTYPE. Recomenda-se que o nome do
ficheiro de compensação de cor inclua a data do ensaio, bem como o número de série do aparelho
ou outro identificador.
Definições do aparelho para a compensação de cor
Antes de configurar a experiência de compensação de cor, configure o aparelho com base nos
protocolos seguintes:
Ciclos

Etapa

Temperatura pretendida
(°C)

Tempo de retenção
(s)

Taxa de rampa
(°C/s)

1

Desnaturação
inicial

95

60

4,8

40

Ciclos

98

5

4,8

65

10

2,5

72

15*

4,8

95

1

4,8

40

30

2,5

77**

-

-

1

Compensação
de cor

*a deteção fluorescente (aquisição única) é realizada no final desta etapa
**defina “Aquisição” para “Contínuo” com 1 aquisição por °C.
Defina o volume de reação para 10 µl.
Regule as definições de filtro com base nas informações seguintes, com o Modo de tempo
de integração (Integration Time Mode) definido para Dinâmico (Dynamic):
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Nome

Filtro de excitação
(nm)

Filtro de emissão
(nm)

Fator
Quant

Tempo de integração máx.
(s)

465-510

465

510

10

1

533-580

533

580

10

1

533-610

533

610

10

2

618-660

618

660

10

1

Nota: não altere o nome de cada combinação de filtros.
Defina o tipo de placa para “Placas brancas” (White plates). Para o efeito, selecione o ícone
de ferramentas e o submenu de configuração dos aparelhos.
Configuração da compensação de cor
Os reagentes da Compensação de Cor são compostos por uma placa para PCR de 384 poços
com misturas de reação secas e repartidas em alíquotas, um frasco de ADN de controlo CC
e um frasco de mistura principal.
Prepare as reações da seguinte maneira:
1. Certifique-se de que o ADN de controlo CC e a mistura principal estão completamente
descongelados.
2. Agite completamente em vórtex.
3. Utilizando pontas de filtro descartáveis, adicione o seguinte a um tubo de
microcentrifugação de 1,5 ml e, em seguida, agite em vórtex por breves instantes:
a. 60 µl de mistura principal.
b. 210 µl de água certificada para biologia molecular.
c. 30 µl de Controlo de ADN CC.
4. Retire a folha (selo?) de alumínio da placa de Compensação de Cor.
5. Utilizando pontas de filtro, distribua 10 µl da mistura nos poços F10-F14, G10-G14,
H10-H14, I10-I14 e J10-J14.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

A
B
C
D
E
F
G

Mistura de ADN

H
I
J
K
L
M
N
O
P

6. Sele a placa com a folha de selagem adesiva transparente fornecida. Certifique-se de que
a folha entra em pleno contacto com as chaminés do poço. Deverá ter cuidado para
garantir que a folha de selagem se mantém limpa, visto que quaisquer marcas (como
impressões digitais) podem interferir com a leitura do sinal fluorescente.
7. Centrifugue a placa durante 2 minutos a, pelo menos, 1000 RCF por forma a garantir que
não existem bolhas de ar nos poços.
8. Coloque a placa no LightCycler 480 II e inicie o ensaio, utilizando as definições indicadas
na secção Definições do aparelho para a compensação de cor.
9. Quando o ensaio estiver concluído, exporte os dados como ficheiro .txt, clicando no ícone
seguinte no software LightCycler:

A compensação de cor deve ser realizada uma vez por ano, idealmente após a manutenção do
aparelho. Inclua a data completa do ensaio de compensação de cor e o identificador do aparelho,
como o número de série, no nome do ficheiro para garantir que é utilizado o ficheiro de
compensação de cor correto na análise posterior.
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ANEXO 2 – LIGHTCYCLER 480 II; PROTOCOLO DO ENSAIO
Âmbito
Este breve guia fornece informações sobre como configurar o Roche LightCycler 480 II de modo
a permitir a realização de ensaios com o kit Olerup QTYPE11.
Protocolo do ensaio
Antes de iniciar um ensaio, configure o aparelho com o protocolo seguinte. Consulte as instruções
de utilização do LightCycler 480 II para obter informações detalhadas sobre como configurar
o aparelho.
Ciclos

Etapa

Temperatura pretendida
(°C)

Tempo de retenção
(s)

Taxa de rampa
(°C/s)

1

Desnaturação
inicial

95

60

4,8

40

Ciclos

98

5

4,8

65

10

2,5

72

15*

4,8

*a deteção fluorescente (aquisição única) é realizada no final desta etapa
Defina o volume de reação para 10 µl.
Regule as definições de filtro com base nas informações seguintes, com o Modo de tempo
de integração (Integration Time Mode) definido para Dinâmico (Dynamic):
Nome

Filtro de excitação
(nm)

Filtro de emissão
(nm)

Fator
Quant

Tempo de integração máx.
(s)

465-510

465

510

10

1

533-580

533

580

10

1

533-610

533

610

10

2

618-660

618

660

10

1

Nota: não altere o nome de cada combinação de filtros.
Defina o tipo de placa para “Placas brancas” (White plates). Para o efeito, selecione o ícone
de ferramentas e o submenu de configuração dos aparelhos.
Realizar o teste:

1. Introduza, pelo menos, um identificador da amostra e o número de lote do kit Olerup QTYPE
no nome do ficheiro. Recomenda-se que os dados de teste e o identificador do aparelho
também estejam incluídos no nome do ficheiro.
2. Quando o ensaio estiver concluído, exporte os dados como ficheiro .txt, clicando no ícone
seguinte no software LightCycler:
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ANEXO 3 – ABI QUANTSTUDIO™ 6/7/DX E VIIA-7; COMPENSAÇÃO DE COR
Âmbito
Este breve guia fornece informações sobre como realizar o ensaio de compensação de cor no
ABI QuantStudio 6/7/Dx e ViiA-7.

Contexto
Para reduzir a diafonia fluorescente entre cada um dos canais, deve ser realizado um ensaio de
compensação de cor antes de ser possível analisar um teste Olerup QTYPE no SCORE 6. Cada
aparelho individual exige que seja realizado o seu próprio ensaio de compensação de cor.
É necessário realizar um novo ensaio de compensação de cor a cada 12 meses. É importante
garantir que está selecionada a experiência de compensação de cor mais recente durante a
análise de ensaios Olerup QTYPE no SCORE 6. Para obter mais detalhes, consulte as instruções
de utilização do SCORE 6.
As informações do ensaio de compensação de cor são aplicadas no ponto de análise do teste
Olerup QTYPE no SCORE 6. É importante que seja aplicado o ficheiro do ensaio de compensação
de cor correto durante a análise, isto é, o ficheiro de compensação de cor que é aplicado deve ter
sido executado no mesmo aparelho que o teste Olerup QTYPE. Recomenda-se que o nome do
ficheiro de compensação de cor inclua a data do ensaio, bem como o número de série do aparelho
ou outro identificador.

Definições do aparelho para a compensação de cor
A configuração do aparelho para o ensaio de compensação de cor no ABI QuantStudio 6/7/Dx
e ViiA-7 é idêntica ao protocolo do ensaio para o Olerup QTYPE no ABI QuantStudio 6/7/Dx
e ViiA-7. Consulte Anexo 4 – ABI QuantStudio™ 6/7/Dx e ViiA-7; Protocolo do ensaio.

Configuração da compensação de cor
Os reagentes da Compensação de Cor são compostos por uma placa para PCR de 384 poços
com misturas de reação secas e repartidas em alíquotas, um frasco de ADN de controlo CC
e um frasco de mistura principal.
Prepare as reações da seguinte maneira:
1. Certifique-se de que o ADN de controlo CC e a mistura principal estão completamente
descongelados.
2. Agite completamente em vórtex.
3. Utilizando pontas de filtro descartáveis, adicione o seguinte a um tubo
de microcentrifugação de 1,5 ml e, em seguida, agite em vórtex por breves instantes:
a. 60 µl de mistura principal.
b. 210 µl de água certificada para biologia molecular.
c. 30 µl de Controlo de ADN CC.
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4. Retire a folha (selo?) de alumínio da placa de Compensação de Cor.
5. Utilizando pontas de filtro, distribua 10 µl da mistura nos poços F10-F14, G10-G14,
H10-H14, I10-I14 e J10-J14.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

A
B
C
D
E
F
G
H

Mistura de ADN

I
J
K
L
M
N
O
P

6. Sele a placa com a folha de selagem adesiva transparente fornecida. Certifique-se de
que a folha entra em pleno contacto com as chaminés do poço. Deverá ter cuidado para
garantir que a folha de selagem se mantém limpa, visto que quaisquer marcas (como
impressões digitais) podem interferir com a leitura do sinal fluorescente.
7. Centrifugue a placa durante 2 minutos a, pelo menos, 1000 RCF por forma a garantir que
não existem bolhas de ar nos poços.
8. Coloque a placa no ABI QuantStudio 6/7/Dx ou ViiA-7 e inicie o ensaio, utilizando as
definições indicadas no Anexo 4 – ABI QuantStudio™ 6/7/Dx e ViiA-7; Protocolo do
ensaio.
9. Quando o ensaio estiver concluído, exporte os dados como ficheiro .txt, conforme indicado
no Anexo 4 – ABI QuantStudio™ 6/7/Dx e ViiA-7; Protocolo do ensaio
A compensação de cor deve ser realizada uma vez por ano, idealmente após a manutenção do
aparelho. Introduza a data completa do ensaio de compensação de cor no nome do ficheiro para
garantir que é utilizado o ficheiro de compensação de cor correto.
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ANEXO 4 – ABI QUANTSTUDIO™ 6/7/DX E VIIA-7; PROTOCOLO DO ENSAIO
Âmbito
Este breve guia fornece informações sobre como configurar o ABI QuantStudio 6/7/Dx e ViiA-7
de modo a permitir a realização de ensaios com o kit Olerup QTYPE11.

Protocolo do ensaio
Antes de iniciar um ensaio, configure o aparelho com o protocolo seguinte. Consulte as instruções
de utilização específicas dos aparelhos para obter informações detalhadas sobre como configurar
o aparelho.
1. No ecrã de Propriedades da experiência, certifique-se de que as informações seguintes
estão selecionadas:
o
o
o
o
o

O tipo de aparelho correto
Placa de 384 poços (384 well plate)
Curva padrão (Standard curve)
Taqman
Rápido (Fast)

2. No ecrã de Definição (Define), o marcador passivo (passive dye) deve ser definido para
“NENHUM” (None)
3. No ecrã de Método do ensaio (Run method)
o
o
o

Altere o volume de reação para 10 µl
Selecione as combinações de filtros X1M1, X2M2, X4M4 e X5M5
Programe os seguintes parâmetros dos ciclos:

Ciclos

Etapa

Temperatura pretendida
(°C)

Tempo de retenção
(s)

Taxa de rampa
(°C/s)

1

Desnaturação
inicial

95

60

1,9

40

Ciclos

98

5

1,9

65

10

1,6

72

16*

1,6

*a deteção fluorescente é realizada no final desta etapa
4. No ecrã de opção de Exportação
o A opção “Exportação automática” (Auto Export) deve estar ativa
o A opção “Formato” (Format) deve ser definida para ViiA7, ViiA7 v1.2.x,
ViiA7 v1.2.x fixa, QuantStudio 6&7 ou QuantStudio Dx/ ViiA7
o A opção “Exportar dados para” (Export data to) deve ser definida para Um ficheiro
o Clique em “Procurar” (Browse) para selecionar a localização predefinida do
ficheiro de exportação
o A opção “Tipo de ficheiro” (File type) deve ser definida para .txt
o Nos vários separadores, apenas deve estar selecionada a opção “Dados brutos”
(Raw data)
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Realizar o teste:

1. Introduza, pelo menos, um identificador da amostra e o número de lote do kit QTYPE no
nome do ficheiro.
2. Quando o ensaio estiver concluído, exporte os dados como ficheiro .txt de acordo com as
opções selecionadas, conforme descrito acima.
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INFORMAÇÕES DE CONTACTO
Fabricante:
Olerup SSP AB, Franzéngatan 5, SE-112 51 Estocolmo, Suécia.
Tel.: +46-8-508 939 00
Fax: +46-8-717 88 18
E-mail: olerup-se@caredx.com
Website: http://www.labproducts.caredx.com/
Distribuído por:
Olerup GmbH, Löwengasse 47 / 6, AT-1030 Viena, Áustria.
Tel.: +43-1-710 15 00
Fax: +43-1-710 15 00 10
E-mail: olerup-at@caredx.com
Website: http://www.labproducts.caredx.com/
Olerup Inc., 901 S. Bolmar St., Suite R, West Chester, PA 19382
Tel.: 1-877-OLERUP1
Fax: 610-344-7989
E-mail: olerup-us@caredx.com
Website: http://www.labproducts.caredx.com/
Para mais informações sobre os distribuidores CareDx a nível mundial, contacte a Olerup GmbH.
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