HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Invisorb® Spin Blood Mini Kit
Sử dụng cho tinh sạch DNA bộ gen từ mẫu máu tươi/đông lạnh hoặc mẫu máu cũ
của người với các chất chống đông (EDTA, citrate), cũng như buffy coat và tuỷ xương

IVD

REF 1031100x00

STRATEC Molecular GmbH, D-13125 Berlin

Giới thiệu Invisorb Spin Blood Mini Kit
Invisorb Spin Blood Mini Kit là công cụ lý tưởng, sử dụng công nghệ Invisorb cho tách chiết
và tinh sạch nhanh chóng và hiệu quả DNA bộ gen từ 200 l máu tươi/đông lạnh ở người với chất
chống đông phổ biến (EDTA, Citrate) cũng như từ buffy coat (tối đa 30 l). DNA tinh sạch có thể sử
dụng trong các xét nghiệm chẩn đoán in vitro.
Bộ thuốc thử cũng dùng cho tách chiết DNA bộ gen từ tối đa 200 μl máu động vật có vú khác hoặc
từ 25 μl máu từ động vật có vú không có vú, ví dụ: chim hay cá.
Bộ thuốc thử không chuẩn hoá cho tách chiết DNA bộ gen từ mẫu mô, huyết thanh, huyết tương,
hoạt dịch và nước tiểu, không tách từ vi khuẩn, mẫu phân, nấm, ký sinh trùng hoặc tinh sạch RNA
tổng số.

Tuân theo EU Directive 98/79/EC về thiết bị y tế
Không sử dụng cho chẩn đoán in vitro tại các quốc gia không chấp nhận tiêu chuẩn EU Directive
98/79/EC về thiết bị y tế.
Nhãn hiệu: Invisorb®, dấu hiệu bản quyền, nhãn hiệu đăng ký... được sử dụng trong tài liệu này,
ngay cả khi không được đánh dấu đặc biệt, đều được luật pháp bảo hộ.
Công nghệ Invisorb® được bảo vệ bởi bằng sáng chế và ứng dụng sáng chế: US 6,110363, US
6,043,354, US 6,037,465, EP 0880535, WO 9728171, WO 9534569, EP 0765335, DE 19506887, DE
10041825.2, WO 0034463.
Invisorb® là nhãn hiệu đăng ký bản quyền của STRATEC Biomedical AG.
Quy trình PCR được bảo vệ bởi sáng chế US Patents 4,683,195, và 4,683,202 và các đơn vị khác
sở hữu bởi Hoffmann - La Roche AG.
© 2016 STRATEC Molecular, bảo lưu cấp quyền.
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Thành phần Invisorb Spin Blood Mini Kit
5 mẫu DNA tách chiết
Mã sản phẩm
Lysis Buffer HL
Binding Buffer HL
Elution Buffer
Proteinase K
Pre-Wash Buffer

Wash Buffer
RTA Spin Filter
Set
RTA

Receiver

Tubes
1.5

ml

Receiver

Tubes
Hướng
dụng

dẫn

sử

50 mẫu DNA tách chiết

250 mẫu DNA tách chiết

1031100100

1031100200

1031100300

2 ml

15 ml

60 ml

2 x 1 ml

4 ml

2 x 8 ml

(có sẵn sử dụng)

(thể tích cuối 16 ml)

(thể tích cuối 2 x 32 ml)

2 ml

15 ml

60 ml

250 µl

1.1 ml

5 x 1.1 ml

15 ml

30 ml

80 ml

(có sẵn sử dụng)

(thể tích cuối 60 ml)

(thể tích cuối 160 ml)

15 ml

2 x 18 ml

3 x 45 ml

(có sẵn sử dụng)

(thể tích cuối 2 x 60 ml)

(thể tích cuối 3 x 150 ml)

5

50

5 x 50

15

3 x 50

15 x 50

10

2 x 50

10 x 50

1

1

1

Thêm 12 ml Ispopropanol Thêm 24 ml Ispopropanol
99.7 % vào chai Binding 99.7 % vào chai Binding
Buffer HL. Trộn bằng Buffer HL. Trộn bằng
Thêm 250 l nước SHPT
Các bước chuẩn bị vào ống Proteinase K,
ban đầu

trộn mạnh cho đến khi hòa
tan hoàn toàn.

cách lắc mạnh trong 1 cách lắc mạnh trong 1
phút, trộn đều trước khi sử phút, trộn đều trước khi sử
dụng.

dụng.

Thêm 1.1 ml nước SHPT Thêm 1.1 ml nước SHPT
vào ống Proteinase K, vào ống Proteinase K,
trộn mạnh cho đến khi hòa trộn mạnh cho đến khi hòa
tan hoàn toàn.

tan hoàn toàn.

Thêm 30 ml ethanol 96- Thêm 80 ml ethanol 96-
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100% vào chai Pre-Wash 100% vào chai Pre-Wash
Buffer. Trộn mạnh và giữ Buffer. Trộn mạnh và giữ
kín nắp chai.

kín nắp chai.

Thêm 42 ml ethanol 96- Thêm 105 ml ethanol 96100% vào chai Wash 100%

vào

chai

Wash

Buffer, trộn mạnh và giữ Buffer, trộn mạnh và giữ
kín nắp.

kín nắp.

Ký hiệu
Nhà sản xuất
Số lô
Mã sản phẩm
Ngày hết hạn
Hướng dẫn tham khảo
Giới hạn nhiệt độ
Không tái sử dụng

Bảo quản
Tất cả thuốc thử và thành phần bộ Invisorb Spin Blood Mini Kit, ngoại trừ Proteinase K đã hòa
tan phải bảo quản ở nhiệt độ phòng (15-30°C) và ổn định ít nhất 12 tháng. Trước khi sử dụng, các
thành phần phải được để ở nhiệt độ phòng. Nếu có kết tủa, phải làm tan tủa bằng cách ủ (lên đến
30oC).
Proteinase K: Proteinase K đã hòa tan có thể bảo quản ở 2-8C lên đến 2 tháng. Trong thời gian
dài bảo quản ở -20C, chỉ được đông/rã đông 1 lần.
Wash Buffer được bổ sung ethanol và giữ kín ở nhiệt độ phòng.
Binding Buffer HL được bổ sung Isopropanol và giữ kín ở nhiệt độ phòng.
4
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Kiểm soát chất lượng và chế độ bảo hành sản phẩm
STRATEC Molecular đảm bảo bộ Invisorb Spin Blood Mini Kit được dùng cho các ứng dụng
như mô tả trong hướng dẫn. Khách hàng phải xác định rõ mục đích sử dụng có phù hợp với chức năng
của bộ thuốc thử hay không. Với bất kỳ sản phẩm gặp vấn đề, STRATEC Molecular sẽ kiểm tra số lô
và sẽ đổi miễn phí cho khách hàng nếu có vấn đề với sản phẩm.
STRATEC Molecular có quyền thay đổi, sửa chữa hoặc điều chỉnh bất kì sản phẩm nào để tăng
hiệu suất.
Tất cả các thành phần của bộ Invisorb Spin Blood Mini Kit đã được kiểm tra với thông số kỹ
thuật trên từng lô để đảm bảo chất lượng sản phẩm, quy trình này phù hợp với tiêu chuẩn ISO 90012000 và ISO EN 13485, chứng nhận chất lượng ISO EN 13485.
Nếu bạn có bấy kì thắc mắc hoặc vấn đề sản phẩm Invisorb Spin Blood Mini Kit hoặc các sản
phẩm khác của STRATEC Molecular, hãy liên hệ với chúng tôi. Bạn có thể đề nghị lấy bản sao các
điều khoản và điều kiện của STRATEC Molecular hoặc có sẵn trên trang web STRATEC Molecular
Để được hỗ trợ kỹ thuật hoặc biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Tại Đức: +49-(0)30-9489-2901/ 2910
Nước ngoài: +49-(0)30-9489-290 3/ 2907 hoặc liên hệ nhà phân phối.

Mục đích sử dụng
Invisorb Spin Blood Mini Kit dùng cho tách chiết và tinh sạch DNA bộ gen từ 200 l máu
tươi/đông lạnh ở người, 100 l máu từ động vật có vú cũng như từ buffy coat (tối đa 30 l) và tủy
xương (tối đa 25 l). DNA tinh sạch có thể sử dụng trong các xét nghiệm chẩn đoán in vitro.
Mẫu máu toàn phần mới hoặc đông lạnh phải được ổn định bằng EDTA hoặc citrate không dùng
heparin, hệ thống thu mẫu máu phổ biến có thể được sử dụng.
Quy trình tách chiết và tất cả buffer được tối ưu hóa để đảm bảo hiệu suất cũng như độ tinh sạch
cao. Tất cả các thao tác bằng tay được giảm tối đa.
SẢN PHẨM ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO NGƯỜI CÓ TAY NGHỀ NHƯ KỸ THUẬT VIÊN, BÁC
SĨ VÀ NHÀ VI SINH VẬT HỌC ĐƯỢC ĐÀO TẠO TRONG CÁC KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN
TỬ. Sản phẩm được tạo ra để sử dụng với các ứng dụng tiếp theo với khuếch đại bằng enzyme hoặc
sửa đổi với enzym khác của DNA theo đó là phát hiện tín hiệu hoặc khuếch đại. Bất kỳ kết quả chẩn
đoán nào có được bằng cách sử dụng quy trình chuẩn bị mẫu kết hợp với bất kỳ khảo sát chẩn đoán
phía sau nào cũng cần được giải thích cùng với các kết quả lâm sàng hoặc xét nghiệm khác.
5
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Để giảm thiểu các bất thường trong kết quả chẩn đoán, nên sử dụng các chứng thích hợp đối với
các ứng dụng sau đó.
Bộ thuốc thử tuân theo tiêu chuẩn EU Directive 98/79/EC về thiết bị y tế in vitro. Không dùng
trong chẩn đoán in vitro ở những nước mà EU Directive 98/79/EC về thiết bị y tế in vitro không được
công nhận.

Giới hạn sử dụng sản phẩm
Bộ thuốc thử không phù hợp cho tách chiết DNA bộ gen từ mẫu mô, huyết tương, huyết thanh,
hoặt dịch và nước tiểu, không tách từ vi khuẩn, mẫu phân, nấm, ký sinh trùng hoặc tinh sạch RNA
tổng số.
Các hóa chất chỉ sử dụng được một lần.
Người sử dụng có trách nhiệm đánh giá hiệu quả sản phẩm của STRATEC Molecular đối với bất
kỳ ứng dụng đặc biệt khác. STRATEC Molecular không cung cấp đánh giá các đặc điểm riêng biệt
của sản phẩm với từng ứng dụng cụ thể. Sản phẩm của STRATEC Molecular có thể sử dụng trong
chẩn đoán lâm sàng ở phòng thí nghiệm đã được xác nhận theo quy định CLIA’88 tại Hoa Kỳ hoặc
chứng nhận tương đương ở các nước khác.
Tất cả các sản phẩm được bán bởi STRATEC Molecular phải tuân theo quy trình kiểm soát chất
lượng (theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 và ISO EN 13485) và được bảo hành như mô tả. Bất kỳ vấn đề,
sự cố hoặc các hao hụt khi phát hiện được phải báo cáo ngay lập tức với hãng.
Các hóa chất và vật tư tiêu hao chỉ sử dụng và bảo quản trong phòng thí nghiệm, không được sử
dụng cho các mục đích khác.
Sản phẩm có thành phần không phù hợp với hàng tiêu dùng.

Thông tin an toàn
Khi làm việc với hóa chất, luôn mang áo choàng, găng tay dùng một lần, và kính bảo vệ!
Tránh tiếp xúc với da! Tuân thủ các yêu cầu pháp lý thao tác với vật liệu sinh học!
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS). Các tài liệu này
có sẵn trực tuyến với định dạng PDF thuận tiện và nhỏ gọn tại www.stratec.com cho mỗi sản phẩm
STRATEC Molecular và các thành phần. Nếu chai thuốc thử hư hỏng hoặc bị rò rỉ, MANG GĂNG
TAY VÀ ĐỒ BẢO VỆ khi vứt bỏ chai để tránh bị thương.
STRATEC Molecular không kiểm tra chất thải lỏng tạo ra bởi quy trình Invisorb® Spin Blood
Mini Kit cho các vật liệu nhiễm còn lại. Khả năng nhiễm chất thải lỏng với vật liệu nhiễm còn lại rất
6
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khó xảy ra, nhưng không thể loại trừ hoàn toàn. Do đó chất thải lỏng phải được xem là nhiễm, được xử
lý và loại bỏ theo các quy định an toàn của địa phương.
Cụm nguy cơ sự an toàn của cộng đồng Châu Âu đối với các thành phần của bộ Invisorb® Spin
Blood Mini Kit mà họ áp dụng được liệt kê dưới đây:

H315:

Gây kích ứng da.

H319:

Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.

H225:

Chất lỏng và hơi dễ cháy.

H336:

Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt..

H334:

Có thể gây dị ứng hoặc triệu chứng hen hoặc khó thở nếu hít phải.

H335:

Có thể gây kích ứng hô hấp.

P280:

Mang găng tay bảo vệ/Quần áo bảo vệ/bảo vệ mắt/ mặt.

P305+P351+P338: NẾU DÍNH VÀO MĂT: Rửa sạch nhiều lần với nước. Nếu có đeo kính sát
tròng, bỏ kính và tiếp tục rửa.
P210:

Tránh xa nhiệt/tia lửa /ngọn lửa/bề mặt nóng. - Không hút thuốc.

P233:

Giữ kín chai chứa hóa chất.

P310:

Ngay lập tức gọi trung tâm chống độc hoặc bác sĩ.

P405:

Bảo quản kỹ.

Thông tin y tế khẩn cấp 24 giờ một ngày:
Ngoài nước Mỹ: 1 – 352 – 323 – 3500
Tại Mỹ: 1 – 800 – 535 – 5053
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Đặc điểm bộ thuốc thử Invisorb Spin Blood Mini Kit
Vật liệu bắt đầu

Hiệu suất

Thời gian chuẩn bị

Tỉ lệ

1 - 200 µl máu toàn phần mới
hoặc đông lạnh (EDTA, citrate) Lên đến 10 µg (trung bình
từ người hoặc động vật có vú khoảng 6 µg) dựa trên lượng tế
1–30

µl

buffy

coat, bào lymphocytes, nguồn gốc Khoảng 20 phút

1–25 µl máu mới, đông lạnh từ mẫu, vận chuyển, bảo quản và
động

vật

không

có

A260 : A 280
1.7 – 2.0

vú. thời gian lấy mẫu.

1 - 20 µl tủy xương
Invisorb Spin Blood Mini Kit cung cấp quy trình rất hiệu quả để tách chiết DNA trực tiếp từ
mẫu máu tươi, đông lạnh, hoặc cũ được xử lý bằng citrate hoặc EDTA hoặc buffy coat.
Bộ thuốc thử được thiết kế để xử lý đồng thời nhiều mẫu.
Máu toàn phần được ly giải bằng buffer ly giải tối ưu và protein được phân hủy trong quá trình ly
giải với Proteinase K. DNA gắn vào màng cột lọc, tiếp theo các bước rửa và cuối cùng là bước thu
hồi.
Quy trình tinh sạch nhanh chóng và không cần phenol/chloroform. Chỉ có sự tương tác tối thiểu
của người dùng là cần thiết cho phép xử lý an toàn các mẫu bệnh truyền nhiễm tiềm ẩn. Quy trình
được thiết kế để tránh nhiễm chéo giữa các mẫu. Do độ tinh khiết cao, DNA bộ gen tách chiết sẵn sàng
sử dụng cho các ứng dụng tiếp theo (Xem bên dưới) hoặc có thể được bảo quản ở -20°C để sử dụng
sau đó.
Các ứng dụng:
○ PCR *
○ Enzyme cắt giới hạn
○ Phân tích SNP
○ HLA typing
○ Tạo dòng
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: +49 (0) 30 9489 290 1, 2910 tại Đức hoặc ở nước ngoài:
+49 (0) 30 9489 2907 hoặc liên hệ với nhà phân phối tại khu vực.
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Nguyên tắc và quy trình
Quy trình Invisorb® Spin Blood Mini Kit bao gồm các bước sau:
1. Ly giải mẫu
2. Gắn DNA bộ gen vào màng của cột lọc
3. Rửa màng và loại bỏ ethanol
4. Thu hồi DNA bộ gen
Hướng dẫn gồm 3 quy trình, dựa vào yêu cầu khác nhau giữa các mẫu ban đầu.

Thu mẫu và bảo quản
Máu và Buffy Coat: mẫu máu động vật có vú (EDTA hoặc Citrate) có thể bảo quản ở nhiệt độ
phòng khoảng 2-3 giờ, trong thời gian ngắn có thể bảo quản mẫu ở 4C (lên đến 24 giờ). Bảo quản
trong thời gian dài ở -20C hoặc -80C. Không nên lặp lại chu kỳ đông và rã đông mẫu trước khi tách
chiết DNA. Tránh tạo cục máu đông vì có thể làm kẹt màng RTA Spin Filter.
Buffy coat là một phần trong máu toàn phần chứa nhiều tế bào bạch cầu. Để chuẩn bị và tách lớp
buffy coat, nên thực hiện theo các bước sau. Nên sử dụng mẫu máu toàn phần (chất chống đông:
EDTA, citrate, không dùng heparin) có một phần cặn lưu lại qua đêm ở 4°C. Kết quả lớp giữa được
phủ bởi lớp huyết tương sạch là buffy coat nơi tập trung tế bào bạch cầu có thể dễ dàng phân biệt được
với lớp hồng cầu ở bên dưới.
Tủy xương: kết quả tốt nhất thu được với mẫu tươi. Mẫu có thể bảo quản khoảng 2-3 giờ ở 4C,
bảo quản trong thời gian dài ở -20C. Nhưng thường mẫu sẽ được sấy khô. Phải bảo quản lạnh ở 4C
với đá khô.

Quy trình
Ly giải
Mẫu được ly giải ở nhiệt độ cao. Ly giải được thực hiện với sự có mặt của Lysis Buffer HL và
Proteinase K.
Gắn DNA bộ gen
Thêm Binding Buffer HL vào dịch ly giải để tối ưu điều kiện gắn. Dịch ly giải được đưa vào cột
và DNA bộ gen được gắn vào màng.
Loại bỏ chất ô nhiễm
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Các chất ô nhiễm được loại bỏ hiệu quả bằng Pre-Wash Buffer và Wash Buffer. Trong khi DNA
bộ gen vẫn còn gắn trên màng cột lọc.
Thu hồi
DNA bộ gen được thu hồi từ cột, thêm 30 - 200 µl Elution Buffer. DNA thu hồi sẵn sàng sử dụng
cho các ứng dựng tiếp theo. Bảo quản DNA ở 4 – 8°C ổn định trong 2 tháng, bảo quản ở -20°C trong
thời gian khoảng 5 năm.

Hiệu suất và chất lượng DNA bộ gen
Lượng DNA được tinh sạch từ quy trình sử dụng bộ Invisorb® Spin Blood Mini Kit dựa vào loại
mẫu và số lượng tế bào trong mẫu (Phụ thuộc vào độ tuổi của bệnh nhân và tình trạng sức khoẻ, nguồn
mẫu, điều kiện vận chuyển, bảo quản và giai đoạn lấy mẫu).
Thông thường 200 l máu toàn phần từ người khoẻ mạnh sẽ có hiệu suất 3-10 μg DNA. (Nếu cần
hiệu suất cao hơn, sử dụng Invisorb® Spin Blood Midi Kit hoặc Invisorb® Blood Universal Kit với
lượng máu lên đến 2 ml hoặc lên đến 10 ml). Các mẫu có lượng bạch cầu cao (lượng WBC, từ 3 x 106
đến 1 x 107 tế bào/ml) cho hiệu suất cao hơn.
Đối với hầu hết các mẫu máu, chỉ cần một lần thu hồi vơis 200 μl Elution Buffer là đủ. Đối với
các mẫu có lượng bạch cầu cao, khoảng 80% DNA sẽ được thu hồi trong 200 μl đầu tiên và thêm 20%
của lượng thể tích 200 μl cho lần tiếp theo.
Hiệu suất và chất lượng DNA bộ gen phù hợp với ứng dụng chẩn đoán phân tử nào. Các xét
nghiệm chẩn đoán nên được thực hiện theo các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Chú ý quan trọng trước khi bắt đầu quy trình
Kiểm tra thành phần cũng như đóng gói của sản phẩm đảm bảo không có bất kỳ hư hỏng bề ngoài,
đủ số lượng và chất lượng. Hãy thông báo cho hãng bằng văn bản ngay lập tức nếu có kỳ vấn đề xảy ra
sau khi kiểm tra lô hàng. Nếu các chai buffer bị hư, liên hệ với STRATEC Molecular hoặc nhà phân
phối khu vực. Trong trường hợp hóa chất bị đổ, tham khảo mục “thông tin an toàn”. Không sử dụng
các thành phần bộ thuốc thử đã hư hỏng, nếu không sẽ dẫn đến giảm hiệu quả của bộ thuốc thử.
 Luôn thay tip giữa các lần hút. Nên sử dụng tip có đầu lọc để tránh nhiễm chéo.
 Tất cả các bước ly tâm được thực hiện ở nhiệt độ phòng.
 Khi thao tác với hóa chất, phải mang đồ bảo hộ, găng tay và kính bảo vệ.


Bỏ găng ngay nếu bị nhiễm.
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 Không nên hòa các thành phân của bộ với nhau nếu không cùng lô sản phẩm
 Tránh để các thuốc thử của bộ thuốc thử bị nhiễm.


Thao tác các mẫu dưới điều kiện thông khí phòng thí nghiệm cho đến khi mẫu được ly giải

hoàn toàn để tránh nguy cơ nhiễm
 Chỉ những nhân viên được đào tạo về SHPT mới được sử dụng bộ thuốc thử này.

Chuẩn bị thuốc thử và buffer
1. Điều chỉnh máy ủ ở 56°C.
2. Ủ lượng Elution Buffer cần dùng ở 56° (100 - 200 µl Elution Buffer/ mẫu).
3. Chuẩn bị đủ số lượng cột cần dùng.
4. Chuẩn bị đủ số lượng Receiver Tubes 1.5 ml cần dùng (1 Receiver Tube/ mẫu).
5. Thêm lượng nước SHPT cần vào ống Proteinase K (như bên dưới). Vortex 5 giây.
6. Thêm lượng ethanol vào Pre-Wash Buffer và Wash Buffer.

5 mẫu DNA tách chiết
Thêm 250 l nước SHPT vào ống Proteinase K, trộn mạnh cho đến khi hòa tan hoàn toàn.
Binding Buffer HL, pre-Wash Buffer và Wash Buffer có sẵn sử dụng.
50 mẫu DNA tách chiết
Thêm 12 ml Ispopropanol 99.7 % vào chai Binding Buffer HL. Trộn bằng cách lắc mạnh trong 1
phút. Trộn đều trước khi sử dụng.
Thêm 1.1 ml nước SHPT vào ống Proteinase K, trộn mạnh cho đến khi hòa tan hoàn toàn.
Thêm 30 ml ethanol 96-100% vào chai Pre-Wash Buffer, trộn mạnh và giữ kín nắp chai.
Thêm 42 ml ethanol 96-100% vào chai Wash Buffer, trộn mạnh và giữ kín nắp.
250 mẫu DNA tách chiết
Thêm 24 ml Ispopropanol 99.7 % vào chai Binding Buffer HL. Trộn bằng cách lắc mạnh trong 1
phút. Trộn đều trước khi sử dụng.
Thêm 1.1 ml nước SHPT vào ống Proteinase K, trộn mạnh cho đến khi hòa tan hoàn toàn.
Thêm 80 ml ethanol 96-100% vào chai Pre-Wash Buffer, trộn mạnh và giữ kín nắp chai.
Thêm 105 ml ethanol 96-100% vào chai Wash Buffer, trộn mạnh và giữ kín nắp.
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Thuốc thử và thiết bị người sử dụng cần chuẩn bị
Khi tiếp xúc với hóa chất, luôn luôn mặc áo khoác phòng thí nghiệm, mang găng tay và kính bảo
hộ. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Bảng chỉ dẫn về an toàn vật liệu (MSDS). (Xem trang
web: www.stratec.com)
o

Máy ly tâm

o

Máy ủ nhiệt

o

Ống đong chia độ (250 ml)

o

Găng tay

o

Pipet và đầu tip

o

Máy vortex

o

Ống ly tâm (1.5 ml hoặc 2.0 ml)

o

Nước cất 2 lần

o

Ethanol 96–100%

o

PBS

o

Isopropanol

*Bộ Invisorb® Spin Blood Mini Kit chuẩn hoá với 2- Propanol; Rotipuran >99.7%, p.a., ACS,
ISO (Mã 6752) từ Carl Roth.

Chỉ dẫn quan trọng
1. Chỉ xử lý mẫu máu như máy ly tâm cho phép xử lý.
2. Mẫu máu và buffer phải được trộn lẫn kỹ và thao tác ở nhiệt độ phòng
3. Việc thu hồi có thể được thực hiện bằng cách sử dụng lượng Elution Buffer thấp hơn. Điều
này có thể dẫn đến nồng độ DNA cao hơn. Lưu ý thể tích tối thiểu là 30 l, nhưng điều này sẽ làm
giảm hiệu suất. Thể tích pha loãng từ 2 x 30 μl đến 200 μl sẽ nhận kết quả tương đương.
4. Thể tích DNA thu hồi có thể thấp hơn lượng Elution Buffer được thêm vào. Cần ủ dung dịch
Elution Buffer ở 56°C.
5. Elution Buffer không được chứa EDTA.
6. Hiệu suất có thể tăng lên nếu thời gian ủ với Elution Buffer (đã được ủ) dài hơn.
7. Các mẫu máu cũ thường bị đông, nếu mẫu đông hoặc kết tủa (hình thành trong quá trình rã
đông các mẫu) có thể nhìn thấy tránh hút vì có thể làm tắc nghẽn màng cột lọc.
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Sơ đồ Invisorb Spin Blood Mini Kit
Chuyển tối đa 200 µl máu vào Receiver Tube 1.5 ml

Thêm 200 µl Lysis Buffer HL và trộn mạnh trong 1 giây bằng vortex.
Ủ 3 phút ở 56°C, vừa ủ vừa lắc.
Thêm 20 µl Proteinase K, vortex mạnh
Ủ 5 phút ở 56°C, vừa ủ vừa lắc.

Thêm 260 µl Binding Buffer HL và trộn mạnh bằng vortex trong 15 giây.

Giữ cột RTA Spin Filter Set
Chuyển dịch ly giải vào cột và ủ 1 phút.
Ly tâm 2 phút ở 11.000 x g (11.000 rpm). Loại bỏ phần nước và RTA Receiver Tube
Đặt cột vào RTA Receiver Tube mới
Thêm 500 µl Pre Wash Buffer
Ly tâm 1 phút ở 11.000 x g (11.000 rpm)
Loại bỏ phần nước và RTA Receiver Tube
Đặt cột vào RTA Receiver Tube 2 ml mới
Thêm 700 µl Wash Buffer
Ly tâm 1 phút ở 11.000 x g (11.000 rpm), loại phần nước và đặt cột vào lại RTA
Receiver Tube đã sử dụng. Lặp lại bước này. Ly tâm 4 phút ở tốc độ tối đa để loại
ethanol.
Đặt cột vào Receiver Tube 1.5 ml. Thêm 100 - 200 µl Elution Buffer (đã ủ ở 56°C)
Ủ 1 phút ở nhiệt độ phòng
Ly tâm 1 phút ở 11.000 x g (11.000 rpm), loại cột
Đóng nắp Receiver Tube 1.5 ml và bảo quản DNA ở 4°C.
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Quy trình 1: Tách chiết DNA từ 1-200 l máu toàn phần của người và động vật có
vú hoặc 1- 30 l buffy coat
Chú ý: phải chuẩn bị Binding Buffer HL theo như hướng dẫn
Quan trọng: Ủ lượng Elution Buffer cần dùng ở 56°C.
1. Chuyển 1- 200 l máu toàn phần hoặc 1-30 l buffy coat vào ống 1.5 ml. Nếu thể tích mẫu
nhỏ hơn 200 l, thêm PBS hoặc nước cất đủ 200 l.
2. Thêm 200 l Lysis Buffer HL, trộn đều 15 giây, vortex và ủ lắc trong 3 phút ở 56C. Thêm 20
l Proteinase K và vortex nhanh.
3. Ủ lắc trong 5 phút ở 56C.
4. Thêm 200 l Binding Buffer HL và vortex trong 15 giây. Đặt cột RTA Spin Filter vào.
Chuyển hỗn hợp vào cột. Đóng nắp và ủ khoảng 1 phút.
5. Ly tâm 2 phút ở 11.000g, loại bỏ phần dịch và đặt cột vào RTA Receiver Tube 2.0 ml mới.
6. Thêm vào cột 500 l Pre-Wash Buffer. Đóng nắp và ly tâm trong 1 phút ở 11.000g. Loại bỏ
phần dịch và đặt cột vào RTA Receiver Tube mới.
7. Thêm 700 l Wash Buffer và ly tâm trong 1 phút ở 11.000g. Loại bỏ phần dịch và đặt cột vào
RTA Receiver Tube mới.
8. Thêm 700 l Wash Buffer và ly tâm trong 1 phút ở 11.000g, loại bỏ phần dịch.
9. Đặt cột lọc vào lại RTA Receiver Tube 2 ml. Ly tâm khoảng 4 phút ở tốc độ tối đa để loại hoàn
toàn ethanol.
10. Đặt cột vào Receiver Tube 1.5 ml mới. Thêm 200 l Elution Buffer đã ủ (56C) vào. Ủ ở
nhiệt độ phòng trong 1 phút.
11. Ly tâm ở 11.000 g trong 1 phút. Loại bỏ cột.
Chú ý: Có thể thu hồi DNA với lượng Elution Buffer thấp hơn (dựa vào hiệu xuất DNA bộ gen
mong đợi). Tuy nhiên, lưu ý thể tích tối thiểu là 30 μl và thể tích này có thể làm giảm hiệu suất tối đa.
Nếu thể tích DNA cần lớn, thì thể tích dung dịch Elution Buffer có thể tăng lên.
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Quy trình 2: Tách chiết DNA từ máu động vật không có vú
Nếu muốn sử dụng máu chim (gà) hoặc máu cá chứa hồng cầu, nên sử dụng mẫu bắt đầu từ 10-15 μl.
Chú ý: phải chuẩn bị Binding Buffer HL theo như hướng dẫn
Quan trọng: Ủ lượng Elution Buffer cần dùng ở 56°C.
1. Chuyển 1-25 l máu toàn phần vào ống phản ứng1.5 ml, thêm PBS Buffer cho đủ 200 l.
2. Thêm 200 l Lysis Buffer HL, trộn đều 15 giây, vortex và ủ lắc trong 3 phút ở 56C. Thêm 20
l Proteinase K và vortex nhanh.
3. Ủ lắc trong 5 phút ở 56C.
4. Thêm 200 l Binding Buffer HL và vortex trong 15 giây. Đặt cột RTA Spin Filter vào.
Chuyển hỗn hợp vào cột. Đóng nắp và ủ khoảng 1 phút.
5. Ly tâm 2 phút ở 11.000g, loại bỏ phần dịch và đặt cột vào RTA Receiver Tube 2.0 ml mới.
6. Thêm vào cột 500 l Pre-Wash Buffer. Đóng nắp và ly tâm trong 1 phút ở 11.000g. Loại bỏ
phần dịch và đặt cột vào RTA Receiver Tube 2.0 ml mới.
7. Thêm 700 l Wash Buffer và ly tâm trong 1 phút ở 11.000g. Loại bỏ phần dịch và đặt cột vào
RTA Receiver Tube 2.0 ml mới.
8. Thêm 700 l Wash Buffer và ly tâm trong 1 phút ở 11.000g, loại bỏ phần dịch.
9. Đặt cột lọc vào lại RTA Receiver Tube 2.0 ml. Ly tâm khoảng 4 phút ở tốc độ tối đa để loại
hoàn toàn ethanol.
10. Đặt cột vào Receiver Tube 1.5 ml mới. Thêm 200 l Elution Buffer đã ủ (56C) vào. Ủ ở
nhiệt độ phòng trong 1 phút.
11. Ly tâm ở 11.000 g trong 1 phút. Loại bỏ cột.
Chú ý: Có thể thu hồi DNA với lượng Elution Buffer thấp hơn (dựa vào hiệu xuất DNA bộ gen
mong đợi). Tuy nhiên, lưu ý thể tích tối thiểu là 30 μl và thể tích này có thể làm giảm hiệu suất tối đa.
Nếu thể tích DNA cần lớn, thì thể tích dung dịch Elution Buffer có thể tăng lên.
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Quy trình 3: Tách chiết DNA từ tủy xương
Chú ý: phải chuẩn bị Binding Buffer HL theo như hướng dẫn
Quan trọng: Ủ lượng Elution Buffer cần dùng ở 56°C.
Chuẩn bị mẫu ban đầu
Mẫu mới: 1-20 l tủy xương.
Mẫu máu khô: làm ẩm vết máu khô với PBS, thêm 180 l PBS vào Receiver tube 1.5 ml (không
được cung cấp). Cạo vệt máu khô cho vào Receiver Tube, hút nhả nhiều lần để hòa cặn.
Ly giải mẫu
1. Chuyển mẫu ban đầu vào ống phản ứng 1.5 ml, thêm PBS Buffer cho đủ 200 l.
2. Thêm 200 l Lysis Buffer HL, trộn đều trong 15 giây bằng vortex và ủ lắc khoảng 3 phút ở
56C. Thêm 20 l Proteinase K và vortex nhanh.
3. Ủ lắc ống phản ứng trong 5 phút ở 56C.
Tiếp theo bước 4-11 trong quy trình 1.
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Xử lý sự cố
Vấn đề

Giải thích và đề nghị

Nguyên nhân
Ly giải không đủ.

Tăng thời gian ly giải với Lysis Buffer HL.
Giảm lượng mẫu đầu vào. Lắc mẫu tăng hiệu
quả ly giải.

Ly giải không đủ do Proteinase Lặp lại quy trình tinh sạch DNA với mẫu mới và
K giảm hoạt động.

chuẩn bị dung dịch Proteinase K mới, hãy chắc
chắn bảo quản ở –20°C, Proteinase K không
được thêm trực tiếp vào Lysis Buffer HL.

Ly giải không đủ do trộn với Lặp lại quy trình tinh sạch DNA với mẫu mới,
Lysis Buffer HL chưa hoàn đảm bảo trộn mẫu và Lysis Buffer HL ngay và
thành.

trộn mạnh bằng pipet hoặc vortex.

Gắn DNA vào màng không hiệu Tải quá nhiều vào cột làm giảm hiệu suất
- Sử dụng đúng lượng Bingding Buffer HL

quả.

- Trộn mẫu với Bingding Buffer HL bằng

Lượng DNA thấp

pipet hoặc vortex trước khi chuyển mẫu vào cột.
Nồng độ phần trăm alcohol Lặp lại quy trình tinh sạch với mẫu mới.
được sử dụng nhỏ hơn 96 100%.
Thu hồi chưa hoàn thành.

Tăng thời gian ủ với Elution Buffer từ 5 -10
phút.
Thu hồi 2 lần mỗi lần 100 l Elution Buffer
Sử dụng thể tích Elution Buffer cao hơn.

Nồng độ DNA trong mẫu thấp.

Thu hồi DNA với thể tích Elution Buffer thấp
hơn.

pH của nước thấp

pH thấp có thể giảm hiệu suất DNA. Đảm bảo
pH của nước ít nhất 7.0 hoặc sử dụng Elution
Buffer (chứa Tris – HCl 10 mM, không EDTA).

Màng lọc vẫn có
màu sau khi rửa cột.

Ly giải chưa đủ

Xem ở trên.

Binding Buffer HL không Lặp lại quy trình tinh sạch với mẫu mới.
được thêm vào dịch ly giải

17

Invisorb Spin Blood Mini Kit 0516

trước khi chuyển vào cột.
Bước rửa chưa hoàn thành.

Rửa lại với Wash Buffer.

Pre-Wash Buffer và Wash

Đảm bảo nồng độ Pre-Wash Buffer và Wash

Buffer được chuẩn bị không Buffer được pha loãng đúng với thể tích ethanol
đúng.

tinh khiết. Lặp lại quá trình tinh sạch với mẫu
mới.

Mẫu cũ, đông mẫu nhiều lần.

Máu cũ có thể làm nghẽn màng lọc, màu của nó
sẽ không được loại bỏ trong quá trình tinh sạch.
Hiệu suất và chất lượng DNA giảm dựa trên bảo
quản mẫu.

Bản quản mẫu ban đầu không Đảm bảo mẫu được thu nhận và bảo quản đúng
DNA giảm và đứt

đúng.

như mô tả.

gãy.

Mẫu cũ

Tránh lặp lại chu kỳ đông/rã đông của mẫu.
Mẫu cũ chứa DNA đứt gãy.

Nghẽn cột lọc

Bản quản mẫu ban đầu không Bảo quản mẫu ở nhiệt độ phòng trong thời gian
đúng.

dài protein có thể đóng cụm…Tránh chuyển các
cụm này vào mẫu.
Kết tủa đã hình thành trong máu do đông lạnh
và rã đông, không sử dụng máu đã đông lạnh và
rã đông nhiều hơn một lần, không chuyển kết
tủa vào mẫu.
Thực hiện tách chiết như mô tả trong quy trình 2

Ly giải chưa đủ

Tăng thời gian ly giải với Lysis Buffer HL.
Tăng thời gian hoặc tốc độ ly tâm.
Giảm mẫu đầu vào.

Mẫu đầu vào quá nhiều

Nồng độ tế bào bạch cầu trong mẫu lớn hơn
5 x 106/ 200 µl.

Dịch thu hồi DNA còn chứa Kiểm tra thời gian ly tâm đã được đề nghị. Tăng
Xảy ra vấn đề với
các ứng dụng sau đó

ethanol

thời gian ly tâm để loại bỏ ethanol nếu cần thiết.

Dịch thu hồi chứa muối

Wash Buffer phải bảo quản và sử dụng ở nhiệt
độ phòng. Kiểm tra xem Wash Buffer có chứa
kết tủa muối không. Nếu có loại bỏ bằng cách ủ
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ở 30C.
Giảm độ nhạy các phản ứng Điều chỉnh thể tích thu hồi được thêm vào trong
khuếch đại.
Tỉ lệ A260/A280 của
DNA tinh sạch cao

phản ứng khuếch đại.
Hủy RNA bằng cách cho thêm 10 μl RNase A

RNA còn lại cao

(10 mg/ml) vào dung dịch thu hồi DNA, vortex
ngay và ủ 10 phút ở nhiệt độ phòng.

Ly giải tế bào và hủy protien Xem “ lượng DNA thấp”
không đủ do Protinase K giảm
Tỉ lệ A260/A280 của hoạt động.
DNA tinh sạch thấp

Ly giải không đủ do trộn với Xem “lượng DNA thấp”
Lysis Buffer HL chưa hoàn
thành.
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Phụ lục
Chú ý chung khi thao tác với DNA
Vật liệu bắt đầu
Bộ thuốc thử thiết kế cho tách chiết DNA từ máu nhưng ngay cả máu người cũng khác nhau giữa
các cá thể tùy theo tuổi, sức khoẻ và điều kiện sống. Nếu sử dụng máu động vật lưu ý điều kiện ly giải
của máu khác nhau tùy thuộc vào loài. Máu của động vật không có vú chứa hồng cầu có nhân. Vì vậy,
đối với các ứng dụng đặc biệt khuyến cáo có thể thay đổi thể tích mẫu ban đầu và thời gian ly giải.
Tính tự nhiên của DNA
Chiều dài tự nhiên và cấu trúc vật lí mỏng manh của DNA đòi hỏi người thao tác phải rất cẩn thẩn
để tránh phá hủy DNA, gây ra sự đứt gãy và biến tính do enzyme. Các điều kiện khác có thể ảnh
hưởng đến tính toàn vẹn và sự ổn định của DNA như môi trường có acid và alkaline, nhiệt độ cao và
tia UV. Để đảm bảo sự ổn định trong các ứng dụng sau đó, cần phải cẩn thận khi phân lập và thao tác
với DNA có trọng lượng phân tử cao. DNA bị phá hủy có thể cho kết quả xấu trong các thí nghiệm
như Southern Blotting bộ gen, PCR DNA có kích thước dài.
Bảo quản DNA
Dung dịch DNA có thể trữ ở 2-8°C trong nhiều tuần và giữ -20°C trong thời gian dài. Tuy nhiên,
việc bảo quản ở -20°C có thể gât đứt gãy, đặc biệt là DNA bị rã đông/đông lạnh nhiều lần.
Chú ý rằng tính ổn định của các dung dịch hòa tan nucleic acid có thể bị ảnh hưởng qua thời gian bảo
quản. Nước tinh sạch thì không có tính đệm và pH acid có thể dẫn đến sự ly giải DNA. Buffer Tris
hoặc Tris-EDTA cũng không đủ tính đệm để ngăn sự ly giải do acid.
Bước làm khô, hòa tan và hút/nhả DNA
Tránh để DNA bộ gen quá khô khi loại bỏ ethanol. Việc để khô tự nhiên tốt hơn là làm khô bằng
máy ủ, cho dù là dùng với máy bấm giờ.
Tránh thao tác hút/nhả mạnh, hút/nhả DNA bộ gen với đầu tip nhỏ có thể gây đứt gãy DNA. Để
tránh đứt gãy DNA bộ gen, nên sử dụng đầu típ đặc biệt với kích thước phù hợp.
Hiệu suất DNA
Lượng DNA virus tinh sạch từ máu toàn phần phụ thuộc vào lượng tế bào bạch cầu, nguồn mẫu,
điều kiện vận chuyển, bảo quản và thời gian thu mẫu.
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Invisorb® Spin Tissue Mini Kit
Sử dụng cho tinh sạch DNA bộ gen từ 0.5 - 40 mg mẫu mô, đuôi chuột hoặc mô
FFPE, 10-106 tế bào nhân thực, mẫu phết, cũng như các mẫu thực phẩm có nguồn gốc
từ động vật

IVD

REF 1032100x00

STRATEC Molecular GmbH, D-13125 Berlin

Giới thiệu bộ thuốc thử Invisorb® Spin Tissue Mini Kit
Bộ Invisorb® Spin Tissue Mini Kit là công cụ lý tưởng sử dụng công nghệ Invisorb® để tách
chiết và tinh sạch DNA từ lượng nhỏ nhiều loại mẫu mô người và động vật (ví dụ mô cơ, gan, tim và
não), mẫu sinh thiết, đuôi động vật gặm nhấm, tế bào eukaryote và mẫu phết. Bộ thuốc thử không
dùng để tách chiết DNA từ mẫu phân, máu, vi khuẩn, nấm, thực vật hoặc virus, cũng như không
dùng để tinh sạch RNA.

Tuân theo EU Directive 98/79/EC về thiết bị y tế
Không sử dụng cho chẩn đoán in vitro tại các quốc gia không chấp nhận tiêu chuẩn EU Directive
98/79/EC về thiết bị y tế.
Nhãn hiệu: Invisorb®, dấu hiệu bản quyền, nhãn hiệu đăng ký... được sử dụng trong tài liệu này,
ngay cả khi không được đánh dấu đặc biệt, đều được luật pháp bảo hộ.
Công nghệ Invisorb® được bảo vệ bởi bằng sáng chế và ứng dụng sáng chế: US 6,110363, US
6,043,354, US 6,037,465, EP 0880535, WO 9728171, WO 9534569, EP 0765335, DE 19506887,
DE 10041825.2, WO 0034463.
Invisorb® là nhãn hiệu đăng ký bản quyền của STRATEC Biomedical AG.
Quy trình PCR được bảo vệ bởi sáng chế US Patents 4,683,195, và 4,683,202 và các đơn vị khác
sở hữu bởi Hoffmann - La Roche AG.
© 2017 STRATEC Molecular, bảo lưu cấp quyền.
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Thành phần bộ Invisorb® Spin Tissue Mini Kit
5 phản ứng

50 phản ứng

250 phản ứng

tách chiết DNA

tách chiết DNA

tách chiết DNA

Mã sản phẩm

1032100100

1032100200

1032100300

Lysis Buffer G

2 x 2 ml

30 ml

120 ml

2 x 1 ml

4 ml

2 x 9 ml

(sử dụng ngay)

(thể tích cuối 15 ml)

(thể tích cuối 2 x 30 ml)

2 ml

2 x 2 ml

6 x 2 ml

15 ml

18 ml

2 x 45 ml

(sử dụng ngay)

(thể tích cuối 60 ml)

(thể tích cuối 2 x 150 ml)

2 ml

30 ml

120 ml

Spin Filter

5

50

5 x 50

2.0 ml Receiver Tube

5

50

5 x 50

1.5 ml Receiver Tube

5

50

5 x 50

HDSD

1

1

1

Binding Buffer A
Proteinase S
Wash Buffer
Elution Buffer

Thêm 11 ml Isopropanol Thêm 21 ml Isopropanol
99.7%

vào

Binding 99.7%

vào

Binding

Buffer A. Đảo và lắc đều Buffer A. Đảo và lắc đều
Các bước chuẩn bị
ban đầu

trong 1 phút. Trước khi sử trong 1 phút. Trước khi sử
dụng thì đảo vài lần.

dụng thì đảo vài lần.

Thêm 42 ml Ethanol 96- Thêm 105 ml Ethanol 96100% vào chai Wash 100%

vào

chai

chứa

Buffer, trộn đều và đóng Wash Buffer, trộn đều và
chặt nắp.
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Ký hiệu
Số lô
Mã sản phẩm
Ngày hết hạn
Hướng dẫn tham khảo
Giới hạn nhiệt độ
Không tái sử dụng

Bảo quản
Tất cả các buffer và thành phần thuốc thử của bộ Invisorb® Spin Tissue Mini Kit phải được
bảo quản ở nhiệt độ phòng, ổn định trong ít nhất 12 tháng ở các điều kiện này.
Nhiệt độ phòng được định nghĩa là từ 15-30°C.
Trước mỗi lần sử dụng, đảm bảo tất cả các thành phần đều ở nhiệt độ trong phòng. Nếu có kết
tủa nào trong các dung dịch, làm tan tủa bằng cách làm ấm (lên 30oC).
Wash Buffer bổ sung ethanol được đóng kín và giữ ở nhiệt độ phòng.
Binding Buffer A bổ sung Isopropanol phải được đóng kín nắp và bảo quản ở nhiệt độ phòng.

Kiểm soát chất lượng và chế độ bảo hành
STRATEC Molecular đảm bảo bộ Invisorb® Spin Tissue Mini Kit được dùng cho các ứng
dụng như mô tả trong hướng dẫn. Khách hàng phải xác định rõ mục đích sử dụng có phù hợp với
chức năng của bộ thuốc thử hay không. Với bất kỳ sản phẩm gặp vấn đề, STRATEC Molecular sẽ
kiểm tra số lô và sẽ đổi miễn phí cho khách hàng nếu có vấn đề với sản phẩm.
STRATEC Molecular có quyền thay đổi, sửa chữa hoặc điều chỉnh bất kì sản phẩm nào để tăng
hiệu suất.
Tất cả các thành phần của Invisorb® Spin Tissue Mini Kit đã được kiểm tra với thông số kỹ
thuật trên từng lô để đảm bảo chất lượng sản phẩm, quy trình này phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001
và ISO EN 13485, chứng nhận chất lượng ISO EN 13485.
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Nếu bạn có bấy kì thắc mắc hoặc vấn đề sản phẩm Invisorb® Spin Tissue Mini Kit hoặc các
sản phẩm khác của STRATEC Molecular, hãy liên hệ với chúng tôi. Bạn có thể đề nghị lấy bản sao
các điều khoản và điều kiện của STRATEC Molecular hoặc có sẵn trên trang web STRATEC
Molecular.
Để được hỗ trợ kỹ thuật hoặc biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Tại Đức: +49-(0)30-9489-2901/ 2910
Nước ngoài: +49-(0)30-9489-290 3/ 2907 hoặc liên hệ nhà phân phối.

Mục đích sử dụng
Bộ Invisorb® Spin Tissue Mini Kit là công cụ lý tưởng để tách chiết và tinh sạch DNA bộ gen
từ mô người và động vật dạng tươi hoặc đông lạnh, mẫu sinh thiết, đuôi động vật gặm nhấm, côn
trùng, cũng như từ mẫu thực phẩm có nguồn gốc từ động vật và tế bào sinh vật nhân thực.
Ngoài ra, bộ Invisorb® Spin Tissue Mini Kit còn dùng để tách chiết thang DNA apoptotic từ tế
bào.
Sự chết theo chương trình (Apoptosis) là một dạng của sự chết tế bào và được đặc trưng bởi sự
co tế bào, sự nén chặt của nhiễm sắc thể nhân và bào tương. Hơn nữa, apoptosis có liên quan đến
việc kích hoạt Ca2+ và Mg2+ phụ thuộc vào endonucleases dẫn đến sự phân cắt sợi đôi của DNA
nhiễm sắc thể ở các vùng bên trong Nucleosome. Sự phân cắt DNA bộ gen dẫn đến sự phân mảnh
của DNA để tạo thành các mảnh vỡ DNA có kích thước 180bp. Một thang DNA đặc trưng cho
apoptosis thu được bằng điện di gel Agarose cổ điển.
Để tách chiết có hiệu suất cao, cần lưu trữ mẫu thích hợp và thao tác nhanh theo các quy tắc cho
hoạt động của DNA. DNA tinh sạch có thể sử dụng cho phân tích chẩn đoán in vitro.
CHỈ NHỮNG NGƯỜI CÓ CHUYÊN MÔN MỚI ĐƯỢC SỬ DỤNG SẢN PHẨM, NHƯ KỸ
THUẬT VIÊN, NHÀ VẬT LÝ VÀ SINH HỌC ĐƯỢC ĐÀO TẠO VỀ KỸ THUẬT SINH HỌC
PHÂN TỬ. Sản phẩm được tạo ra để sử dụng với các ứng dụng tiếp theo với khuếch đại bằng
enzyme hoặc sửa đổi với enzym khác của DNA theo đó là phát hiện tín hiệu hoặc khuếch đại. Bất kỳ
kết quả chẩn đoán nào có được bằng cách sử dụng quy trình chuẩn bị mẫu kết hợp với bất kỳ khảo
sát chẩn đoán phía sau nào cũng cần được giải thích cùng với các kết quả lâm sàng hoặc xét nghiệm
khác.
Để giảm thiểu các bất thường trong kết quả chẩn đoán, nên sử dụng các chứng thích hợp đối với
các ứng dụng sau đó.
Bộ thuốc thử tuân theo EU Directive 98/79/EC về thiết bị y tế. Không sử dụng cho chẩn đoán in
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vitro tại các quốc gia không chấp nhận tiêu chuẩn EU Directive 98/79/EC về thiết bị y tế.

Giới hạn sử dụng sản phẩm
Bộ thuốc thử này không được chuẩn hoá để phân lập DNA virus từ mẫu phân, máu, vi khuẩn,
nấm hoặc virus, cũng như không dùng để tách chiết và tinh sạch RNA.
Các hóa chất đi kèm chỉ có thể sử dụng được một lần.
Người sử dụng có trách nhiệm đánh giá hiệu quả sản phẩm của STRATEC Molecular đối với bất
kỳ ứng dụng đặc biệt khác. STRATEC Molecular không cung cấp đánh giá các đặc điểm riêng biệt
của sản phẩm với từng ứng dụng cụ thể. Sản phẩm của STRATEC Molecular có thể sử dụng trong
chẩn đoán lâm sàng ở phòng thí nghiệm đã được xác nhận theo quy định CLIA’88 tại Hoa Kỳ hoặc
chứng nhận tương đương ở các nước khác.
Tất cả các sản phẩm được bán bởi STRATEC Molecular phải tuân theo quy trình kiểm soát chất
lượng (theo tiêu chuẩn ISO 9001và ISO EN 13485) và được bảo hành như mô tả. Bất kỳ vấn đề, sự
cố hoặc các hao hụt khi phát hiện được phải báo cáo ngay lập tức với hãng.
Các hóa chất và vật tư tiêu hao chỉ sử dụng và lưu trữ trong phòng thí nghiệm, không được sử
dụng cho các mục đích khác.
Sản phẩm có thành phần không phù hợp với hàng tiêu dùng.

Thông tin an toàn
Khi làm việc với hóa chất, luôn mang áo choàng, găng tay dùng một lần, và kính bảo vệ!
Tránh tiếp xúc với da! Tuân thủ các yêu cầu pháp lý thao tác với vật liệu sinh học!
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS). Các tài liệu
này có sẵn trực tuyến với định dạng PDF thuận tiện và nhỏ gọn tại www.stratec.com cho mỗi sản
phẩm STRATEC Molecular và các thành phần. Nếu chai thuốc thử hư hỏng hoặc bị rò rỉ, MANG
GĂNG TAY VÀ ĐỒ BẢO VỆ khi vứt bỏ chai để tránh bị thương.
STRATEC Molecular không kiểm tra chất thải lỏng tạo ra bởi quy trình Invisorb® Spin Tissue
Mini Kit cho các vật liệu nhiễm còn lại. Khả năng nhiễm chất thải lỏng với vật liệu nhiễm còn lại rất
khó xảy ra, nhưng không thể loại trừ hoàn toàn. Do đó chất thải lỏng phải được xem là nhiễm, được
xử lý và loại bỏ theo các quy định an toàn của địa phương.
Cụm nguy cơ sự an toàn của cộng đồng Châu Âu đối với các thành phần của bộ Invisorb® Spin
Tissue Mini Kit mà họ áp dụng được liệt kê dưới đây:
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H225:

Chất lỏng và hơi có nguy cơ cháy cao.

H317:

Gây kích ứng da.

H318:

Gây tổn thương mắt nghiêm trọng.

H319:

Gây kích ứng mắt nghiêm trọng

H336:

Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt.

403+P223:

Lưu trữ ở nơi khô thoáng. Đóng chặt nắp chai.

H412:

Có hại cho lâu dài cho sinh vật dưới nước.

P210:

Tránh để gần nơi nhiệt độ cao, bề mặt nóng, tia lửa và các nguồn dễ gây

cháy khác. Không hút thuốc.
P233:

Đóng chặt nắp chai.

P280:

Mang găng tay bảo vệ/Quần áo bảo vệ/bảo vệ mắt/ mặt.

P305+P351+P338: NẾU DÍNH VÀO MĂT: Rửa sạch nhiều lần với nước. Nếu có đeo kính sát
tròng, bỏ kính và tiếp tục rửa.

Thông tin y tế khẩn cấp 24 giờ một ngày:
Ngoài nước Mỹ: 1 – 352 – 323 – 3500
Tại Mỹ: 1 – 800 – 535 – 5053
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Đặc điểm của bộ Invisorb® Spin Tissue Mini Kit
Mẫu đầu vào

Hiệu suất

Thời gian chuẩn bị

Tỉ lệ

- 0.5 – 40 mg mẫu mô

Lên đến 50 µg phụ thuộc

15 phút sau khi ly

A260:A280:

- lên đến 1.0 cm đuôi chuột nhắt

vào loại và số lượng mẫu

giải

1.6 – 2.1

- lên đến 1.5 cm đuôi chuột mô
cống

0.2 – 1.2 µg/mg mô hoặc 10

- vật liệu sinh thiết

- 40 µg/đuôi động vật gặm

- côn trùng

nhấm

-10 đến 106 tế bào eukaryote

Tối đa 6 µg từ tế bào người

- mẫu phết

Tối đa 10 µg từ tế bào động
vật

Bộ Invisorb® Spin Tissue Mini Kit sử dụng công nghệ Invisorb, cung cấp một giải pháp nhanh
chóng và hiệu quả để tách chiết DNA từ các vật liệu kể trên và lượng lớn DNA apoptotic từ tế bào.
DNA tinh sạch không chứa tác nhân gây nhiễm và chất ức chế enzyme, sẵn sàng sử dụng cho các
ứng dụng tiếp theo, như PCR. Quy trình tinh sạch không yêu cầu tách chiết phenol, chloroform hoặc
alcohol kết tủa. Không sử dụng hóa chất độc hại.
Bộ thuốc thử được thiết kế để xử lý đồng thời nhiều mẫu. Quy trình tinh sạch nhanh chóng và
giảm đến tối thiểu sự tương tác của người sử dung, cho phép thao tác an toàn các mẫu bệnh truyền
nhiễm tiềm ẩn. Thủ tục được thiết kế để tránh nhiễm chéo giữa các mẫu.
DNA tinh sạch được hòa tan trong dung dịch đệm chứa hàm lượng muối thấp (không có EDTA)
hoặc nước. do có độ tinh sạch cao, DNA bộ gen sau khi tách chiết có thể sử dụng cho nhiều ứng
dụng tiếp theo hoặc bảo quản ở -20oC để sử dụng lâu dài.
Ứng dụng tiếp sau:
o PCR
o Phản ứng enzyme cắt giới hạn
o Định type HLA
o Giải trình tự
o Southern Blot
STRATEC Molecular cũng cung cấp một hệ thống để tinh sạch DNA bộ gen lượng mẫu đầu vào
lớn hơn với định dạng đĩa 96 giếng, Invisorb® Virus DNA Mini HTS 96 Kit sử dụng trong máy ly
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tâm, hoặc bộ InviMag Tissue DNA Kit/KF96 để sử dụng cho máy tự động KingFisher 96.
Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi tại Đức: +49 (0) 30-9489- 290
1/2903/2907/2910 và tại các nước khác: +49 (0) 30 9489 2943, 2907.
*) Quy trình PCR được bảo vệ bởi sáng chế US Patents 4,683,195, và 4,683,202 và các đơn vị
khác sở hữu bởi Hoffmann - La Roche AG

Nguyên tắc và quy trình tách chiết
Quy trình tách chiết của bộ Invisorb® Spin Tissue Mini Kit gồm các bước sau đây:
o Ly giải tế bào
o Gắn DNA bộ gen vào màng của Spin Filter.
o Rửa sạch màng, loại bỏ ethanol
o Hòa tan DNA bộ gen tinh sạch từ màng
Hướng dẫn sử dụng này có 7 quy trình, dựa theo nguồn vật liệu đầu vào.

Thu mẫu và bảo quản mẫu
Mẫu mô/sinh thiết/mẫu đông lạnh:
Kết quả tốt nhất thu được với mẫu tươi hoặc mẫu được đông lạnh ngay và bảo quản ở -20°C đến
-80oC. Tránh đông và rã đông mẫu nhiều hơn 1 lần, vì có thể làm giảm kích thước DNA. Sử dụng
lượng mẫu thấp sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất tinh sạch DNA. Lượng DNA tinh sạch thu được khi sử
dụng bộ Invisorb® Spin Tissue Mini Kit, với 0.5 – 40 mg mô, phụ thuộc vào loại vật liệu đầu vào.
Quá trình rã đông có thể tiến hành trực tiêp trong dung dịch Lysis Buffer G.
Mẫu đuôi động vật gặm nhấm:
Kết quả tốt nhất thu được với mẫu tươi hoặc mẫu được đông lạnh ngay và bảo quản ở -20°C đến
-80oC. Tránh đông và rã đông mẫu nhiều hơn 1 lần, vì có thể làm giảm kích thước DNA. Thời gian
ly giải mẫu lâu cũng có thể dẫn đến phá hủy DNA. Cắt nhỏ mẫu đuôi làm giảm thời gian ly giải.
Mẫu côn trùng:
Kết quả tốt nhất thu được với mẫu tươi hoặc mẫu được đông lạnh ngay và bảo quản ở -20°C đến
-80oC. Lớp vỏ chitin đặc trưng của côn trùng phải được phá vỡ trước khi ly giải (có thế nghiền trong
nitơ lỏng). Mẫu có thể được bảo quản trong thời gian ngắn ở 2-8oC trong Lysis Buffer G.
Huyền phù tế bào nuôi cấy
Ly tâm 1 x 108 tế bào trong 5 phút ở 300 xg (1.500 rpm*). Hút bỏ dịch nổi cẩn thận để không
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làm ảnh hưởng đến cụm tế bào. Tế bào thu được sau ly tâm có thể bảo quản lạnh ở -20oC hoặc -80oC
để sử dụng sau hoặc sử dụng ngay.
Lớp đơn tế bào nuôi cấy
Hút bỏ hoàn toàn môi trường nuôi cấy và tiến hành luôn bước ly giải. Tế bào bám được tách
bằng trypsin (trong trường hợp nuôi trong dụng cụ có kích thước lớn như đĩa > Ø 35mm, flask >
12.5 cm2). Chuyển tế bào vào ống phản ứng 50 ml, ly tâm 300 xg (1.500 rpm*) trong 5 phút và loại
bỏ dịch nổi, thu cặn chứa tế bào.
Mẫu phết khoang miệng
Để thu mẫu, cạo mạnh vào khoang miệng bên trong má, mỗi bên 6 lần. Để mẫu khô tự nhiên
ngoài không khí ít nhất 2 giờ hoặc dùng trực tiếp mẫu tươi. Đảm bảo rằng người cho mẫu không ăn
uống trước khi thu mẫu 30 phút. Kết quả tốt nhất thu được nếu mẫu hòa tan hoàn toàn vào dung dịch
ly giải trong quá trình ly giải. Sử dụng lượng mẫu nhỏ làm giảm hiệu suất tinh sạch DNA. Quy trình
này khuyến cáo cho mọi loại mẫu phết thông thường, như C:E:P (Omni Swab từ Whatman), tăm
bông, Superswabs, Copan-Swab hoặc DRACON tip của công ty Hardwood Products, CellProjects
hoặc Hain Diagnosticka.
Dịch não tủy và tủy xương trên lame máu
Kết quả tốt nhất thu nhận được với mẫu tươi, nhưng thông thường các mẫu sẽ được sấy khô.
Chúng cần phải được bảo quản ở 4oC trong môi trường khô thoáng.
Lưu ý: Sau khi phân hủy Proteinase S, mẫu mô có thể được bảo quản trong Lysis Buffer G tối đa 6
tháng ở -20oC mà không làm giảm chất lượng DNA.

Ly giải với Proteinase S
Mẫu được ly giải trong điều kiện ổn định ở nhiệt độ cao và lắc liên tục, dưới sự hiện diện của
Lysis Buffer G và Proteinase S.
Proteinase S được đánh dấu màu xanh lam để theo dõi việc bổ sung thể tích nhỏ enzyme. Bằng
cách nghiền mẫu trong nito lỏng giúp tăng hiệu suất ly giải. Các mẫu đuôi chuột phải để ly giải qua
đêm. Nên loại bỏ các phần mẫu chưa được phân hủy trước khi chuyển qua bước gắn.
Gắn DNA bộ gen
Thêm Binding Buffer A vào sản phẩm sau khi ly giải để thiết lập điều kiện gắn. Mỗi sản phẩm
ly giải này sau đó sẽ được chuyển lên Invisorb Spin Filter và DNA bộ gen sẽ gắn lên màng trong khi
phần dịch ly giải sẽ đi qua màng bằng ly tâm.
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Loại bỏ tạp chất
Các chất tạp nhiễm còn lại và các chất ức chế enzyme được loại bỏ hiệu quả qua 2 bước rửa với
Wash Buffer, trong khi DNA bộ gen vẫn còn được gắn trên màng.
Thu nhận DNA bộ gen
DNA bộ gen được hoà tan khỏi màng bằng Elution Buffer 50-200 µl hoặc 300-500 µl, hoặc bằng
nước. DNA tinh sạch có tỉ lệ A260:A280 là 1.6 – 2.1 và kiểm tra độ hấp thụ cho thấy đạt đỉnh ở
260nm, chứng tỏ đã được tinh sạch hoàn toàn.
Hòa tan hai lần bằng cách chia đôi thể tích rửa giúp tăng hiệu suất tách chiết DNA.
Dùng thể tích dung dịch hòa tan nhỏ có thể làm tăng nồng độ DNA.
Thể tích dung dịch hòa tan nên từ 50 – 200 µl. DNA thu nhận được có thể sử dụng cho các ứng
dụng tiếp theo.
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Sơ đồ tách chiết của bộ Invisorb® Spin Tissue Mini Kit
Vui lòng xem kỹ quy trình trước khi bắt đầu tách chiết
Cắt mẫu thành những mảnh nhỏ hoặc nghiền trong nito lỏng và chuyển vào
ống 1.5 ml (không cung cấp)

Thêm 400 µl Lysis Buffer G và 40 µl Proteinase S, vortex 5-10 giâ
Ủ lắc ở 52°C cho đến khi mẫu ly giải hoàn toàn (để qua đêm nếu cần)
Ly tâm 2 phút, 11.000 xg (11.000 rpm)
Chuyển dịch ly giải vào ống 1.5 ml mới (không cung cấp)
Thêm 200 µl Binding Buffer A (theo hướng dẫn) và vortex.
Đặt Spin Filter vào một ống Receiver Tube 2.0 ml, chuyển hỗn hợp ly giải vào
Spin Filter, ủ trong 1 phút ở nhiệt độ phòng.
Ly tâm 3 phút ở 13.5 00 x g (12.000 rpm) và bỏ dịch nổi
Thêm 500 µl Wash Buffer vào Spin Filter và ly tâm 1 phút ở 11.000 xg
(11.000 rpm), bỏ dịch nổi.
Đặt Spin Filter lại vào ống Receiver Tube
Lặp lại bước rửa
Bỏ dịch ly giải
Đặt Spin Filter vào lại ống Receiver Tube 2.0 ml và ly tâm 4 phút ở tốc độ tối
đa để loại bỏ Ethanol.
Đặt Spin Filter vào ống Receiver Tube 1.5 ml.
Thêm50-200 µl Elution Buffer (đã làm nóng)
Ủ 3 phút ở nhiệt độ phòng
Ly tâm 1 phút ở 11.000 x g (11.000 rpm), bỏ Spin Filter
Dung dịch thu được chứa DNA sẵn sàng sử dụng
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Những chú ý quan trọng
Những điểm quan trọng trước khi bắt đầu quy trình
Kiểm tra thành phần cũng như đóng gói của sản phẩm đảm bảo không có bất kỳ hư hỏng bề
ngoài, đủ số lượng và chất lượng. Hãy thông báo cho hãng bằng văn bản ngay lập tức nếu có bất kỳ
vấn đề xảy ra sau khi kiểm tra lô hàng. Nếu các chai buffer bị hư, liên hệ với STRATEC Molecular
hoặc nhà phân phối khu vực. Trong trường hợp hóa chất bị đổ, tham khảo mục “Thông tin an toàn”.
Không sử dụng các thành phần đã hư hỏng, nếu không sẽ dẫn đến giảm hiệu quả của bộ thuốc thử.
o Luôn thay đầu côn giữa các lần hút. Nên sử dụng đầu côn có lọc để tránh nhiễm chéo.
o Tất cả các bước ly tâm được thực hiện ở nhiệt độ phòng.
o Khi thao tác với hóa chất, phải mang đồ bảo hộ, găng tay và kính bảo vệ.
o

Bỏ găng ngay nếu bị nhiễm.

o Không nên hòa các thành phân của kit với nhau nếu không cùng lô sản phẩm
o Tránh để các thuốc thử của kit bị nhiễm.
o

Thao tác các mẫu dưới điều kiện thông khí phòng thí nghiệm cho đến khi mẫu được ly giải

hoàn toàn để tránh nguy cơ nhiễm
o Chỉ những nhân viên được đào tạo về SHPT mới được sử dụng bộ thuốc thử.

Chuẩn bị thuốc thử và buffer cho bộ Invisorb® Spin Tissue Mini Kit
Trước khi chạy, để tất cả thuốc thử nhiệt độ phòng. Khi cần thiết, trộn nhẹ và làm tan kết tủa
bằng ủ ở 30oC. Thao tác nhẹ để tránh tạo bọt.
Lysis Buffer G và Elution Buffer có thể sử dụng ngay.
1. Điều chỉnh máy ủ đến 52C.
2. Ủ lượng Elution Buffer cần dùng ở 52C (mỗi mẫu cần 50-200 l Elution Buffer).
3. Chuẩn bị lượng Receiver Tube 2.0 ml cần dùng và đánh dấu (1 Receiver Tube/1 mẫu).
4. Đặt Spin Filter vào Receiver Tube 2.0 ml đã được đánh dấu
5. Chuẩn bị lượng Receiver Tube 1.5 ml cần dùng và đánh dấu (1 Receiver Tube/1 mẫu)
6. Thêm đủ lượng Isopropanol vào ống Binding Buffer A.
7. Thêm đủ lượng Ethanol vào ống Wash Buffer.
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5 mẫu tách chiết
Binding Buffer A và Wash Buffer có thể sử dụng ngay.
50 mẫu tách chiết
Thêm 11 ml Isopropanol 99.7% vào mỗi ống Binding Buffer A. Đảo và lắc đều trong 1 phút.
Trước khi sử dụng thì đảo vài lần.
Thêm 42 ml Ethanol 96-100% vào chai Wash Buffer, trộn đều và đóng chặt nắp.
250 mẫu tách chiết
Thêm 21 ml Isopropanol 99.7% vào mỗi ống Binding Buffer A. Đảo và lắc đều trong 1 phút.
Trước khi sử dụng thì đảo vài lần.
Thêm 105 ml Ethanol 96-100% vào chai Wash Buffer, trộn đều và đóng chặt nắp.

Thuốc thử và thiết bị do người sử dụng chuẩn bị
o Máy ly tâm

o Máy vortex

o Máy lắc ủ nhiệt (52°C)

o Nước cất 2 lần

o Ống đong chia độ (250 ml)

o Ethanol 96–100%

o Găng tay

o RNase A 10 mg/ml (tuỳ chọn)

o Pipettor và đầu tip

o Isopropanol*

o Ống phản ứng (1.5 ml hoặc 2.0 ml)
*Bộ Invisorb® Spin Tissue Mini Kit được chuẩn hoá với 2- Propanol; Rotipuran >99.7%,
p.a., ACS, ISO (Mã 6752) từ Carl Roth.

Chỉ dẫn quan trọng
1. Đối với mẫu gan chỉ sử dụng tối đa 20 mg mô, lượng mẫu lớn sẽ làm giảm hiệu quả ly
giải. Nếu không có thông tin gì về lượng DNA trong mẫu, chúng tôi khuyến nghị nên sử dụng ít
hơn 40 mg mô. Với 25 mg mô sẽ tách chiết được khoảng 5 – 40 µg DNA bộ gen.
2. Không loại bỏ hết môi trường nuôi cấy tế bào sẽ làm loãng dịch ly giải và ảnh hưởng đến
quá trình ly giải.
3. Bộ thuốc thử cũng phù hợp để tinh sạch DNA từ lượng mẫu đầu vào rất nhỏ. Nếu trong
mẫu chứa ít hơn 5 ng DNA (> 1.000 bản sao), nên bổ sung 3 – 5 µg Carrier (poly-dA, poly dT
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hoặc gDNA) vào mẫu. Đảm bảo rằng Carrier DNA không gây trở ngại cho các ứng dụng tiếp
theo. Để hạn chế sự ảnh hưởng của Carrier DNA đối với các ứng dụng sau đó, có thể sử dụng
chất mang là RNA – sau đó có thể loại bỏ bằng RNase.
4. Cần cắt nhỏ miếng mô để thu được hiệu suất tinh sạch DNA tối đa. Phương pháp phổ
biến nhất để phân cắt mô là nghiền với chày và cối. Phương pháp này có thể làm giảm thời gian
ủ với Proteinase S. Bạn cũng có thể dùng máy nghiền để phân cắt mẫu mô tươi. Đồng nhất
trong Lysis Solution sẽ đảm bảo độ đồng nhất của mẫu.
5. Bên cạnh DNA, Invisorb Spin Filter cũng có thể tinh sạch một lượng nhỏ RNA. Để loại
bỏ RNA (nếu cần), thêm 40 µl RNase A (10 mg/ml) trước khi bổ sung Binding Buffer A. Sau
đó vortex nhanh và ủ mẫu ở nhiệt độ phòng trong 5 phút rồi tiếp tục tiến hành như mô tả trong
quy trình thực hiện.
6. Dung dịch thu hồi có thể sử dụng lượng Elution Buffer nhỏ (tối thiểu 50 µl), như vậy sẽ
thu được DNA nồng độ cao hơn.
7. Hòa tan 2 lần, mỗi lần với 100 µl Elution Buffer làm tăng hiệu suất tách chiết DNA.
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Quy trình 1: Tách chiết DNA từ 0.5-40 mg mô, mẫu sinh thiết đông lạnh, côn
trùng, đuôi chuột (tối đa 1.2 cm) và mẫu thực phẩm từ động vật
Vui lòng đọc kỹ HDSD cẩn thận trước khi chuẩn bị quy trình.
Chú ý: Phải chuẩn bị Binding Buffer A và Wash Buffer trước khi làm
Ủ lượng Elution Buffer cần dùng ở 52C
Chú ý: Khi sử dụng mô gan, vui lòng chỉ dùng tối đa 20 mg!
1. Chuyển vật liệu mẫu vào ống phản ứng 1.5 ml (không cung cấp). (Cắt mẫu bằng phương
pháp cơ học có thể làm tăng hiệu quả ly giải)
2. Thêm 400 l Lysis Buffer G và 40 µl Proteinase S và vortex mạnh.
3. Ủ và lắc các ống phản ứng ở 52C cho đến khi ly giải hoàn toàn. Đối với các vật liệu khó
ly giải chúng tôi khuyến nghị vortex ống vài lần.
Tùy chọn: Đối với đuôi chuột, có thể để dung dịch ly giải qua đêm. Bước này sẽ cắt một lượng
nhỏ DNA, nhưng nó không ảnh hưởng đến các ứng dụng tiếp sau.
4. Ly tâm 2 phút ở 11.000xg (11.000 rpm) để làm lắng thành phần không bị ly giải. Chuyển
phần dịch nổi vào một ống 1.5 ml mới (không cung cấp).
Tùy chọn: Để loại bỏ RNA khỏi mẫu (nếu cần), thêm 40 µl RNase A (10 mg/ml), vortex nhanh và
ủ 5 phút ở nhiệt độ phòng.
5. Thêm 200 l Binding Buffer A và vortex 10 giây.
6. Đặt Spin Filter vào ống Receiver Tube 2.0 ml. Chuyển dịch huyền phù vào Spin Filter và
ủ 1 phút. Đóng Spin Filter và ly tâm 13.500 x g (12.000 rpm) tỏng 3 phút.
7. Loại bỏ dịch lọc và đặt Spin Filter vào lại Receiver Tube.
8. Thêm 550 l Wash Buffer, đóng Spin Filter và ly tâm ở 11.000 x g (11.000 rpm) trong 1
phút. Loại bỏ phần nước và đặt cột vào lại Receiver Tube cũ.
9. Lặp lại bước rửa một lần nữa. Loại bỏ dịch lọc, đặt Spin Filter vào Receiver Tube và loại
bỏ Ethanol còn lại bằng ly tâm 4 phút ở tốc độ tối đa. Đặt Spin Filter vào ống Receiver Tube 1.5
ml và thêm 200 µl dung dịch Elution Buffer đã được ủ ấm trước đó. ủ 3 phút ở nhiệt độ phòng.
Ly tâm 1 phút ở 11.000 x g (11.000 rpm).
Lưu ý: DNA có thể được thu nhận với thể tích Elution Buffer thấp hoặc cao hơn (phụ thuộc vào
hiệu suất DNA bộ gen mong đợi). Nhưng luu ý rằng thể tích dung dịch hòa tan tối thiểu là 50 µl.
Nếu mong muốn thu được lượng lớn DNA, có thể tăng thể tích dung dịch hòa tan.
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Lưu ý: Các bước ly tâm được thực hiện trên máy Centrifuge 5415 D của Eppendorf. Tốc độ ly
tâm được đề cập ở trên là cho máy ly tâm này.
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Quy trình 2: Tách chiết DNA từ 10 – 106 tế bào eukaryote/cụm tế bào
Vui lòng đọc kỹ HDSD cẩn thận trước khi chuẩn bị quy trình.
Chú ý: Phải chuẩn bị Binding Buffer A và Wash Buffer trước khi làm
Ủ lượng Elution Buffer cần dùng ở 52C
1. Thêm 400 l Lysis Buffer G và 40 µl Proteinase S vào cụm tế bào đã được rửa, vortex
mạnh. Chuyển hỗn hợp vào ống phản ứng 1.5 ml (không được dung cấp).
2. Ủ và lắc ống phản ứng ở 52C cho đến khi ly giải hoàn toàn. Đối với những vật liệu khó
ly giải chúng tôi khuyến nghị vortex ống vài lần.
Tiếp tục tiến hành theo các bước 4-9 ở Quy trình 1.
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Quy trình 3: Tách chiết DNA apoptotic từ 10- 106 tế bào eukaryote/cụm tế bào
Vui lòng đọc kỹ HDSD cẩn thận trước khi chuẩn bị quy trình.
Chú ý: Phải chuẩn bị Binding Buffer A và Wash Buffer trước khi làm
Ủ lượng Elution Buffer cần dùng ở 52C
1. Thêm 400 l Lysis Buffer G và 40 µl Proteinase S vào cụm tế bào đã được rửa, vortex
mạnh. Chuyển hỗn hợp vào ống phản ứng 1.5 ml (không được dung cấp).
2. Ủ và lắc ống phản ứng 15 phút ở 52C cho đến khi ly giải hoàn toàn. Đối với những vật liệu
khó ly giải chúng tôi khuyến nghị vortex ống vài lần.
Tiếp tục tiến hành theo các bước 4-9 ở Quy trình 1.
Lưu ý: Bộ thuốc thử không có DNA đối chứng!
Lưu ý: Các bước ly tâm được thực hiện trên máy Centrifuge 5415 D của Eppendorf. Tốc độ ly
tâm được đề cập ở trên là cho máy ly tâm này.
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Quy trình 4: Tách chiết DNA từ mẫu phết hoặc dịch rửa
Vui lòng đọc kỹ HDSD cẩn thận trước khi chuẩn bị quy trình.
Chú ý: Phải chuẩn bị Binding Buffer A và Wash Buffer trước khi làm
Lưu ý quan trọng: Đối với quy trình này bạn phải đặt hàng thêm Lysis Buffer G và Binding
Buffer A (xem phần “Thông tin đặt hàng”)
Làm ấm lượng Elution Buffer cần thiết lên 65oC.
1. Ly giải vật liệu mẫu: mẫu phết
Chuyển 600 µl Lysis Buffer G và 40 µl Proteinase S vào ống Reaction Tube 1.5 ml. Chuyển
mẫu phết vào ống đã chuẩn bị sẵn và vừa ủ vừa lắc ở 65oC trong 15 phút.
Quan trọng: Để đạt hiệu suất tách chiết DNA tối đa, cần để cây phết mẫu trong ống phản ứng
trong thời gian ly giải. Có thể cắt cán của cây phết mẫu để đậy nắp ống hoặc tiến hành ly giải
mà không cần đậy nắp. Lấy cây phết mẫu ra khỏi dung dịch ly giải trước khi mẫu đã ly giải hoàn
toàn sẽ làm giảm hiệu suất tách chiết.
Quan trọng: Nếu thu mẫu phết trong môi trường ổn đinh DNA, ly tâm làm lắng tế bào trong môi
trường vận chuyển ở vận tốc tối đa trong 1 phút, loại bỏ dịch nổi. Ly giải cặn tế bào bằng Lysis
Buffer G và Proteinase S. Để đạt hiệu suất tách chiết tối đa, cần đặt cây phết mẫu trong ống
phản ứng suốt thời gian ly giải.
Sau khi ly giải cẩn thận lấy cây phết mẫu ra khỏi ống.
2. Tạo điều kiện gắn tối ưu
Thêm 300 µl Binding Bufer A vào ống phản ứng và trộn mạnh.
Đặt Spin Filter vào Receiver Tube 2.0 ml.
Chuyển dịch huyền phù vào Spin Filter và ủ 1 phút ở nhiệt độ phòng.
Đóng nắp Spin Filter và ly tâm 13.500 x g (12.000 rpm) trong 3 phút.
Bỏ dịch lọc và đặt Spin Filter vào Receiver Tube cũ.
Tiếp tục làm theo bước 8 được mô tả trong Quy trình 1.

1. Ly giải vật liệu mẫu: dịch rửa Lysis Buffer
Rửa mối mẫu phết với 600 µl Lysis Buffer G, vứt bỏ cây phết mẫu sau khi vắt khô và chuyển
mẫu vào Reaction Tube 1.5 ml (được cung cấp).
Thêm 400 µl Proteinase S vào dung dịch.
Ủ và lắc mẫu 15 phút ở 65oC.
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2. Tạo điều kiện gắn tối ưu
Thêm 300 µl Binding Buffer A vào ống phản ứng và trộn đều.
Đặt Spin Filter vào Receiver Tube 2.0 ml. Chuyển dung dịch vào Spin Filter và ủ 1 phút ở
nhiệt độ phòng.
Đóng nắp spin Filter và ly tâm 13.500 x g (12.000 rpm) trong 3 phút.
Bỏ dịch lọc và đặt Spin Filter vào ống Receiver Tube cũ.
Tiếp tục làm theo bước 8 được mô tả trong Quy trình 1.
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Xử lý sự cố
Vấn đề
Hiệu

suất

Giải thích và đề nghị

Nguyên nhân
tách Bảo quản vật liệu mẫu

Hiệu suất tách chiết DNA phụ thuộc vào
loại, kích thước, tuổi và cách bảo quản mẫu.

chiết thấp

Hiệu suất thấp có thể do bảo quản mẫu
không đúng cách
Quá nhiều mẫu đầu vào làm giảm Tăng thời gian ly giải
Giảm lượng mẫu đầu vào

hiệu quả ly giải

Quá tải Spin Filter làm giảm hiệu suất
Bước trộn dung dịch Binding Trộn đều mẫu với Binding Buffer A bằng
Buffer A không đủ

pipet hoặc vortex trước khi chuyển mẫu lên
Spin Filter.

Chưa loại bỏ hết Ethanol

Tăng thời gian ly tâm

Chưa hòa tan hoàn toàn trong ủ với Elution Buffer 5 – 10 phút hoặc lặp lại
bước thu nhận DNA

bước hòa tan lần nữa
dùng thể tích Elution Buffer cao hơn

Chuẩn bị dung dịch Wash Buffer đảm bảo rằng Ethanol được thêm vào Wash
không đúng

Buffer trước khi sử dụng.

Sử dụng nước thay vì Elution pH thấp của nước khử ion sẽ làm giảm hiệu
suất DNA. Khi hòa tan với nước, đảm bảo

Buffer

rằng pH của nước này ít nhất là 7.0
Tắc màng Spin- Ly giải không đủ

Cắt mô thành từng mảnh nhỏ để dễ dàng ly

Filter

giải, trong và sau quá trình ly giải vortex
mạnh mẫu, điều này không phá hủy hay làm
gãy DNA
Tăng thời gian ly giải
Tăng tốc độ ly tâm
Sau khi ly giải, quay để làm lắng các thành
phần không được ly giải và sử dụng phần
dịch nổi để tiến hành các bước tiếp theo
Nếu sau khi ủ ở 52oC mẫu vẫn ở dạng cụm
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thì tăng thể tích Proteinase S lên 60 µl và
kéo dài thời gian ly giải
Quá nhiều mẫu đầu vào

Giảm lượng mẫu đầu vào

DNA bị phân hủy Mẫu không được bảo quản đúng Đảm bảo mẫu được thu nhận và bảo quản
hoặc đứt gãy

đúng cách theo mô tả

cách

Tránh rã đông mẫu nhiều lần
Mẫu cũ

Mẫu cũ thường có DNA bị phân hủy

Tỉ lệ A260 : A280 Dùng nước thay vì Elution Buffer Dùng TrisHCl 10 mM, pH 7.5 thay cho nước
của

DNA

tinh để đo A260/A280

để pha loãng mẫu trước khi đo độ tinh sạch

Ly giải tế bào không hiệu quả

sạch thấp

Tỉ lệ A260 : A280 Hàm lượng RNA dư cao
của

DNA

Xem “hiệu suất thấp” ở trên
Xử lý RNase như trong quy trình hướng dẫn

tinh

sạch cao
DNA tách chiết Hàm lượng RNA dư cao

Xử lý RNase như trong quy trình hướng dẫn

nhiễm RNA
DNA không đáp Còn muối trong phần hoà tan

Đảm bảo rằng Wash Buffer phải được lưu

ứng tốt trong các

trữ và sử dụng ở nhiệt độ phòng

ứng

Đảm bảo rằng Wash Buffer được bổ sung

dụng

tiếp

đúng cách

theo
Dư Ethanol

Đảm bảo rằng khi rửa với Wash Buffer, cột
được ly tâm 3 phút ở 13.000 xg hoặc 20 phút
ở 3000 x g.
Tháo cột lọc cẩn thận sao cho cột không tiếp
xúc với dung dịch chảy qua

Sử dụng quá nhiều DNA

Đối với PCR, một bản sao gen có thể được
xác định sau 35 chu kỳ PCR với 100 ng
DNA khuôn mẫu

Đứt gãy DNA

Đông và rã đông mẫu nhiều lần

Tránh lặp lại thao tác đông và rã đông mẫu

Mẫu quá cũ

Mẫu cũ thường chứa DNA đã phân hủy
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Phụ lục
Một số chú ý chung khi thao tác với DNA
Tính tự nhiên của DNA
Chiều dài tự nhiên và cấu trúc vật lí mỏng manh của DNA đòi hỏi người thao tác phải rất cẩn
thẩn để tránh phá hủy DNA, gây ra sự đứt gãy và biến tính do enzyme. Các điều kiện khác có thể
ảnh hưởng đến tính toàn vẹn và sự ổn định của DNA như môi trường có acid và alkaline, nhiệt
độ cao và tia UV. Để đảm bảo sự ổn định trong các ứng dụng sau đó, cần phải cẩn thận khi phân
lập và thao tác với DNA có trọng lượng phân tử cao. DNA bị phá hủy có thể cho kết quả xấu
trong các thí nghiệm như Southern Blotting bộ gen, PCR DNA có kích thước dài.
Bảo quản DNA
Dung dịch DNA nên giữ ở 2-4°C trong vài tuần. Để bảo quản thời gian dài, DNA nên được
trữ ở -20oC, tuy nhiên, việc bảo quản ở -20°C có thể gât đứt gãy, đặc biệt là DNA bị rã
đông/đông lạnh nhiều lần.
Chú ý rằng tính ổn định của các dung dịch hòa tan nucleic acid có thể bị ảnh hưởng qua thời
gian bảo quản. Nước tinh sạch thì không có tính đệm và pH acid có thể dẫn đến sự ly giải DNA.
Buffer Tris hoặc Tris-EDTA cũng không đủ tính đệm để ngăn sự ly giải do acid.
Xử lý DNA
Tránh hút nhả mạnh. Hút nhả DNA bộ gen bằng đầu tip nhỏ gây đứt gãy. Một cách để giảm
sự đứt gãy các phân tử DNA bộ gen đó là dùng những đầu tip đặc biệt được thiết kế cho hút nhả
DNA bộ gen. Những đầu tip cho pipettor thông thường không gây ảnh hưởng đến DNA plasmid
và những mảnh DNA nhỏ khác.
Hiệu suất DNA
Lượng DNA tinh sạch từ mô hoặc đuôi chuột phụ thuộc vào nguồn mẫu, điều kiện vận
chuyển, bảo quản và tuổi mẫu.
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STRATEC Molecular GmbH
Robert-Rössle-Str. 10
13125 Berlin, Germany

www.stratec.com
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Phone: +49 30 94 89 29 01
Fax: +49 30 94 89 29 09
E-mail: info.berlin@stratec.com

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Invisorb® Spin Universal Kit
Sử dụng cho tinh sạch đồng thời DNA bộ gen và vi khuẩn, DNA/RNA virus từ
200 µl mẫu huyết tương và huyết thanh tươi/đông lạnh, nước tiểu, dịch cơ thể cũng
như dịch rửa từ mẫu phết, dịch nổi thu từ mẫu phân, hoặc máu toàn phần (100 µl)

IVD

REF 1050100x00

STRATEC Molecular GmbH, D-13125 Berlin

Giới thiệu bộ Invisorb Spin Universal Kit
Invisorb Spin Universal Kit là công cụ lý tưởng cho tách chiết và tinh sạch nucleic acid tổng như
DNA bộ gen người, DNA vi khuẩn, DNA và RNA virus từ 200 l mẫu máu tươi hoặc đông lạnh, huyết
thanh, huyết tương, nước tiểu, các dịch cơ thể khác như dịch rửa từ mẫu phết, sữa, mẫu đờm, dịch hút
khí quản và dịch nổi phân hoặc máu toàn phần (100 l) và chỉ bổ sung cho các ứng dụng thú y từ dịch
túi niệu hoặc dịch rửa từ mẫu phết và từ vết trầy.
DNA/RNA tách chiết có độ tinh sạch cao sẵn sàng sử dụng cho các ứng dụng tiếp theo hoặc bảo
quản ở -20C/-80C.
Bộ thuốc thử không dùng cho tách chiết RNA tổng từ môi trường nuôi cấy hoặc tách chiết tế bào từ
mẫu mô, máu toàn phần hoặc nước tiểu, không dùng cho tách DNA bộ gen từ mẫu mô, thẻ máu hoặc vết
máu khô.

Tuân theo tiêu chuẩn EU Directive 98/79/EC về thiết bị y tế.
Không sử dụng cho chẩn đoán in vitro tại các quốc gia không chấp nhận tiêu chuẩn EU Directive
98/79/EC về thiết bị y tế.

Nhãn hiệu: Invisorb®, dấu hiệu bản quyền, nhãn hiệu đăng ký... được sử dụng trong tài liệu này, ngay
cả khi không được đánh dấu đặc biệt, đều được luật pháp bảo hộ.
Công nghệ Invisorb® được bảo vệ bởi bằng sáng chế và ứng dụng sáng chế: US 6,110363, US
6,043,354, US 6,037,465, EP 0880535, WO 9728171, WO 9534569, EP 0765335, DE 19506887, DE
10041825.2, WO 0034463.
Invisorb® là nhãn hiệu đăng ký bản quyền của STRATEC Biomedical AG.
Quy trình PCR được bảo vệ bởi sáng chế US Patents 4,683,195, và 4,683,202 và các đơn vị khác sở hữu
bởi Hoffmann - La Roche AG.
© 2016 STRATEC Molecular, bảo lưu cấp quyền.
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Thành phần bộ thuốc thử Invisorb Spin Universal Kit
10 mẫu được chuẩn bị

50 mẫu được chuẩn bị

250 mẫu được chuẩn bị

1050100900

1050100200

1050100300

2 x 2 ml

15 ml

60 ml

Proteinase K

250 µl

1.1 ml

3 x 2 ml

Carrier RNA

240 µl

1.2 ml

3 x 2 ml

2 ml

2 x 2 ml

15 ml

Binding Solution

3 x 1 ml

Chai rỗng

Chai rỗng

(fill with 99.7%

(có sẵn sử dụng)

(thể tích cuối 15 ml)

(thể tích cuối 80 ml)

15 ml

30 ml

105 ml

(có sẵn sử dụng)

(thể tích cuối 50 ml)

(thể tích cuối 175 ml)

15 ml

2 x 18 ml

2 x 60 ml

(có sẵn sử dụng)

(thể tích cuối 2 x 60 ml)

(thể tích cuối 2 x 200 ml)

2 x 2 ml

30 ml

120 ml

10

50

5 x 50

20

2 x 50

10 x 50

10

50

5 x 50

10

50

5 x 50

1

1

1

Mã sản phẩm
Lysis Buffer HLT

RNase Free Water

Wash Buffer HLT

Wash Buffer
Elution Buffer M
RTA Spin Filter
Set
RTA Receiver
Tubes
1.5 ml Receiver
Tubes
2.0 ml Safe–LockTubes
Hướng dẫn sử
dụng
Tái

huyền

Proteinase
Các bước chuẩn bị
ban đầu

K

phù Tái huyền phù Proteinase Tái huyền phù Proteinase
bằng K bằng cách thêm 1.1 ml K bằng cách thêm 2 ml

cách thêm 250 µl nước nước sạch RNase vào lọ nước sạch RNase vào lọ
sạch RNase vào lọ và và trộn mạnh cho đến khi và trộn mạnh cho đến khi
trộn mạnh cho đến khi hòa tan hoàn toàn.
hòa tan hoàn toàn.

hòa tan hoàn toàn.

Tái huyền phù Carrier Tái huyền phù Carrier

Tái huyền phù Carrier RNA bằng cách thêm 1.2 RNA bằng cách thêm 2 ml
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RNA bằng cách thêm ml nước sạch RNase vào nước sạch RNase vào ống
240

l

nước

sạch ống và trộn mạnh cho đến và trộn mạnh cho đến khi

RNase vào ống và trộn khi hòa tan hoàn toàn.

hòa tan hoàn toàn

mạnh cho đến khi hòa Đổ 15 ml Isopropanol Đổ 80 ml Isopropanol
tan hoàn toàn.

99.7 % vào chai rỗng.

99.7 % vào chai rỗng.

Thêm 20 ml Isopropanol Thêm 70 ml Isopropanol
99.7 % vào chai Wash 99.7 %

vào chai Wash

Buffer HLT. Trộn mạnh Buffer HLT. Trộn mạnh
và đóng kín nắp.

và đóng kín nắp.

Thêm 42 ml Ethanol Thêm 140 ml Ethanol
99.8% vào chai Wash 99.8% vào chai Wash
Buffer. Trộn mạnh và giữ Buffer. Trộn mạnh và giữ
kín nắp.

kín nắp.

Ký hiệu
Số lô
Mã sản phẩm
Ngày hết hạn
Hướng dẫn tham khảo
Giới hạn nhiệt độ
Không tái sử dụng
Nhà sản xuất

Bảo quản
Tất cả buffer và thành phần của bộ thuốc thử, ngoại trừ Proteinase K và Carrier RNA đã hòa tan
nên bảo quản ở nhiệt độ phòng (15-30C) và ổn định ít nhất 12 tháng. Trước khi sử dụng, các thành
phần phải được để ở nhiệt độ phòng. Nếu có kết tủa, phải làm tan tủa bằng cách ủ (lên đến 30oC).
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Proteinase K: Proteinase K đã hòa tan có thể bảo quản ở 2-8C lên đến 2 tháng. Trong thời gian dài
bảo quản ở -20C, chỉ được đông/rã đông 1 lần.
Carier RNA: Carrier RNA đã hòa tan phải bảo quản ở -20C.
Wash Buffer được bổ sung ethanol hoặc Isopropanol và giữ kín ở nhiệt độ phòng.
Binding Solution được bổ sung Isopropanol và giữ kín ở nhiệt độ phòng.

Quản lý chất lượng và chế độ bảo hành
STRATEC Molecular đảm bảo bộ Invisorb Spin Universal Kit được dùng cho các ứng dụng như
mô tả trong hướng dẫn. Khách hàng phải xác định rõ mục đích sử dụng có phù hợp với chức năng của
bộ thuốc thử hay không. Với bất kỳ sản phẩm gặp vấn đề, STRATEC Molecular sẽ kiểm tra số lô và sẽ
đổi miễn phí cho khách hàng nếu có vấn đề với sản phẩm.
STRATEC Molecular có quyền thay đổi, sửa chữa hoặc điều chỉnh bất kì sản phẩm nào để tăng hiệu
suất.
Tất cả các thành phần của bộ Invisorb Spin Universal Kit đã được kiểm tra với thông số kỹ thuật
trên từng lô để đảm bảo chất lượng sản phẩm, quy trình này phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001-2000 và
ISO EN 13485, chứng nhận chất lượng ISO EN 13485.
Nếu bạn có bấy kì thắc mắc hoặc vấn đề sản phẩm Invisorb Spin Universal Kit hoặc các sản
phẩm khác của STRATEC Molecular, hãy liên hệ với chúng tôi. Bạn có thể đề nghị lấy bản sao các điều
khoản và điều kiện của STRATEC Molecular hoặc có sẵn trên trang web STRATEC Molecular
Để được hỗ trợ kỹ thuật hoặc biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Tại Đức: +49-(0)30-9489-2901/ 2910
Nước ngoài: +49-(0)30-9489-290 3/ 2907 hoặc liên hệ nhà phân phối.

Mục đích sử dụng
Invisorb Spin Universal Kit được thiết kế để tách chiết và tinh sạch DNA/RNA từ 200 l mẫu
(đối với mẫu máu 100 l) sử dụng cột lọc có nắp.
Quy trình tách chiết nucleic acid thích hợp cho việc chuẩn bị DNA/RNA từ mẫu tươi hoặc trữ đông.
Đối với khả năng tái sản xuất và hiệu suất cao, cần phải có một phương pháp bảo quản mẫu thích hợp
(xem "thu mẫu và bảo quản vật liệu ban đầu").
Invisorb Spin Universal Kit là công cụ lý tưởng cho tách chiết và tinh sạch cao bộ gen, DNA vi
khuẩn và DNA virus cũng như RNA virus từ mẫu máu tươi hoặc trữ đông của người hoặc động vật có
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vú, huyết thanh, huyết tương, mấu phết, dịch não tủy, dịch nuôi cấy tế bào, nước tiểu và các dịch cơ thể
khác.
Bộ thuốc thử này có thể được sử dụng để tách DNA bộ gen, vi khuẩn và DNA virus chất lượng cao
cũng như RNA virus từ cùng một mẫu từ động vật. Lượng máu, phụ thuộc vào loại động vật.
Mẫu máu phải được ổn định bằng EDTA hoặc citrate không dùng heparin.
Quy trình tách chiết và tất cả buffer được tối ưu hóa để đảm bảo hiệu suất cũng như độ tinh sạch
RNA cao. Quy trình yêu cầu sự tương tác tối thiểu của người dùng, cho phép xử lý an toàn các mẫu
bệnh truyền nhiễm tiềm ẩn.
SẢN PHẨM ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO NGƯỜI CÓ TAY NGHỀ NHƯ KỸ THUẬT VIÊN, BÁC SĨ VÀ
NHÀ VI SINH VẬT HỌC ĐƯỢC ĐÀO TẠO TRONG CÁC KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ. Bộ
thuốc thử được thiết kế để sử dụng với bất kỳ ứng dụng tiếp theo sử dụng khuếch đại enzym hoặc các
sửa đổi enzym khác của RNA theo sau là phát hiện tín hiệu hoặc khuếch đại. Bất kỳ kết quả chẩn đoán
nào được tạo ra bằng cách sử dụng quy trình chuẩn bị mẫu kết hợp với bất kỳ ứng dụng nào sau đó cũng
cần được giải thích liên quan đến các kết quả lâm sàng hoặc xét nghiệm khác.
Tuân theo tiêu chuẩn EU Directive 98/79/EC về thiết bị y tế in vitro. Không dùng trong chẩn đoán
in vitro ở những nước mà EU Directive 98/79/EC về thiết bị y tế in vitro không được công nhận.

Giới hạn sử dụng sản phẩm
Sự tách chiết RNA hoặc RNA tổng số từ tế bào nhân thật từ bất kỳ loại mẫu nào cũng không được
đánh giá. Tách chiết DNA/RNA từ các nguồn mẫu như nấm không được kiểm tra và không được xác
nhận.
Người sử dụng có trách nhiệm đánh giá hiệu quả sản phẩm của STRATEC Molecular đối với bất kỳ
ứng dụng đặc biệt khác. STRATEC Molecular không cung cấp đánh giá các đặc điểm riêng biệt của sản
phẩm với từng ứng dụng cụ thể. Sản phẩm của STRATEC Molecular có thể sử dụng trong chẩn đoán
lâm sàng ở phòng thí nghiệm đã được xác nhận theo quy định CLIA’88 tại Hoa Kỳ hoặc chứng nhận
tương đương ở các nước khác.
Tất cả các sản phẩm được bán bởi STRATEC Molecular phải tuân theo quy trình kiểm soát chất
lượng (theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 và ISO EN 13485) và được bảo hành như mô tả. Bất kỳ vấn đề,
sự cố hoặc các hao hụt khi phát hiện được phải báo cáo ngay lập tức với hãng.
Các hóa chất và vật tư tiêu hao chỉ sử dụng và bảo quản trong phòng thí nghiệm, không được sử
dụng cho các mục đích khác.
Sản phẩm chứa hóa chất không phù hợp với tiêu dùng.
6
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Thông tin an toàn
Khi tiếp xúc với các hóa chất, luôn luôn mặc áo khoác phòng thí nghiệm, găng tay và kính bảo hộ.
Tránh tiếp xúc với da. Tuân thủ các yêu cầu pháp lý để làm việc với vật liệu sinh học!
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo bảng chỉ dẫn về an toàn vật liệu thích hợp (MSDS). Các tài
liệu này có sẵn trực tuyến với định dạng PDF thuận tiện và nhỏ gọn tại www.stratec.com cho mỗi sản
phẩm của STRATEC Molecular và các thành phần của nó. Nếu chai buffer bị hư hỏng hoặc bị rỉ, mang
găng tay và kính bảo hộ khi loại bỏ chai để tránh bị thương.
STRATEC Molecular đã không kiểm tra chất thải lỏng tạo ra bởi Invisorb® Spin Universal Kit
cho các vật liệu nhiễm còn sót lại. Việc nhiễm chất thải lỏng với các vật liệu nhiễm độc còn rất khó xảy
ra nhưng không thể loại trừ hoàn toàn. Do đó chất thải lỏng phải được coi là nhiễm và được xử lý và loại
bỏ theo các quy định an toàn của địa phương.
Cụm từ nguy hiểm và an toàn của Cộng đồng Châu Âu đối với các thành phần của bộ thuốc thử
InviSorb® Spin Universal Kit áp dụng được liệt kê dưới đây như sau:

H315:

Gây kích ứng da.

H319:

Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.

H334:

Có thể gây dị ứng hoặc triệu chứng hen hoặc khó thở nếu hít phải.

H335:

Có thể gây kích ứng hô hấp.

P280:

Mang găng tay/quần áo bảo hộ /bảo vệ mắt /bảo vệ mặt.

P305+P351+P338: NẾU DÍNH VÀO MĂT: Rửa sạch nhiều lần với nước. Nếu có đeo kính sát
tròng, bỏ kính và tiếp tục rửa.
P310:

Ngay lập tức gọi trung tâm chống độc hoặc bác sĩ.

P405:

Bảo quản kỹ.

Thông tin y tế khẩn cấp 24 giờ một ngày:
Ngoài nước Mỹ: 1 – 352 – 323 – 3500
Tại Mỹ: 1 – 800 – 535 – 5053
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Đặc điểm của bộ thuốc thử Invisorb Spin Universal Kit
Bộ thuốc thử Invisorb Spin Universal Kit dùng để tách chiết nhanh chóng và hiệu quả đồng thời
DNA/RNA virus, DNA vi khuẩn và DNA người từ nhiều loại mẫu. Quy trình phù hợp cho việc sử dụng
mẫu máu, huyết tương hoặc huyết thanh có thể chứa Citrate hoặc EDTA (không có heparin) nước tiểu,
mẫu phết và nước. Các mẫu có thể tươi hoặc trữ đông, không nên đông/ rã đông nhiều hơn một lần.
Mẫu đầu vào

Hiệu suất

Thời gian

Dựa vào mẫu

Khoảng

(bảo quản và nguồn gốc)

60 phút

100 l máu tươi hoặc đông lạnh.
200 l huyết thanh/ huyết tương tươi hoặc đông lạnh, nước
tiểu, dịch não tủy (CSF), dịch nổi phân.
200 l dịch rửa mẫu phết, mẫu đờm, dịch hút khí quản, sữa.
Vật liệu chỉ dành cho ứng dụng trong thú y:
20-100 l máu động vật.
200 l dịch nước ối.
200 l dịch nổi từ vết trầy xướt.

Lượng DNA và RNA được tinh sạch dựa vào loại mẫu, nguồn gốc mẫu, bảo quản, vận chuyển và
mức độ virus. Quy trình được thiết kế để tránh nhiễm chéo giữ các mẫu và cho phép xử lý an toàn mẫu
có khả năng lây nhiễm.
Sau khi mẫu được ly giải với Lysis Buffer HLT và Proteinase K, tối ưu điều kiện gắn bằng cách
thêm Isopropanol. Gắn DNA/RNA vào cột. Sau ba bước rửa nucleic acid đã gắn trên màng, các nucleic
acid được thu trong Elution Buffer M.
Hiệu suất và chất lượng nucleic acid được tách chiết phù hợp cho nhiều ứng dụng. Các ứng dụng có
thể được thực hiện dựa theo nhà sản xuất. DNA/RNA tinh sạch có thể sử dụng ngay hoặc bảo quản 80C cho các ứng dụng sau đó.
 (RT)-PCR*
 Real time PCR
 Methyl hóa cDNA
 Ứng dụng microarray
*Chú ý: Hệ thống tách chiết đồng thời DNA và RNA bằng cách sử dụng các thuốc thử gắn DNA và
RNA, nhưng điều kiện gắn tối ưu của RNA và DNA là khác nhau, vì vậy dịch thu hồi sẽ giảm độ nhạy
trong so sánh với việc tối ưu hóa cho một loại nucleic acid.
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Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: +49 (0) 30 9489 290 1, 2910 tại Đức hoặc ở nước ngoài: +49
(0) 30 9489 2907 hoặc liên lạc với nhà phân phối tại khu vực.

Nguyên tắc và quy trình
Quy trình Invisorb Spin Universal Kit bao gồm các bước sau:
 Ly giải và phân hủy Protein
 Gắn DNA/RNA vào màng cột lọc
 Rửa cột gắn DNA/RNA và loại alcohol
 Thu hồi DNA/RNA
Sau bước ly giải DNA/RNA gắn vào cột lọc, các chất ô nhiễm và enzyme ức chế được loại bỏ hiệu quả
trong các bước rửa và DNA/RNA tinh sạch được thu hồi trong Elution Buffer M.
Ly giải
Mẫu được ly giải ở nhiệt độ cao trong sự hiện diện của Lysis Buffer HLT và Proteinase K. Đối với
vi khuẩn khuyến cáo xử lý với Lysozyme ở 37C trước khi ly giải.
Gắn nucleic acid
Sau khi thêm Isopropanpol để điều chỉnh điều kiện gắn dịch l giải sẽ được đưa vào cột và nucleic
acid được gắn bề mặt màng bằng cách ly tâm.
Loại bỏ chất ô nhiễm
Các chất ô nhiễm được loại bỏ hiệu quả qua các bước rửa với Wash Buffer HLT và Wash Buffer,
trong khi nucleic aicid vẫn còn gắn trên màng.
Thu hồi
DNA/RNA virus và DNA bộ gen được thu hồi từ màng sử dụng Elution Buffer M. Thu hồi hai lần
mỗi lần với 100 μl sẽ làm tăng hiệu suất DNA/RNA. Sử dụng lượng thể tích thu hồi nhỏ có thể làm tăng
nồng độ DNA/RNA. Thể tích Elution Buffer M ít nhất 40 μl. Thể tích thu hồi lại có thể ít hơn 5 μl thể
tích cho vào cột. Thể tích thu hồi được thuộc vào tính chất của mẫu và lượng dung dịch Elution Buffer
M được sử dụng.
DNA/RNA được thu hồi sẵn sàng để sử dụng trong các ứng dụng tiếp theo.

Chú ý quan trọng trước khi bắt đầu quy trình
Kiểm tra thành phần cũng như đóng gói của sản phẩm đảm bảo không có bất kỳ hư hỏng bề ngoài,
đủ số lượng và chất lượng. Hãy thông báo cho hãng bằng văn bản ngay lập tức nếu có kỳ vấn đề xảy ra
sau khi kiểm tra lô hàng. Nếu các chai buffer bị hư, liên hệ với STRATEC Molecular hoặc nhà phân
9
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phối khu vực. Trong trường hợp hóa chất bị đổ, tham khảo mục “thông tin an toàn”. Không sử dụng các
thành phần bộ thuốc thử đã hư hỏng, nếu không sẽ dẫn đến giảm hiệu quả của bộ thuốc thử.
 Luôn thay tip giữa các lần hút. Nên sử dụng tip có đầu lọc để tránh nhiễm chéo.
 Khi thao tác với hóa chất, phải mang đồ bảo hộ, găng tay và kính bảo vệ.


Bỏ găng ngay nếu bị nhiễm.

 Không nên hòa các thành phân của bộ thuốc thử với nhau nếu không cùng lô sản phẩm
 Tránh để các thuốc thử của bộ thuốc thử bị nhiễm.


Thao tác các mẫu dưới điều kiện thông khí phòng thí nghiệm cho đến khi mẫu được ly giải hoàn

toàn để tránh nguy cơ nhiễm
 Chỉ những nhân viên được đào tạo về SHPT mới được sử dụng bộ thuốc thử.

Thiết bị và thuốc thử người sử dụng cần chuẩn bị
Khi tiếp xúc với hóa chất, luôn luôn mặc áo khoác phòng thí nghiệm, mang găng tay và kính bảo hộ.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Bảng chỉ dẫn về an toàn vật liệu (MSDS).
(Xem trang web: www.stratec.com)
1. Máy ly tâm (≥ 11.000 vòng/phút)
2. Máy ủ nhiệt
3. Isopropanol (99.7%)
4. Ethanol (96-100%)
5. Ống phản ứng 2 ml
6. Ống đo (250 ml)
7. Găng tay dùng một lần
8. Pipet và đầu tip
9. Ống phản ứng 1.5 ml
10. Máy ly tâm cho 15 hoặc 50 ml
11. Lysozyme (10 mg/ml)
12. PBS

Chỉ dẫn quan trọng
Carrier RNA
Carrier RNA dùng cho các mục đích sau. Tăng cường gắn kế thuận nghịch của nucleic acid virus với
màng lọc cột. Việc bổ sung Carrier RNA làm giảm nguy cơ suy thoái nucleic acid virus. Giảm thiểu sự
gắn kết của axit virus với các ống phản ứng.
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Xử lý cột
Công nghệ khuếch đại DNA/RNA virus có độ nhạy cao, các biện pháp phòng ngừa sau đây cần thiết
khi xử lý với cột lọc để tránh nhiễm chéo giữa các mẫu chuẩn bị.
1. Cẩn thận cho mẫu hoặc dung dịch vào cột, hút mẫu vào cột không làm ướt thành cột.
2.

Luôn luôn thay đầu tip giữa các lần hút, khuyến cáo nên sử dụng đầu tip có lọc.

3. Tránh chạm vào màng cột lọc.

Hiệu suất và chất lượng DNA/RNA bộ gen từ mẫu máu
Lượng DNA/RNA tinh sạch khi sử dụng Invisorb Spin Universal Kit từ máu toàn phần dựa vào
lượng bạch cầu, nguồn gốc mẫu, bảo quản và thời gian. Hiệu suất điển hình khoảng 1 g DNA.

Hiệu suất và chất lượng DNA/RNA mầm bệnh
Các hệ thống khuếch đại khác nhau về hiệu quả phụ thuộc vào tổng lượng nucleic acid có trong phản
ứng. Các chất thu được từ bộ thuốc thử này sẽ chứa Carrier-RNA, vượt quá lượng NA được tách chiết.
Hiệu suất nucleic acid của virus được tách chiết từ các mẫu sinh học thường có nồng độ thấp do đó
hầu như không thể xác định bằng quang phổ.
Bộ thuốc thử hợp lệ cho các ứng dụng tiếp theo như: qPCR, RT qPCR, LAMP, LCR. Xét nghiệm
chẩn đoán nên thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Định lượng RT-PCR được khuyến cáo để xác
định hiệu xuất RNA virus.

Bảo quản và chuẩn bị mẫu ban đầu
Đối với khả năng thu hồi và hiệu suất cao, bảo quảm mẫu thích hợp là cần thiết. Hiệu suất có thể
thay đổi từ mẫu phụ thuộc vào các yếu tố như sức khoẻ của người hiến tặng, độ tuổi mẫu, loại mẫu, điều
kiện vận chuyển và bảo quản.
Mẫu máu: kết quả tốt nhất thu được với mẫu máu tươi (ổn định trong EDTA hoặc citrate) bảo quản
ở nhiệt độ phòng (18-25C) trong vòng 2-3 giờ, bảo quản 4-8 C lên đến 24 giờ, bảo quản thời gian dài
khuyến cáo ở -20 C/ -80 C. Tránh lặp lại chu kỳ đông/ rã đông trước khi tách chiết.
Huyết thanh/ huyết tương: sau khi thu nhận và ly tâm huyết thanh, huyết tương từ máu (xử lý với
EDTA hoặc citrate), mẫu hoạt dịch hoặc các dịch cơ thể khác, mẫu phết hoặc mẫu phân có thể bảo quản
lạnh trong vòng 1-2 giờ, trong thời gian ngắn (lên đến 24h) ở - 20C, bảo quản thời gian dài ở -80C.
Mẫu huyết tương, huyết thanh trữ đông không được rã đông nhiều hơn một lần. Việc rã đông nhiều lần
có thể làm biến tính và kết tủa protein, làm giảm lượng virus và hiệu suất tách chiết.
11
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Mẫu phết, nước bọt: phù hợp với mẫu nước bọt mới thu nhận, mẫu phết khô. Kết quả tốt nhất thu
được từ mẫu mới thu nhận. Các mẫu phải trữ đông ngay lập tức bằng nitrogen lỏng và bảo quản ở 80C. Các mẫu có thể bảo quản bằng cách hòa với Lysis Buffer trong ống tách chiết (Extraction Tube L)
khoảng 1 giờ ở nhiệt độ phòng, qua đêm ở 4C, trong thời gian dài ở -80C.
Mẫu sinh thiết/ mô: kết quả tốt nhất thu được với mẫu tươi hoặc mẫu được đông lạnh và bảo quản
ngay ở -20C hoặc -80C. Việc đông/ rã đông nhiều lần dẫn đến giảm kích thước DNA do đó nên tránh.
Việc sử dụng lượng mẫu ban đầu có chất lượng không tốt dẫn đến giảm kích thước và ảnh hưởng đến
hiệu suất tinh sạch DNA.
Vi khuẩn được nuôi cấy: vi khuẩn có thể thành cặn sau khi nuôi cấy. Kết quả tốt nhất thu được đối
với mẫu tươi hay mẫu đông lạnh ngay lập tức ở nhiệt độ -20C hoặc -80C. Tránh rã đông/ đông mẫu
nhiều lần vì có thể dẫn đến giảm kích thước DNA.
Xử lý mẫu vi khuẩn: phù hợp với Bacillus subtilis. Tách chiết định lượng DNA từ vi khuẩn gram
dương cần thêm 5 µl dung dịch Lysozyme (10 mg/ ml)/ 200 µl mẫu trước khi bắt đầu xét nghiệm.
Nước tiểu: loại bỏ dịch nổi, kết quả tốt nhất thu được từ mẫu cặn mới hoặc mẫu được đông lạnh
ngay lập tức ở -20C hoặc -80C. Việc rã đông/ trữ đông nhiều lần sẽ làm giảm kích thước DNA. Lượng
DNA được tinh sạch từ 10 ml nước tiểu dựa vào cặn vi khuẩn.
Mẫu phân: kết quả tốt nhất thu được từ mẫu phân mới thu nhận. Mẫu phân chứa DNases và RNases
dẫn đến DNA và RNA bị thủy phân và thoái hóa nhanh chóng. Mẫu có thể bảo quản -80C.
Dịch nổi tế bào nuôi cấy: kết quả tốt nhất thu được từ mẫu tươi hoặc mẫu đông lạnh ngay -20C
hoặc -80C sau khi thu từ dịch nổi nuôi cấy. Việc rã đông/ đông lạnh trong bảo quản mẫu có thể ảnh
hưởng đến độ nhạy.
Dịch ối: dịch ối mới hoặc bảo quản ở 4C. Kết quả tốt nhất thu được với mẫu vừa mới thu nhận.
Mẫu bảo quản ở 4C ít nhất 3 tháng. Trong thời gian dài mẫu được bảo quản ở -20C (tránh lặp lại chu
kỳ đông/rã đông trước khi tách chiết DNA/RNA.

Chuẩn bị vật liệu ban đầu
1. Tách chiết NA từ máu, huyết tương, huyết thanh, dịch cơ thể, nước tiểu, dịch não tủy, môi
trường vận chuyển:
Đối với các mẫu này có thể bắt đầu quy trình trực tiếp mà không cần bước chuẩn bị.
Trộn mẫu nhiều lần trước khi bắt đầu. Mẫu máu được bảo quản tốt và ổn định bằng EDTA hoặc
citrate. Sử dụng quy trình 1 cho mẫu máu và quy trình 2 cho các mẫu khác.
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2. Tách chiết NA từ dịch rửa mẫu phết:
a) Mẫu được sử dụng trong nuôi cấy: cắt que phết và chuyển vào ống sạch RNase/DNAse 2 ml.
Thêm 400 µl dung dịch nước muối sinh lý, vortex mạnh 2-3 phút, ủ 10 phút ở nhiệt độ phòng. Giữ phần
dịch nổi cho nuôi cấy. Chuyển 200 µl dịch rửa vào SafeLock-Tube 2.0 ml và tiếp tục bước 1 cho tách
chiết NA vi khuẩn hoặc bước 2 cho tách chiết NA virus trong quy trình 2.
Tùy chọn: đối với tách chiết DNA từ vi khuẩn có thể thêm 20 µl Lysozyme vào 200 µl mẫu sau đó
làm theo hướng dẫn quy trình 2.
b)

Mẫu không được sử dụng trong nuôi cấy: cắt que phết và chuyển vào ống sạch RNase/ DNAse 2

ml. Thêm 400 µl nước SHPT vào, vortex mạnh 3 phút, ủ 95C trong 3 phút. Chuyển 200 µl dịch rửa vào
SafeLock-Tube 2.0 ml và tiếp theo bước 1 cho tách chiết NA vi khuẩn hoặc bước 2 cho tách chiết NA
virus trong quy trình 2.
Tùy chọn: đối với tách chiết DNA từ vi khuẩn có thể thêm 20 µl Lysozyme vào 200 µl mẫu sau đó
làm theo hướng dẫn quy trình 2.
3. Tách chiết NA từ mẫu đờm: chuyển 200 µl mẫu vào ống sạch RNase/ DNAse và thêm 200 µl
NAC Buffer (tỷ lệ 1:1) hoặc 400 µl Acetylcysteine (ACC - tỷ lệ mẫu với buffer 1:2). Ủ 95 C trong 10
phút để giảm độ nhớt. Chuyển 200 µl hỗn hợp vào SafeLock-Tube 2.0 ml và làm theo bước 1 cho tách
chiết NA vi khuẩn hoặc bước 2 cho tách chiết NA virus trong quy trình 2.
4. Tách chiết NA từ dịch khí quản hoặc BAL
Đối với mẫu không nhớt: chuyển 1 ml dịch khí quản hoặc BAL vào ống sạch RNase/ DNAse và ly
tâm 11.100 x g (11.000 rpm) trong 3 phút. Loại bỏ dịch nổi không làm ảnh hưởng đến cặn vi khuẩn. Tái
huyền phù cặn trong 200 µl nước cất hoặc nước RNase và chuyển mẫu vào Safe-Lock-Tube 2.0 ml và
tiếp tục với bước 1 cho tách chiết NA vi khuẩn hoặc bước 2 trong quy trình 2. Đối với NA virus sử dụng
mẫu ban đầu và tiếp bước 2 trong quy trình 2.
Tùy chọn: Đối với tách chiết DNA từ vi khuẩn có thể thêm 20 µl Lysozyme vào 200 µl mẫu sau đó
làm theo hướng dẫn trong quy trình 2.
Mẫu nhớt: chuyển 1ml dịch khí quản hoặc BAL vào ống sạch DNases/ RNases thêm 1 ml NAC
Buffer (tỷ lệ 1:1) hoặc 2 ml Acetylcysteine (ACC - tỷ lệ mẫu với buffer 1:2). Ủ 95 C trong 10 phút để
giảm độ nhớt, ly tâm 11.100 x g (11.000 rpm) trong 3 phút. Cho tách chiết NA virus chuyển 200 µl dịch
nổi vào Tube Safe-Lock 2.0 ml và tiếp bước 2 trong quy trình 2. Đối với tách chiết NA vi khuẩn loại bỏ
dịch nổi không làm ảnh hưởng đến cặn. Tái huyền phù cặn trong 200 µl nước cất hoặc nước Rnase và
chuyển vào Safe-Lock-Tube 2.0 ml và tiếp tục bước 1 trong quy trình 2.
13

Invisorb Spin Universal Kit Version 0516

5. Tách chiết NA virus từ dịch nổi phân: Chuyển 100 l/ 100 mg mẫu phân vào ống 2 ml và bổ
sung 900 l nước sạch RNase. Vortex nhanh và ly tâm 12.000g trong 1 phút. Chuyển 200 l dịch nổi
chứa virus vào Safe-Lock-Tube 2 ml và tiếp tục bước 2 trong quy trình 2.
6. Tách chiết NA vi khuẩn từ dịch nổi phân: Chuyển 100 l/ 100 mg mẫu phân vào ống 2 ml,
thêm 300 l nước sạch RNase. Vortex khoảng 30 giây và ly tâm ở 3000 rpm trong 30 giây. Chuyển 200
l dịch nổi chứa vi khuẩn vào Safe-Lock-Tube 2.0 ml và tiếp tục bước 1 trong quy trình 2.
7. Tách chiết NA từ mẫu sinh thiết/ mô: Chuyển 1-10 mg mô sinh thiết vào ống và thêm 200 l
nước cất 2 lần, 200 l Lysis Buffer HLT, 20 l Carrier RNA và 20 l Protein K vào mẫu.
8. Tách chiết từ vi khuẩn nuôi cấy: Chuyển 1 ml vi khuẩn nuôi cấy vào Safe-Lock-Tube 2.0 ml
(không được cung cấp). Ly tâm 2 phút ở 8000 rpm và loại bỏ hoàn toàn dịch nổi. Tái huyền phụ cặn vi
khuẩn với 200 l PBS Buffer (không cung cấp) và tiếp tục bước 1 trong quy trình 2.
9. Tách chiết từ dịch ối: Tách trứng bị nhiễm sau nuôi cấy trong 5-7 ngày ở 37C (phụ thuộc vào
virus). Chuyển 200 l dịch niệu nang vào Safe-Lock-Tube 2 ml và tiếp tục bước 2 trong quy trình 2.
10. Tách chiết dịch nổi từ vết trầy xướt: Chuyển 100-200 mg mẫu mô vào Safe-Lock-Tube 2 ml
(không được cung cấp). Thêm 800 l dung dịch nước muối sinh lý và dùng cối hoặc thiết bị để nghiền
nhỏ mẫu. Sau khi đồng nhất mẫu đợi 10 phút cho các mảnh mô lớn lắn xuống. Chuyển 200 l dịch nổi
sạch vào Safe-Lock-Tube 2 ml và tiếp tục bước 1 cho tách chiết NA từ vi khuẩn hoặc bước 2 cho tách
chiết NA từ virus trong quy trình 2.

Quy trình ly giải
Để dễ dàng xử lý hơn, khuyến cáo chỉ nên chuẩn bị Master Mix cho số lượng mẫu cần thiết bao gồm
Lysis Buffer HLT, Proteinase K và nếu cần thiết, Carrier RNA. Khi chuẩn bị Master Mix, nên pha thể
tích lớn hơn 5% so với yêu cầu. Master Mix sẽ ổn định trong ít nhất 2 giờ ở nhiệt độ phòng.
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Chuẩn bị Master Mix
Thể tích

Thể tích

Thể tích

Lysis Buffer HLT

Carrier RNA

Proteinase K

200 l/ mẫu

20 l/ mẫu

20 l/ mẫu

6

1.3 ml

130 µl

130 µl

8

1.7 ml

170 µl

170 µl

10

2.1 ml

210 µl

210 µl

12

2.6 ml

260 µl

260 µl

16

3.4 ml

340 µl

340 µl

20

4.2 ml

420 µl

420 µl

24

5.0 ml

500 µl

500 µl

32

6.7 ml

670 µl

670 µl

40

8.4 ml

840 µl

840 µl

48

10.0 ml

1000 µl

1000 µl

Số lượng mẫu

Kiểm soát tách chiết
Chứng kiểm soát tách chiết DNA hoặc RNA phải được kết hợp với RNA Carrier được cung cấp
trong một hỗn hợp. Các ống Carrier RNA có chứa dung dịch gốc 240 μl, 1,2 ml hoặc 2,0 ml tùy thuộc
vào đóng gói.
Thêm lượng nucleic acid tương ứng với RNA Carrier, nếu thể tích lớn hơn (> 25%) có thể thay thế
dựa vào lượng nước sạch RNAse.
Chú ý: Nếu có chỉ dẫn lượng cho mỗi phản ứng, vui lòng tính bằng cách sử dụng dung dịch thu hồi
và thể tích mẫu.
Nếu chứng ổn định trong huyết tương, huyết thanh, dịch não, nước tiểu, các mẫu hô hấp, máu toàn
phần, môi trường vận chuyển, hoặc mẫu phết khô (ví dụ, RNA armored), có thể được thêm vào ngay
trước khi bắt đầu chuẩn bị mẫu.
Nếu chứng kiểm soát tách chiết là DNA hoặc RNA trần, không ổn định trong huyết tương, huyết
thanh, dịch não tủy, nước tiểu, các mẫu hô hấp, máu toàn phần, phân, môi trường vận chuyển, hoặc mẫu
phết khô và không được thêm vào trực tiếp đến vào mẫu. Trong Carrier RNA, mẫu chứng ổn định.
Tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất để xác định số mẫu chứng tối ưu cho các ứng dụng cụ thể
tiếp theo. Sử dụng số lượng khác với khuyến cáo có thể dẫn đến kết quả định lượng sai.
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Giới thiệu
Các chứ ý bên dưới phù hợp cho tất cả các quy trình:
Chú ý: để thu hồi DNA/RNA có thể dùng lượng thể tích Elution Buffer M nhỏ (không nhỏ hơn 40
l) hoặc lớn (dựa vào hiệu suất mong đợi hoặc nồng độ DNA/RNA cần). Dung dịch thu hồi có chứa
DNA/RNA virus và DNA bộ gen và vi khuẩn.
Quan trọng: sau tách chiết Elution Tube được bảo quản lạnh. Trong thời gian dài bảo quản ở 20C
hoặc  80C.
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Sơ đồ tách chiết DNA bộ gen từ máu
Chuyển 100 µl máu vào Safe-Lock-Tube 2 ml và thêm 100 µl Elution Buffer M.

Thêm 200 µl Lysis Buffer HLT và 20 µl Proteinase K, vortex mạnh
Ủ 15 phút ở 56°C
Thêm 260 µl Binding Solution và trộn đều bằng pipet khoảng 4 lần hoặc vortex
Ủ mẫu 5 phút ở nhiệt độ phòng

Giữ cột RTA Spin Filter Set
Chuyển dịch ly giải vào cột
Ly tâm 1 phút ở 11.100 x g (11.000 rpm). Loại bỏ phần nước và RTA Receiver Tube
Đặt cột vào RTA Receiver Tube mới
Thêm 600 µl Wash Buffer HLT
Ly tâm 1 phút ở 11.100 x g (11.000 rpm)
Loại bỏ phần nước và RTA Receiver Tube
Đặt cột vào RTA Receiver Tube mới
Thêm 700 µl Wash Buffer
Ly tâm 1 phút ở 11.100 x g (11.000 rpm), loại phần nước và đặt cột vào lại RTA
Receiver Tube đã sử dụng.
Lặp lại bước này
Ly tâm 5 phút ở 11.100 x g (11.000 rpm). Loại bỏ RTA Receiver Tube với phần nước
Đặt cột vào Receiver Tube 1.5 ml. Thêm 100 - 200 µl Elution Buffer M (đã ủ ở 56°C)
Ủ 1 phút ở nhiệt độ phòng
Ly tâm 1 phút ở 11.100 x g (11.000 rpm), loại cột
Đóng nắp Receiver Tube 1.5 ml và bảo quản DNA ở 4°C, trong thời gian dài bảo quản
ở -20°C đến -80°C.
17

Invisorb Spin Universal Kit Version 0516

Quy trình 1: Tách chiết DNA bộ gen từ máu
Chú ý quan trọng: Ủ lượng Elution Buffer M cần dùng ở 56°C. Quy trình được tối ưu cho tách
chiết nucleic acid tổng số từ 100 l máu hoặc 200 l dịch cơ thể khác. Đối với các mẫu có thể tích nhỏ
hơn 200 l thêm Elution Buffer M đủ 200 μl.

1. Ly giải mẫu
Cho 100 l máu vào Safe-Lock-Tube 2.0 ml và 100 l Elution buffer M. Thêm 200 µl Lysis
Buffer HLT, 20 µl Proteinase K. Vortex mạnh 10 giây, đặt ống vào máy ủ, vừa ủ vừa lắc ở 56C trong
15 phút.
2. Gắn DNA và RNA
Thêm 260 µl Binding Solution vào dung dịch mẫu, trộn hỗn hợp bằng pipet hoặc vortex. Ủ 5 phút ở
nhiệt độ phòng. Chuyển mẫu vào cột RTA Spin Filter đặt trong RTA Receiver Tube. Ly tâm 1 phút ở
11.100 x g (11.000 rpm). Loại bỏ phần nước và RTA Receiver Tube.
Đặt cột vào RTA Receiver Tube mới.
3. Rửa cột lần thứ nhất
Thêm 600 µl Wash Buffer HLT, ly tâm 1 phút ở 11.100 x g (11.000 rpm). Loại bỏ RTA Receiver
Tube với phần nước. Đặt cột vào RTA Receiver Tube mới.
4. Rửa cột lần thứ 2
Thêm 700 µl Wash Buffer vào cột, ly tâm 1 phút ở 11.100 x g (11.000 rpm). Loại bỏ phần nước và
đặt cột trở lại vào RTA Receiver Tube đã sử dụng.
5. Lặp lại bước 4.
6. Loại Ethanol
Ly tâm ở 11.100 x g (11.000 rpm) trong 5 phút để loại bỏ hoàn toàn ethanol.
7. Thu hồi DNA/RNA
Đặt cột vào Elution Tube 1.5 ml, thêm 100-200 µl Elution Buffer M trực tiếp vào bề mặt cột.
8. Ủ 1 phút ở nhiệt độ phòng, ly tâm ở 11.100g (11.000 rpm) trong 1 phút. Loại bỏ cột, đóng
Receiver Tube 1.5 ml và bảo quản DNA ở 4 °C, trong thời gian dài bảo quản ở -20°C đến -80°C.
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Sơ đồ tách chiết đồng thời DNA và RNA từ tất cả các mẫu dịch
Chuyển 200 µl mẫu ban đầu hoặc đã tiền xử lý vào Safe-Lock-Tube 2 ml. Đối với mẫu thể
tích nhỏ hơn 200 µl thêm Elution Buffer M đủ 200 l.
Đối với tách chiết DNA vi khuẩn
Thêm 20 l Lysozyme và 20 l Carrier RNA và trộn mạnh bằng vortex.
Ủ 10 phút ở 37C. Thêm 200 µl Lysis Buffer HLT và 20 µl Proteinase K, vortex mạnh
Đối với tách chiết DNA và RNA virus
Thêm 200 µl Lysis Buffer HLT, 20 l Carrier RNA và 20 µl Proteinase K, vortex mạnh
Cho tất cả các loại mẫu:
Ủ 10 phút ở 65C và tiếp theo ủ 10 phút ở 95C, vừa ủ vừa lắc.
Thêm 260 µl Binding Solution và trộn đều bằng pipet khoảng 4 lần hoặc vortex
Ủ mẫu 5 phút ở nhiệt độ phòng
Giữ cột RTA Spin Filter Set. Chuyển dịch ly giải vào cột.
Ly tâm 1 phút ở 11.100 x g (11.000 rpm). Loại bỏ phần nước và RTA Receiver Tube
Đặt cột vào RTA Receiver Tube mới
Thêm 600 µl Wash Buffer HLT
Ly tâm 1 phút ở 11.100 x g (11.000 rpm)
Loại bỏ phần nước và RTA Receiver Tube
Đặt cột vào RTA Receiver Tube mới
Thêm 700 µl Wash Buffer
Ly tâm 1 phút ở 11.100 x g (11.000 rpm), loại phần nước và đặt cột vào lại RTA Receiver
Tube đã sử dụng.
Lặp lại bước này
Ly tâm 5 phút ở 11.100 x g (11.000 rpm). Loại bỏ RTA Receiver Tube với phần nước
Đặt cột vào Receiver Tube 1.5 ml. Thêm 100 - 200 µl Elution Buffer M (đã ủ ở 56°C)
Ủ 1 phút ở nhiệt độ phòng
Ly tâm 1 phút ở 11.100 x g (11.000 rpm), loại cột. Đóng nắp Receiver Tube 1.5 ml và
bảo quản DNA ở 4°C, trong thời gian dài bảo quản ở -20°C đến -80°C.
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Quy trình 2: Tách chiết đồng thời DNA và RNA từ tất cả các mẫu dịch
Chú ý quan trọng: Ủ lượng Elution Buffer M cần dùng ở 56°C. Quy trình được tối ưu cho tách
chiết nucleic acid tổng số từ 100 l máu hoặc 200 l dịch cơ thể khác. Đối với các mẫu có thể tích nhỏ
hơn 200 l thêm Elution Buffer M đủ 200 μl
1a) Ly giải mẫu đối với tách chiết NA vi khuẩn:
Cho 200 l mẫu vào Safe-Lock-Tube 2 ml, thêm 20 l Lysozyme (10 mg/ml), 20 l Carrier RNA,
vortex hỗn hợp. Ủ 10 phút ở 37C. Thêm 200 l Lysis Buffer HLT và 20 l Proteinase K.
Vortex mạnh trong 10 giây. Đặt ống vào máy ủ, ủ và lắc khoảng 10-15 phút ở 65C (và sau đó có thể ủ
10 phút ở 95C).
1b) Ly giải mẫu đối với tách chiết đồng thời NA vi khuẩn và NA virus
Cho 200 l mẫu vào Safe-Lock-Tube2 ml, thêm 200 l Lysis Buffer HLT, 20 l Carrier RNA và
20 l Proteinase K.
Vortex mạnh 10 giây. Vừa ủ vừa lắc mẫu 10 phút ở 65C và sau đó ủ 95C trong 10 phút. Trước khi
thêm Lysozyme vào hỗn hợp, cẩn thận làm lạnh mẫu xuống dưới 40C. Thêm 20 l Lysozyme (không
cung cấp) để ly giải mẫu và ủ 10 phút ở nhiệt độ phòng.
1c) Ly giải mẫu đối với NA virus
Cho 200 l mẫu vào Safe-Lock-Tube 2 ml, thêm 200 l Lysis Buffer HLT, 20 l Carrier RNA và
20 l Proteinase K. Vortex mẫu khoảng 10 giây, ủ và lắc ống ở 65C trong vòng 10 phút và sau đó ủ ở
95C trong 10 phút.
Chú ý đối với mẫu phân: những mẫu có độ pha loãng 1:10 với nước sạch RNase. Vortex mẫu 30 giây.
Ly tâm mẫu 1 phút ở 12.000 rpm và chuyển dịch nổi vào ống mới (không được cung cấp).
2. Gắn DNA và RNA
Thêm 260 µl Binding Solution vào dung dịch mẫu và vortex hỗn hợp. Ủ 5 phút ở nhiệt độ phòng.
Chuyển mẫu vào cột RTA Spin Filter đặt trong RTA Receiver Tube, đóng nắp, ly tâm 1 phút ở 11.100 x
g (11.000 rpm). Bỏ RTA Receiver Tube đặt cột vào RTA Receiver Tube mới.
3. Rửa cột lần thứ nhất
Thêm 600 µl Wash Buffer HLT và ly tâm 11.100 x g (11.000 rpm) trong 1 phút. Bỏ RTA Receiver
Tube và đặt cột vào RTA Receiver Tube mới.
4. Rửa cột lần 2
Thêm 700 µl Wash Buffer và ly tâm 11.100 x g (11.000 rpm) trong 1 phút. Loại bỏ phần nước và
đặt cột trở lại vào RTA Receiver Tube cũ.
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Lặp lại bước 4.
5. Loại ethanol
Ly tâm 11.100 x g (11.000 rpm) trong 5 phút để loại hoàn toàn ethanol.
6. Thu hồi DNA/RNA
Đặt cột vào Elution Tube 1.5 ml và thêm 100-200 µl Elution Buffer M (đã ủ 65°C) trực tiếp lên bề
mặt cột. Ủ 1 phút ở nhiệt độ phòng và ly tâm 11.100 x g (11.000 rpm) trong 1 phút. Loại bỏ cột. Đóng
nắp Receiver Tube1.5 ml và bảo quản ở -20 °C đến -80°C.
Quy trình bổ sung: Tách chiết đồng thời NA từ mô sinh thiết
Ủ lượng Elution Buffer M cần dùng ở 65°C.
1. Ly giải mẫu
Chuyển 1-10 mg mô vào Safe-Lock-Tube 2.0 ml và thêm 200 l nước cất hai lần hoặc PBS, 200 µl
Lysis Buffer HLT, 20 µl Carrier RNA và 20 µl Proteinase K.
Đặt ống vào máy ủ, vừa ủ vừa lắc ở 65C trong 10 phút và sau đó ủ tiếp ở 95 C trong 10 phút.
Thời gian ly giải có thể tăng nếu ly giải chưa hoàn thành.
Đối với DNA vi khuẩn:
Trước khi thêm Lysozym vào hỗn hợp, cẩn thận làm lạnh mẫu xuống dưới 40C. Thêm 20 l
Lysozyme (10 mg/ ml) để ly giải mẫu và ủ 10 phút ở nhiệt độ phòng.
Ly tâm tốc độ tối đa trong 1 phút. Chuyển dịch nổi sạch vào ống 1.5 ml (không được cung cấp)
2. Gắn DNA và RNA
Thêm 260 µl Binding Solution vào, vortex hỗn hợp. Chuyển mẫu vào cột RTA Spin Filter đặt trong
RTA Receiver Tube. Ly tâm 2 phút ở 11.100 x g (11.000 rpm). Loại bỏ phần nước và RTA Receiver
Tube. Đặt cột vào RTA Receiver Tube mới.
3. Rửa cột lần thứ nhất
Thêm 600 µl Wash Buffer HLT, ly tâm 1 phút ở 11.100 x g (11.000 rpm). Loại bỏ RTA Receiver
Tube. Đặt cột vào RTA Receiver Tube mới.
4. Rửa cột lần thứ 2
Thêm 700 µl Wash Buffer vào cột, ly tâm 1 phút ở 11.100 x g (11.000 rpm). Loại bỏ phần nước và
đặt cột trở lại vào RTA Receiver Tube mới.
5. Loại ethanol
Ly tâm ở 11.100 x g (11.000 rpm) trong 4 phút để loại bỏ hoàn toàn ethanol.
6. Thu hổi DNA/RNA
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Đặt cột vào Elution tube 1.5 ml. Thêm 60 µl Elution Buffer M (đã ủ 65C) trực tiếp vào bề mặt cột.
Ủ 3 phút ở nhiệt độ phòng, ly tâm ở 11.100 x g (11.000 rpm) trong 1 phút. Loại bỏ cột.

Xử lý sự cố
Vấn để
Sự cố chung

Giải thích và đề nghị

Nguyên nhân xảy ra
Proteinase K

Đảm bảo tái huyền phù Proteinase K với

Thể tích/ nồng độ quá thấp

lượng thể tích phù hợp trước khi sử dụng

Thể tích thuốc thử/ buffer quá thấp
Không
Nồng độ DNA/RNA
tách chiết có nồng độ
thấp

thêm/

thêm

quá

nhiều Đảm bảo Wash buffer HLT được thêm

Isopropanol vào Wash Buffer HLT
Không

thêm/

thêm

quá

Isopropanol theo đúng chỉ dẫn.

nhiều Đảm bảo Wash buffer được thêm ethanol
theo đúng chỉ dẫn.

ethanol vào Wash Buffer
Bảo quản mẫu không đúng

Đảm bảo bảo quản đúng
Tránh lặp lại chu kỳ đông/rã đông mẫu.
Đảm bảo mẫu bắt đầu mới hoặc bảo quản
tốt (thời gian dài bảo quản 20C).

Mẫu cũ

Tránh lặp lại chu kỳ đông/rã đông mẫu

DNA/ RNA suy giảm
hoặc đứt gãy

Mẫu cũ thường chứa DNA/RNA thoái hóa.
Kết hợp thuốc thử từ các bộ khác Đảm bảo chỉ sử dụng thuốc thử của một
nhau

bộ. Kết hợp thuốc thử từ các bộ khác nhau
sẽ không làm việc được.

Phụ lục
Chú ý chung khi xử lý DNA
Tính tự nhiên của DNA
Chiều dài tự nhiên và cấu trúc vật lí mỏng manh của DNA đòi hỏi người thao tác phải rất cẩn thẩn để
tránh phá hủy DNA, gây ra sự đứt gãy và biến tính do enzyme. Các điều kiện khác có thể ảnh hưởng đến
tính toàn vẹn và sự ổn định của DNA như môi trường có acid và alkaline, nhiệt độ cao và tia UV. Để
đảm bảo sự ổn định trong các ứng dụng sau đó, cần phải cẩn thận khi phân lập và thao tác với DNA có
trọng lượng phân tử cao. DNA bị phá hủy có thể cho kết quả xấu trong các thí nghiệm như Southern
Blotting bộ gen, PCR DNA có kích thước dài.
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Bảo quản DNA
Dung dịch DNA có thể trữ ở 2-8°C trong nhiều tuần và giữ -20°C trong thời gian dài. Tuy nhiên,
việc bảo quản ở -20°C có thể gât đứt gãy, đặc biệt là DNA bị rã đông/đông lạnh nhiều lần.
Chú ý rằng tính ổn định của các dung dịch hòa tan nucleic acid có thể bị ảnh hưởng qua thời gian
bảo quản. Nước tinh sạch thì không có tính đệm và pH acid có thể dẫn đến sự ly giải DNA. Buffer Tris
hoặc Tris-EDTA cũng không đủ tính đệm để ngăn sự ly giải do acid.
Bước làm khô, hòa tan và hút/nhả DNA
Tránh để DNA bộ gen quá khô khi loại bỏ ethanol. Việc để khô tự nhiên tốt hơn là làm khô bằng
máy ủ, cho dù là dùng với máy bấm giờ.
Tránh thao tác hút/nhả mạnh, hút/nhả DNA bộ gen với đầu tip nhỏ có thể gây đứt gãy DNA. Để
tránh đứt gãy DNA bộ gen, nên sử dụng đầu típ đặc biệt với kích thước phù hợp.

Chú ý chung khi xử lý RNA
RNA kém ổn định hơn so với DNA. RNA rất dễ biến tính do RNase nội sinh trong các vật liệu mẫu
sinh học và RNase ngoại sinh có mặt khắp nơi trong phòng thí nghiệm. Để có RNA tách chiết với chất
lượng cũng như nồng độ cao, việc nhiễm với RNase ngoại sinh phải được giảm đến mức tối đa. Tránh
nuôi cấy vi khuẩn, tế bào hoặc thao tác các mẫu có chứa RNase trong cùng một phòng thí nghiệm với
tách chiết RNA.
Tất cả các dụng dụ thủy tinh phải được xử lý để loại bỏ RNase. Các dụng cụ thí nghiệm phải được
lau bằng chất tẩy, rửa sạch và sấy khô ở 240°C trong 4 giờ hoặc nhiều hơn trước khi sử dụng, chỉ hấp
khử trùng là không đủ để bất hoạt nhiều loại RNase. RNase và các loại nucleic acid khác (DNA
plasmid) sẽ bị bất hoạt bằng cách sấy khô. Các dụng cụ thủy tinh còn có thể được làm sạch với DEPC
0.1% (diethyl pyrocarbonate), sau đó phải để ở 37°C trong 12 giờ, sau đó hấp khử trùng hoặc làm nóng
đến 100°C trong 15 phút để loại hết DEPC.
o

Khay điện di phải được làm sạch với dung dịch tẩy rửa (ví dụ: SDS 0.5%), sau đó rửa bằng nước

không chứa RNase có ethanol, để khô tự nhiên.
o

Dụng cụ sử dụng nhiều lần nên được xử lý trước khi sử dụng, rửa với nước có NaOH 0.1M,

EDTA 1mM, có thể dùng chloroform nếu dụng cụ không bị biến tính bởi hóa chất này.
o

Tất cả các buffer phải dùng nước sạch RNase để pha

o

Khi thao tác với hóa chất, phải mang đồ bảo hộ, găng tay và kính bảo vệ.

o

Thay găng tay thường xuyên và đậy kĩ nắp ống thao tác

o

Giảm thời gian chuẩn bị nhiều nhất có thể.

o

Tất cả các bước ly tâm được thực hiện ở nhiệt độ phòng
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o

Chỉ sử dụng các ống popypropylene được khử trùng, sạch RNase.

o

Giữ RNA tách chiết trên đá.

Bộ thuốc thử chỉ định cho những người được đào tào.
Bảo quản RNA virus
RNA virus tinh sạch có thể được trữ ở -80°C và ổn định trong nhiều năm.
Định lượng
Định lượng DNA và RNA từ xét nghiệm này phải được thực hiện bằng phương pháp qPCR hoặc
Reverse Transcriptase qPCR. Tất cả các phương pháp khác sẽ bị nhiễu bởi các nucleic acid bao gồm
Carrier RNA cũng như DNA hoặc RNA đồng tinh sạch.
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STRATEC Molecular GmbH
Robert-Rössle-Str. 10
13125 Berlin, Germany

www.stratec.com

1G4j01/01/2016

Phone: +49 30 94 89 29 01
Fax: +49 30 94 89 29 09
E-mail: info.berlin@stratec.com

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Invisorb® Spin Virus RNA Mini Kit
Sử dụng cho tinh sạch RNA virus từ 200 µl mẫu huyết tương, huyết thanh, các
dịch cơ thể khác, dịch nổi nuôi cấy tế bào, dịch rửa từ mẫu phết, mẫu phân, tế bào,
mô tươi hoặc đông lạnh

IVD

REF 1040300x0

STRATEC Molecular GmbH, D-13125 Berlin

Giới thiệu bộ thuốc thử Invisorb® Spin Virus RNA Mini Kit
Bộ Invisorb® Spin Virus RNA Mini Kit là công cụ lý tưởng sử dụng công nghệ Invisorb® để
tách chiết và tinh sạch RNA virus với chất lượng cao từ virus RNA từ 200 µl huyết thanh, huyết
tương, dịch não tuỷ, các dịch cơ thế khác và từ dịch nuôi cấy tế bào, mẫu phết, dịch rửa từ mẫu phân
(tối đa 50mg), tế bào (1 x 106 tế bào động vật có vú) và mẫu mô tươi hoặc đông lạnh (tối đa 20 mg),
sử dụng cho chẩn đoán In vitro, sử dụng cột lọc. Có thể sử dụng mẫu huyết thanh/huyết tương tươi
hoặc đông lanh từ máu được xử lý với các chất chống đông như EDTA hoặc citrate, không dùng
heparin.
Bộ thuốc thử không được chuẩn hoá để tách chiết RNA từ máu toàn phần, vết máu khô, tế bào
nuôi cấy hoặc phân lập, mẫu mô, vi khuẩn, nấm, thực vật cũng như hoặc DNA của virus.

Tuân theo EU Directive 98/79/EC về thiết bị y tế
Không sử dụng cho chẩn đoán in vitro tại các quốc gia không chấp nhận tiêu chuẩn EU Directive
98/79/EC về thiết bị y tế.
Nhãn hiệu: Invisorb®, dấu hiệu bản quyền, nhãn hiệu đăng ký... được sử dụng trong tài liệu này,
ngay cả khi không được đánh dấu đặc biệt, đều được luật pháp bảo hộ.
Công nghệ Invisorb® được bảo vệ bởi bằng sáng chế và ứng dụng sáng chế: US 6,110363, US
6,043,354, US 6,037,465, EP 0880535, WO 9728171, WO 9534569, EP 0765335, DE 19506887,
DE 10041825.2, WO 0034463.
Invisorb® là nhãn hiệu đăng ký bản quyền của STRATEC Biomedical AG.
Quy trình PCR được bảo vệ bởi sáng chế US Patents 4,683,195, và 4,683,202 và các đơn vị khác
sở hữu bởi Hoffmann - La Roche AG.
© 2016 STRATEC Molecular, bảo lưu cấp quyền.
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Thành phần bộ Invisorb® Spin Virus RNA Mini Kit
5 phản ứng tách chiết

50 phản ứng tách chiết

Mã sản phẩm

1040300100

Lysis Buffer RV

2 x 2 ml

35 ml

170 ml

Carrier RNA

Thể tích sử dụng 240 µl

Thể tích sử dụng 1.2 ml

Thể tích sử dụng 3 x 2 ml

Proteinase K

Thể tích sử dụng 250 µl

Thể tích sử dụng 1.1 ml

Thể tích sử dụng 3 x 2ml

3 x 1 ml

Chai rỗng

Chai rổng

(sử dụng ngay)

(thể tích cuối 30 ml)

(thể tích cuối 120 ml)

15 ml

20 ml

80 ml

(sử dụng ngay)

(thể tích cuối 40 ml)

(thể tích cuối 160 ml)

15 ml

2 x 12 ml

2 x 40 ml

(sử dụng ngay)

(thể tích cuối 2 x 60 ml)

(thể tích cuối 2 x 200 ml)

Elution Buffer R

2 ml

15 ml

30 ml

Nước sạch RNase

2 ml

2 ml

3 x 2 ml

RTA Spin Filter Set

5

50

5 x 50

RTA Receiver Tubes

15

3 x 50

15 x 50

Receiver Tube 2.0 ml

5

50

5 x 50

Elution Tubes

5

50

5 x 50

HDSD

1

1

1

Binding
(chứa

Solution
Isopropanol

1040300200

250 phản ứng tách chiết
1040300300

99.7%)
Wash Buffer R1

Wash Buffer R2

Thêm 250 µl ddH2O vào Thêm 1.1 ml ddH2O vào Thêm 2 ml ddH2O vào
Proteinase K, trộn đều Proteinase K, trộn đều Proteinase K, trộn đều cho
cho tan hoàn toàn

cho tan hoàn toàn

tan hoàn toàn.

Hoà tan Carrier RNA Đổ 30 ml Isopropanol Đổ 120 ml Isopropanol
Các bước chuẩn bị
ban đầu

bằng cách thêm vào 240 99.7% vào chai rỗng

99.7% vào chai rỗng.

µl nước sạch RNase. Hoà tan Carrier RNA Hoà tan Carrier RNA
Trộn cho đến khi tan bằng cách thêm vào 1.2 bằng cách thêm vào 2 ml
đều.

ml nước sạch RNase. Trộn nước sạch RNase. Trộn

Binding solution, Wash cho đến khi tan đều.

cho đến khi tan đều.

Buffer R1 và Wash Thêm 20 ml Ethanol 96- Thêm 80 ml Ethanol 96Buffer R2 có thể sử 100% vào Wash Buffer 100% vào mỗi chai Wash
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dụng ngay.

R1

Buffer R1.

Thêm 48 ml Ethanol 96- Thêm 160 ml Ethanol 96100% vào Wash Buffer 100% vào mỗi chai Wash
R2.

Buffer R2.

Ký hiệu
Số lô
Mã sản phẩm
Ngày hết hạn
Hướng dẫn tham khảo
Giới hạn nhiệt độ
Không tái sử dụng
Hạn chế độ ẩm

Bảo quản
Tất cả các buffer và thành phần thuốc thử, ngoại trừ dung dịch Proteinase K và dung dịch Carrier
RNA của bộ Invisorb® Spin Virus RNA Mini Kit phải được giữ kín và ở nhiệt độ phòng, ổn định
trong ít nhất 12 tháng ở các điều kiện này.
Nhiệt độ phòng được định nghĩa là từ 15-30°C.
Trước khi sử dụng, đảm bảo rằng tất cả thành phần phải ở nhiệt độ phòng. Nếu có bất kỳ kết tủa
nào trong dung dịch, làm tan tủa bằng cách làm ấm từ từ (lên đến 30oC)
Proteinase K: Proteinase K hòa tan phải được bảo quản ở 2- 8oC trong 2 tháng. Để bảo quản lâu
hơn, trữ ở -20°C, tránh đông-rã đông nhiều lần.
Carrier RNA: Carrier RNA phải lưu trữ ở -20°C.
Wash Buffer bổ sung ethanol được đóng kín và giữ ở nhiệt độ phòng.
Binding Solution bổ sung isopropanol được đóng kín và giữ ở nhiệt độ phòng.
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Kiểm soát chất lượng và chế độ bảo hành
STRATEC Molecular đảm bảo bộ Invisorb® Spin Virus RNA Mini Kit được dùng cho các
ứng dụng như mô tả trong hướng dẫn. Khách hàng phải xác định rõ mục đích sử dụng có phù hợp
với chức năng của bộ thuốc thử hay không. Với bất kỳ sản phẩm gặp vấn đề, STRATEC Molecular
sẽ kiểm tra số lô và sẽ đổi miễn phí cho khách hàng nếu có vấn đề với sản phẩm.
STRATEC Molecular có quyền thay đổi, sửa chữa hoặc điều chỉnh bất kì sản phẩm nào để tăng
hiệu suất.
Tất cả các thành phần của Invisorb® Spin Virus RNA Mini Kit đã được kiểm tra với thông số
kỹ thuật trên từng lô để đảm bảo chất lượng sản phẩm, quy trình này phù hợp với tiêu chuẩn ISO
9001-2000 và ISO EN 13485, chứng nhận chất lượng ISO EN 13485.
Nếu bạn có bấy kì thắc mắc hoặc vấn đề sản phẩm Invisorb® Spin Virus RNA Mini Kit hoặc
các sản phẩm khác của STRATEC Molecular, hãy liên hệ với chúng tôi. Bạn có thể đề nghị lấy bản
sao các điều khoản và điều kiện của STRATEC Molecular hoặc có sẵn trên trang web STRATEC
Molecular.
Để được hỗ trợ kỹ thuật hoặc biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Tại Đức: +49-(0)30-9489-2901/ 2910
Nước ngoài: +49-(0)30-9489-290 3/ 2907 hoặc liên hệ nhà phân phối.

Mục đích sử dụng
Bộ Invisorb® Spin Virus RNA Mini Kit là công cụ lý tưởng để tách chiết và tinh sạch RNA
virus với chất lượng cao từ virus RNA từ huyết thanh, nước tiểu, huyết tương, dịch não tủy, các dịch
cơ thế khác và từ dịch nuôi cấy tế bào, mẫu phết, phân, tế bào và mẫu mô. Để tách chiết có hiệu suất
cao, cần lưu trữ mẫu thích hợp và thao tác nhanh theo các quy tắc cho hoạt động của RNA. RNA
virus tinh sạch có thể sử dụng cho phân tích chẩn đoán in vitro.
Quy trình tách chiết và tất cả các buffer đều được tối ưu hoá để đảm bảo hiệu suất cao cũng như
độ tinh khiết của RNA virus. Tất cả thao tác bằng tay được giảm xuống mức tối thiểu.
CHỈ NHỮNG NGƯỜI CÓ CHUYÊN MÔN MỚI ĐƯỢC SỬ DỤNG SẢN PHẨM, NHƯ KỸ
THUẬT VIÊN, NHÀ VẬT LÝ VÀ SINH HỌC ĐƯỢC ĐÀO TẠO VỀ KỸ THUẬT SINH HỌC
PHÂN TỬ. Sản phẩm được tạo ra để sử dụng với các ứng dụng tiếp theo với khuếch đại bằng
enzyme hoặc sửa đổi với enzym khác của RNA theo đó là phát hiện tín hiệu hoặc khuếch đại. Bất kỳ
kết quả chẩn đoán nào có được bằng cách sử dụng quy trình chuẩn bị mẫu kết hợp với bất kỳ khảo
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sát chẩn đoán phía sau nào cũng cần được giải thích cùng với các kết quả lâm sàng hoặc xét nghiệm
khác.
Để giảm thiểu các bất thường trong kết quả chẩn đoán, nên sử dụng các chứng thích hợp đối với
các ứng dụng sau đó.
Bộ thuốc thử tuân theo EU Directive 98/79/EC về thiết bị y tế. Không sử dụng cho chẩn đoán in
vitro tại các quốc gia không chấp nhận tiêu chuẩn EU Directive 98/79/EC về thiết bị y tế.

Giới hạn sử dụng sản phẩm
Bộ thuốc thử này không được chuẩn hoá để sử dụng cho tủy xương, nuôi cấy tế bào hay phân lập
RNA virus từ huyết thanh, huyết tương, máu, mô hoặc tinh sạch DNA tổng số.
Các hóa chất đi kèm chỉ có thể sử dụng được một lần.
Người sử dụng có trách nhiệm đánh giá hiệu quả sản phẩm của STRATEC Molecular đối với bất
kỳ ứng dụng đặc biệt khác. STRATEC Molecular không cung cấp đánh giá các đặc điểm riêng biệt
của sản phẩm với từng ứng dụng cụ thể. Sản phẩm của STRATEC Molecular có thể sử dụng trong
chẩn đoán lâm sàng ở phòng thí nghiệm đã được xác nhận theo quy định CLIA’88 tại Hoa Kỳ hoặc
chứng nhận tương đương ở các nước khác.
Tất cả các sản phẩm được bán bởi STRATEC Molecular phải tuân theo quy trình kiểm soát chất
lượng (theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 và ISO EN 13485) và được bảo hành như mô tả. Bất kỳ vấn
đề, sự cố hoặc các hao hụt khi phát hiện được phải báo cáo ngay lập tức với hãng.
Các hóa chất và vật tư tiêu hao chỉ sử dụng và lưu trữ trong phòng thí nghiệm, không được sử
dụng cho các mục đích khác.
Sản phẩm có thành phần không phù hợp với hàng tiêu dùng.

Thông tin an toàn
Khi làm việc với hóa chất, luôn mang áo choàng, găng tay dùng một lần, và kính bảo vệ!
Tránh tiếp xúc với da! Tuân thủ các yêu cầu pháp lý thao tác với vật liệu sinh học!
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS). Các tài liệu
này có sẵn trực tuyến với định dạng PDF thuận tiện và nhỏ gọn tại www.stratec.com cho mỗi sản
phẩm STRATEC Molecular và các thành phần. Nếu chai thuốc thử hư hỏng hoặc bị rò rỉ, MANG
GĂNG TAY VÀ ĐỒ BẢO VỆ khi vứt bỏ chai để tránh bị thương.
STRATEC Molecular không kiểm tra chất thải lỏng tạo ra bởi quy trình Invisorb® Spin Virus
RNA Mini Kit cho các vật liệu nhiễm còn lại. Khả năng nhiễm chất thải lỏng với vật liệu nhiễm còn
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lại rất khó xảy ra, nhưng không thể loại trừ hoàn toàn. Do đó chất thải lỏng phải được xem là nhiễm,
được xử lý và loại bỏ theo các quy định an toàn của địa phương.
Cụm nguy cơ sự an toàn của cộng đồng Châu Âu đối với các thành phần của bộ Invisorb® Spin
Virus RNA Mini Kit mà họ áp dụng được liệt kê dưới đây:

H302:

Gây hại nếu nuốt phải.

H315:

Gây kích ứng da.

H319:

Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.

H334:

Có thể gây dị ứng hoặc triệu chứng hen hoặc khó thở nếu hít phải.

H335:

Có thể gây kích ứng hô hấp nghiêm trọng.

H302:

Gây hại nếu nuốt phải.

H312:

Gây hại nếu tiếp xúc với da.

H332:

Gây hại nếu hít phải.

H412:

Có hại cho lâu dài cho sinh vật dưới nước.

EUH032:

Tiếp xúc với nước sẽ tạo ra khí độc

P280:

Mang găng tay bảo vệ/Quần áo bảo vệ/bảo vệ mắt/ mặt.

P305+P351+P338: NẾU DÍNH VÀO MĂT: Rửa sạch nhiều lần với nước. Nếu có đeo kính sát
tròng, bỏ kính và tiếp tục rửa.
P310:

ngay lập tức gọi trung tâm chống độc hoặc bác sĩ.

P405:

Bảo quản kỹ.
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Tránh thải ra môi trường.

P273:

Thông tin y tế khẩn cấp 24 giờ một ngày:
Ngoài nước Mỹ: 1 – 352 – 323 – 3500
Tại Mỹ: 1 – 800 – 535 – 5053

Đặc điểm của bộ Invisorb® Spin Virus RNA Mini Kit
Mẫu đầu vào

Hiệu suất

Thời gian chuẩn bị

- lên đến 200 µl dịch cơ thể, mẫu phết, Tuỳ thuộc vào mẫu (bảo

Khoảng 20 phút

dịch rửa từ mẫu phết, dịch nổi nuôi cấy tế quản và nguồn thu mẫu).
bào;

Lưu ý: Carrier RNA sẽ

- 1 x 106 tế bào động vật có vú

được tính trong lượng RNA

- tối đa 20 mg mẫu mô

virus hoà tan sau tách

- tối đa 50 mg mẫu phân

chiết. Để xác định lượng
RNA virus nên dùng qRTPCR

Bộ Invisorb® Spin Virus RNA Mini Kit cung cấp một giải pháp nhanh chóng và hiệu quả để
tách chiết RNA virus từ các virus RNA trong nhiều loại vật liệu sinh học. Quy trình này phù hợp với
tách chiết với huyết tương hoặc huyết thanh; có thể chứa Citrate hoặc EDTA (không dùng heparin)
và các mẫu bệnh khác. Mẫu có thể là tươi, đông khô hoặc đông lạnh, với điều kiện mẫu không bị
làm đông/rã đông nhiều lần. Phương pháp này có thể được sử dụng để phân lập RNA virus từ một
loạt các virus RNA. Bộ thuốc thử được thiết kế để xử lý đồng thời nhiều mẫu.
Lượng RNA virus tinh sạch trong quy trình Invisorb® Spin Virus RNA Mini Kit phụ thuộc
vào loại mẫu, lượng virus, nguồn mẫu, vận chuyển, lưu trữ và tuổi tác.
Bộ Invisorb® Spin Virus RNA Mini Kit giúp đơn giản hoá quy trình tách chiết RNA virus
bằng cách kết hợp các chất ly giải hiệu quả của vật liệu ban đầu, không hoạt hóa các RNases và sự
phân hủy protein trong dung dịch ly giải với Proteinase K. RNA tự do được gắn vào màng của RTA
Spin Filter. Các chất gây nhiễm được loại bỏ bằng nhiều bước rửa và RNA virus tinh sạch có thể
được hoà tan với một lượng nhỏ Elution Buffer. RNA virus được tách chiết đã sẵn sàng để sử dụng
và nên trữ ở -80°C.
Hiệu suất và chất lượng RNA virus tách chiết phù hợp với bất kỳ hệ thống phát hiện chẩn đoán
phân tử. Các xét nghiệm chẩn đoán nên được thực hiện theo các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.
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Với độ tinh sạch cao, RNA virus đã tách chiết có thể sử dụng trong các ứng dụng tiếp theo như:
o RNA dot blots;
o Phiên mã cDNA
o Dịch mã in vitro
o RT-PCR*
o Phân tích TaqMan và công nghệ array
Quy trình tinh sạch nhanh chóng và giảm đến tối thiểu sự tương tác của người sử dung, cho phép
thao tác an toàn các mẫu bệnh truyền nhiễm tiềm ẩn. Quy trình được thiết kế an toàn để tránh nhiễm
chéo giữa các mẫu.
STRATEC Molecular cũng cung cấp một hệ thống để tinh sạch RNA virus từ huyết tương, huyết
thanh với định dạng đĩa 96 giếng, Invisorb® Virus RNA Mini Kit KF96. Invisorb Virus RNA
HTS 96-Kit/X được thiết kế cho X-tractor GeneTM (Corbett Robotics). Bộ InviMag® Virus
DNA/RNA Mini Kit/KFmL và RTP Virus DNA/RNA Mini Kit được phát triển tách chiết DNA
hoặc RNA virus.
Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi +49 (0) 30-9489- 290
1/2903/2907/2910 hoặc nhà phân phối tại khu vực.
*) Quy trình PCR được bảo vệ bởi sáng chế US Patents 4,683,195, và 4,683,202 và các đơn vị
khác sở hữu bởi Hoffmann - La Roche AG

Nguyên tắc và quy trình tách chiết
Quy trình tách chiết của bộ Invisorb® Spin Virus RNA Mini Kit gồm các bước sau đây:
o Ly giải hạt virus
o Tạo điều kiện gắn, tiếp theo là chuyển mẫu vào RTA Spin Filter gắn RNA.
o Gắn RNA virus vào màng RTA Spin Filter.
o Rửa sạch màng, loại bỏ các chất gây nhiễm và ethanol
o Hòa tan RNA virus tinh sạch từ màng
Bước rửa được lặp lại nhiều lần đảm bảo các chất gây nhiễm và ức chế enzyme được loại bỏ một
cách hiệu quả, RNA có độ tinh sạch cao được hoà lại trong Elution Buffer R hoặc nước sạch
RNase.
Hướng dẫn sử dụng này có 6 quy trình.
Ly giải
Mẫu được ly giải trong điều kiện biến tính với nhiệt độ tăng dần. Với điều kiện biến tính mạnh
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có sự hiện diện của Proteinase K và Lysis Buffer HL, tế bào bị phá vỡ dễ dàng và các DNase bị bất
hoạt ngay lập tức. Do đó, RNA virus được an toàn. Lượng Carrier RNA được thêm để tăng khả năng
thu hồi RNA virus, vì vậy một lượng RNA virus nhỏ cũng có thể được tinh sạch. Carrier RNA cũng
ổn định nucleic acid trong mẫu với nồng độ nucleic acid rất nhỏ.
Gắn RNA virus
Sau khi thêm Binding Buffer HL để tối ưu hoá việc gắn RNA virus vào màng RTA Spin Filter,
dung dịch đã ly giải sẽ được đưa lên màng RTA Spin Filter và RNA virus sẽ gắn vào bề mặt của
màng RTA Filter, trong khi đó, phần dịch sau ly giải sẽ đi qua màng nhờ ly tâm.
Loại các chất tạp nhiễm còn lại
Các chất tạp nhiễm được rửa sạch bằng Wash Buffer I và Wash Buffer II, trong khi RNA virus
vẫn còn được gắn trên màng RTA Spin Filter.
Hoà tan RNA
RNA virus được hoà tan khỏi màng bằng Elution Buffer. RNA virus thu được có thể sử dụng cho
các ứng dụng tiếp sau.

Thu mẫu và bảo quản mẫu
Kết quả tốt nhất thu được với mẫu tươi. Một khi các mẫu không được trữ đông bằng nitơ lỏng
hoặc được ủ với các chất ức chế RNase hoặc các chất làm biến tính, thì RNA virus không được bảo
đảm. Do đó, cần đông lạnh ngay lập tức các mẫu sau khi thu được bằng nitơ lỏng và bảo quản ở -80
°C. RNA virus trong các mẫu đông sâu như vậy được giữ ổn định trong nhiều tháng. Quá trình tinh
sạch RNA virus nên được xử lý càng sớm càng tốt. Các mẫu cũng có thể được lưu trữ trong dung
dịch phân giải trong Extraction tube I hoặc II trong 1 giờ ở nhiệt độ phòng, qua đêm ở 4 °C, và để
bảo quản lâu dài ở -80 ° C. Khuyến nghị lưu trữ ở điều kiện đông sâu.
Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, dịch não tủy hoặc dịch cơ thể khác cũng như dịch nổi trong
nuôi cấy tế bào, mẫu phết, mẫu phân có thể bảo quản lạnh khoảng 1-2 giờ, trong thời gian ngắn (lên
đến 24 giờ) mẫu có thể bảo quản ở -20C. Trong thời gian dài, khuyến cáo chia nhỏ thể tích bảo
quản ở -80C. tránh đông-rã đông mẫu nhiều lần.
Mẫu huyết thanh, huyết tương (và những mẫu dịch cơ thể không chứa tế bào khác)
Sau khi ly tâm, huyết tương hoặc huyết thanh từ máu toàn phần được xử lý với chất chống đông
như EDTA hoặc citrate, nhưng không phải heparin, có thể được lưu trữ ở 2–8°C trong tối đa 6 giờ.
Để bảo quản lâu dài, chia nhỏ lương mẫu và trữ đông ở –20°C đến –80°C. Tránh lặp lại thao tác
đông và rã đông vì có thể gây biến tính và kết tủa protein, làm giảm hàm lượng của virus và do đó
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làm giảm hiệu suất tách chiết RNA. Các kết tủa xáo trộn có thể được làm vón cục lại bằng ly tâm
nhanh (6.800 x g trong 3 phút). Loại bỏ phần dịch trong sau ly tâm mà không làm ảnh hưởng đến
cặn vón cục, và xử lý ngay lập tức. Bước này sẽ không làm giảm hàm lượng virus.
Mẫu mô (mẫu sinh thiết hoặc mô đông lạnh)
Kết quả tốt nhất thu được khi sử dụng mẫu tươi hoặc mẫu đông lạnh ngay lập tức và trữ ở –20°C
hoặc –80°C. Tránh lặp lại thao tác đông và rã đông vì nó dẫn đến việc làm giảm hiệu suất tách chiết
RNA. Dùng mẫu chất lượng kém cũng ảnh hưởng đến hiệu suất tách chiết. Lượng RNA tinh sạch
thu được khi sử dụng bộ Invisorb Spin Virus RNA Mini Kit bằng mẫu mô lên đến 20 mg, phụ
thuộc vào vật liệu mẫu ban đầu. Quá trình đông lạnh có thể được tiến hành, ví dụ trực tiếp trong
Lysis Buffer RV.

Những điểm quan trọng trước khi bắt đầu quy trình
Kiểm tra thành phần cũng như đóng gói của sản phẩm đảm bảo không có bất kỳ hư hỏng bề
ngoài, đủ số lượng và chất lượng. Hãy thông báo cho hãng bằng văn bản ngay lập tức nếu có kỳ vấn
đề xảy ra sau khi kiểm tra lô hàng. Nếu các chai buffer bị hư, liên hệ với STRATEC Molecular hoặc
nhà phân phối khu vực. Trong trường hợp hóa chất bị đổ, tham khảo mục “Thông tin an toàn”.
Không sử dụng các thành phần đã hư hỏng, nếu không sẽ dẫn đến giảm hiệu quả của bộ thuốc thử.
o Luôn thay đầu côn giữa các lần hút. Nên sử dụng đầu côn có lọc để tránh nhiễm chéo.
o Tất cả các bước ly tâm được thực hiện ở nhiệt độ phòng.
o Khi thao tác với hóa chất, phải mang đồ bảo hộ, găng tay và kính bảo vệ.
o

Bỏ găng ngay nếu bị nhiễm.

o Không nên hòa các thành phân của kit với nhau nếu không cùng lô sản phẩm
o Tránh để các thuốc thử của kit bị nhiễm.
o

Thao tác các mẫu dưới điều kiện thông khí phòng thí nghiệm cho đến khi mẫu được ly giải

hoàn toàn để tránh nguy cơ nhiễm
o Chỉ những nhân viên được đào tạo về SHPT mới được sử dụng bộ thuốc thử.

Những chú ý quan trọng
Chuẩn bị RNA
Khi chuẩn bị RNA virus, thao tác nhanh theo các bước trong hướng dẫn sử dụng.
Dung dịch ly giải Lysis Buffer RV của bộ Invisorb Spin Virus RNA Mini Kit làm đơn giản
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hóa sự phân tách RNA virus bởi sự kết hợp hiệu quả giữa quá trình ly giải vật liệu mẫu ban đầu và
sự bất hoạt RNases nội sinh và ngoại sinh. Cần phải đặc biệt chú ý để tránh bị nhiễm RNase khi xử
lý Elution Buffer R.
Lưu trữ mẫu
Mẫu huyết thanh/huyết tương đông lạnh không nên rã đông quá 1 lần. Lặp lại việc làm đông/rã
đông nhiều lần dẫn đến biến tính và kết tủa các protein, làm giảm lượng virus, do đó làm giảm hiệu
suất nucleic acid thu được. Trong trường hợp các chất kết tủa tạo thành, có thể làm tắc màng RTA
Spin Filter.
Bổ sung Carrier RNA
Carrier RNA giữ hai vai trò. Thứ nhất, nó cảm ứng việc gắn các nucleic acid của virus lên màng
cột lọc RTA, đặc biệt khi có rất ít nucleic acid mục tiêu trong mẫu. Thứ hai, sự bổ sung số lượng lớn
Carrier RNA làm giảm khả năng khử nucleic acid của virus trong trường hợp RNase không bị biến
tính bởi muối và chất tẩy rửa có trong Lysis Buffer RV. Nếu Carrier RNA không được thêm vào
dung dịch ly giải Lysis Buffer RV, có thể làm giảm hiệu suất thu hồi RNA tách chiết.
Khuyến cáo sử dụng đối chứng nội đối với bộ Invisorb Spin Virus RNA Mini Kit khi kết hợp
với các hệ thống chẩn đoán khuếch đại. Đối chứng nội RNA và Carrier RNA nên được thêm vào
dung dịch Lysis Buffer RV, trộn đều bằng cách đảo ống 10 lần. Không vortex để tránh tạo bọt khí.
Thu nhận RNA virus
Những ứng dụng cuối dòng (downstream) yêu cầu một lượng mẫu rất nhỏ, sử dụng RNA hòa tan
trong 40 μl Elution Buffer R có thể tăng độ nhạy của thử nghiệm.
Thể tích Elution Buffer R có thể lên đến ít hơn 5 µl so với thể tích của dung dịch ly giải bơm
vào cột lọc RTA. Thể tích Elution Buffer R phụ thuộc vào tính chất của mẫu.
Xử lý cột lọc RTA Spin Filter
Do độ nhạy của kỹ thuật khuếch đại DNA/RNA virus, cần chú ý những cảnh báo sau đây khi xử
lý cột lọc RTA để tránh nhiễm chéo giữa các mẫu:
o Cẩn thận chuyển mẫu hoặc dung dịch lên cột lọc RTA Spin Filter
o Bơm mẫu vào cột lọc mà không làm ướt phần rìa của cột
o Luôn thay đầu tip giữa các dung dịch, khuyến cáo sử dụng đầu tip có lọc.
o Tránh chạm đầu tip vào màng của cột lọc RTA.
Hiệu suất và chất lượng của DNA/ RNA virus
Các hệ thống khuếch đại khác nhau sẽ khác nhau về hiệu quả phụ thuộc vào tổng lượng acid
nucleic có trong phản ứng. Dung dịch hòa tan RNA thu được bởi bộ thuốc thử này sẽ chứa Carrier-
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RNA, với số lượng lớn hơn số lượng NA thu nhận được.
Hiệu suất của quá trình tách chiết NA từ mẫu sinh học thường có nồng độ thấp và do đó hầu hết
không thể xác định bằng quang phổ.*
*. Lưu

ý rằng Carrier RNA (5 μg trên 200 μl mẫu) sẽ chiếm phần lớn NA hiện tại.

Bộ thuốc thử thích hợp cho các phân tích tiếp theo với kỹ thuật NAT, ví dụ qPCR, RT qPCR,
LAMP, LCR. Các xét nghiệm chẩn đoán nên được thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
PCR định lượng (RT-PCR) được khuyến nghị dùng để xác định hiệu suất tách chiết RNA virus.
* Trong điện di Gel và điện di mao mạch, DNA được tách chiết cho hình ảnh giống như bị phân hủy
là do có chưa Carrier RNA, đây là poly A RNA với các phân mảnh từ 100 đến 1000 base. Bộ thuốc
thử này không dành riêng cho các ứng dụng sử dụng loại phân tích này.

Đối chứng nội/đối chứng tách chiết
Đối chứng nội (IC) từ thử nghiệm PCR có thể dùng như đối chứng cho giai đoạn tách chiết nếu
những mảnh DNA dài hơn 100 bp. Trong trường hợp này, chúng phải được thêm vào sau khi kết
thúc bước ly giải.

Chú ý: không bổ sung trực tiếp những IC này vào mẫu!

Chuẩn bị buffer
5 mẫu tách chiết RNA virus
Thêm 250 µl ddH2O vào Proteinase K, trộn đều cho tan hoàn toàn
Hoà tan Carrier RNA bằng cách thêm vào 240 µl nước sạch RNase. Trộn cho đến khi tan đều.
Binding Solution, Wash Buffer R1 và Wash Buffer R2 có thể sử dụng ngay.
50 mẫu tách chiết RNA virus
Thêm 1.1 ml ddH2O vào Proteinase K, trộn đều cho tan hoàn toàn
Đổ 30 ml Isopropanol 99.7 % vào cahi rỗng
Hoà tan Carrier RNA bằng cách thêm vào 1.2 ml nước sạch RNase. Trộn cho đến khi tan đều.
Thêm 20 ml Ethanol 96-100% vào Wash Buffer R1.
Thêm 48 ml Ethanol 96-100% vào Wash Buffer R2.
250 mẫu tách chiết RNA virus
Thêm 2 ml ddH2O vào Proteinase K, trộn đều cho tan hoàn toàn.
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Đổ 120 ml Isopropanol 99.7 % vào chai rỗng.
Hoà tan Carrier RNA bằng cách thêm vào 2 ml nước sạch RNase. Trộn cho đến khi tan đều.
Thêm 80 ml Ethanol 96-100% vào Wash Buffer R1.
Thêm 160 ml Ethanol 96-100% vào Wash Buffer R2.

Thuốc thử và thiết bị do người sử dụng chuẩn bị
Khi làm việc với hóa chất, luôn mang áo choàng, găng tay dùng một lần, và kính bảo vệ. Để biết
thêm thông tin, vui lòng tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS). Các tài liệu này có sẵn
trực tuyến với định dạng PDF thuận tiện và nhỏ gọn tại www.stratec.com cho mỗi sản phẩm
STRATEC Molecular và các thành phần.
o Máy ly tâm (≥ 11.000 rpm)

o Ethanol (96 – 100 %)

o

o Máy lắc ủ nhiệt (65 – 80 C)

o Isopropanol *

o ddH2O
*Bộ Invisorb® Spin Virus RNA Mini Kit được chuẩn hoá với 2- Propanol; Rotipuran
>99.7%, p.a., ACS, ISO (Mã 6752) từ Carl Roth.

Sơ đồ tách chiết của bộ Invisorb® Spin Virus RNA Mini Kit
Thao tác nhanh và thực hiện tất cả các bước tách chiết ở nhiệt độ phòng!
Vui lòng xem kỹ quy trình trước khi bắt đầu tách chiết
Chuyển 200 µl mẫu vào ống Receiver Tube 2.0 ml
Thêm 600 µl Lysis Buffer RV, 20 µl Carrier RNA và 20 µl Proteinase K
hoặc:
Thêm 640 µl Master mix
Ủ lắc 10 phút ở 65°C
Thêm Internal Control cho mỗi mẫu
Thêm 400 µl Binding Solution và trộn đều mẫu bằng hút nhả hoặc vortex.
Chuyển 650 µl mẫu vào màng RTA Spin Filter, ủ trong 1 phút và ly tâm 1
phút ở 5.900 x g (8.000 rpm)
Bỏ phần dịch nổi sau ly tâm, chuyển mẫu vào màng RTA Spin Filter, ủ trong 1
phút và ly tâm 1 phút ở 5.900 x g (8.000 rpm)
Chuyển màng RTA Spin Filter vào một ống RTA Receiver Tube mới
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Bơm 600 µl Wash Buffer R1 vào màng RTA Spin Filter, ủ trong 1 phút và ly
tâm 1 phút ở 5.900 x g (8.000 rpm)
Bỏ phần dịch sau ly tâm và RTA Receiver Tube
Chuyển màng RTA Spin Filter vào một ống RTA Receiver Tube mới
Thêm 600 µl Wash Buffer R2 vào màng RTA Spin Filter, ủ trong 1 phút và ly
tâm 1 phút ở 5.900 x g (8.000 rpm)
Bỏ phần dịch sau ly tâm và RTA Receiver Tube
Chuyển màng RTA Spin Filter vào một ống RTA Receiver Tube mới
(lặp lại bước rửa này thêm 1 lần nữa)
Ly tâm 1 phút ở tốc độ cao nhất để loại bỏ toàn bộ cồn
Bỏ phần dịch sau ly tâm và RTA Receiver Tube
Chuyển màng RTA Spin Filter vào 1 ống 1.5 ml sạch RNase
Thêm 50-100 µl Elution Buffer R (đã làm nóng ở 65°C) trực tiếp lên màng
RTA Spin Filter, ủ 3 phút và ly tâm 1 phút ở 5.900 xg (8.000 rpm)
Bỏ màng RTA Spin Filter và đặt RNA virus vừa thu nhận được vào đá lạnh
ngay lập tức!

Quá trình ly giải
Để thuận tiện, chúng tôi đề nghị chuẩn bị một Master Mix có thể tích cần thiết cho số mẫu
cần xử lý, gồm Lysis Buffer RV, Proteinase K và Carrier RNA (nếu cần). Khi chuẩn bị Master
Mix cần lưu ý chuẩn bị dư ra 5 % so với thể tích yêu cầu. Master Mix giữ được sự ổn định trong
ít nhất 2 giờ ở nhiệt độ phòng.

Chuẩn bị master mix
Số lượng

Thể tích Lysis

Thể tích

Thể tích

mẫu

Buffer RV

Carrier RNA

Proteinase K

600 µl/mẫu

20 µl/mẫu

20 µl/mẫu
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6

3.9 ml

130 µl

130 µl

8

5.1 ml

170 µl

170 µl

10

6.3 ml

210 µl

210 µl

12

7.8 ml

260 µl

260 µl

16

10.2 ml

340 µl

340 µl

20

12.6 ml

420 µl

420 µl

24

15.0 ml

500 µl

500 µl

32

20.1 ml

670 µl

670 µl

40

25.2 ml

840 µl

840 µl

48

30.0 ml

1000 µl

1000 µl

Đối chứng tách chiết
Chứng tách chiết DNA hoặc RNA phải được trộn với Carrier RNA trong cùng một hỗn hợp.
Các lọ chứa dung dịch Carrier RNA với thể tích 240 µl, 1.2 ml hoặc 2.0 ml, phụ thuộc vào quy
cách đóng gói.
Thêm lượng thích hợp Extraction Control Nucleic Acid vào Carrier RNA, thay cho nước
sạch RNase. Sau đó cho hỗn hợp này vào Master Mix, lưu ý rằng bước này chỉ áp dụng khi tất
cả các mẫu cần đối chứng như nhau!
Lưu ý:
Nếu bạn chỉ có dữ liệu về thể tích trên mỗi phản ứng, hãy tính toán thể tích dung dịch hòa tan
và thể tích mẫu sử dụng.
Nếu chứng tách chiết giữ được sự ổn định trong mẫu huyết tương, huyết thanh, dịch não tủy,
nước tiểu, mẫu đường hô hấp, máu toàn phần, phân, môi trường vận chuyển, hoặc mẫu phết khô,
có thể bổ sung ngay vào mẫu trước khi tách chiết.
Nếu chứng tách chiết là các DNA hoặc RNA trần, chúng không ổn định trong huyết tương,
huyết thanh, dịch não tủy, nước tiểu, mẫu đường hô hấp, máu toàn phần, phân, môi trường vận
chuyển hoặc mẫu phết khô, không thể bổ sung trực tiếp chúng vào mẫu. Bạn phải thêm chúng
vào cùng với Carrier RNA hoặc sau khi kết thúc bước ly giải, trước khi tiếp tục bước 2.
Tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đối với những ứng dụng tiếp theo cụ
thể để xác định thể tích chứng tách chiết cần bổ sung. Sử dụng thể tích khác so với hướng dẫn có

17

Invisorb® Spin Virus RNA Mini Kit 0515

thể dẫn đến kết quả định lượng sai.

Hướng dẫn sử dụng
Những lưu ý dưới đây có giá trị cho tất cả các quy trình:
Lưu ý:

RNA có thể được tách chiết với thể tích nhỏ (nhưng không thấp hơn 40 µl) hoặc
thể tích lớn Elution Buffer R (phụ thuộc vào hiệu suất mong đợi hoặc nồng độ
RNA cần thiết).

Quan trọng

Sau khi tách chiết, đặt Elution Tube vào đá lạnh. Để bảo quản lâu dài, trữ
Nucleic acid ở –20°C hoặc –80°C.

Lưu ý:

Bước ly tâm được thực hiện trên máy Centrifuge 5415 D của Eppendorf.
Lực ly tâm rpm được đề cập sử dụng cho máy này.

Quy trình 1: Tách chiết RNA virus từ huyết tương, huyết thanh hoặc dịch cơ
thể không chứa tế bào khác
Vui lòng đọc kỹ HDSD cẩn thận trước khi chuẩn bị quy trình.
Quan trọng: Ủ lượng Elution Buffer R cần dùng ở 80C cho bước thu nhận cuối cùng.
Quy trình này được chuẩn hóa để tách chiết RNA từ 200 µl dịch cơ thể. Đối với những mẫu
có thể tích nhỏ hơn 200 µl, vui lòng bổ sung ddH2O để đạt thể tích 200 µl.
1. Ly giải mẫu.
Thêm ddH2O vào những mẫu có thể tích nhỏ hơn 200 µl để đạt thể tích 200 µl. Chuyển mẫu
vào Receiver Tube 2.0 ml. Thêm 600 µl Lysis Buffer RV, 20 µl Carrier RNA và 20 µl Proteinase
K vào mẫu. Đóng nắp và vortex nhanh. Đặt Receiver Tube vào máy lắc ủ nhiệt và ủ dưới điều
kiện lắc liên tục ở 65oC trong 10 phút.
Thêm Internal Control.
2. Gắn RNA
Thêm 400 µl Binding Solution vào ống chưa mẫu đã ly giải và trộn đều bằng hút nhả hoặc
vortex. Chuyển 650 µl mẫu vào RTA Spin Filter. Đóng nắp ống, ủ 1 phút ở nhiệt độ phòng và ly
tâm 1 phút ở 5.900 x g (8.000 rpm). Bỏ dịch lọc và chuyển mẫu vào RTA Spin Filter. Đóng nắp,
ủ 1 phút ở nhiệt độ phòng và ly tâm 5.900 xg (8.000 rpm) trong 1 phút. Bỏ RTA Receiver Tube
chứa dịch lọc và đặt RTA Spin Filter vào 1 ống RTA Receiver Tube mới.
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3. Bước rửa cột RTA Spin Filter thứ nhất
Thêm 600 µl Wash Buffer R1 vào RTA Spin Filter và ly tâm 1 phút ở 5.900 xg (8.000 rpm).
Bỏ dịch lọc và đặt RTA Spin Filter vào một ống RTA Receiver Tube mới.
4. Bước rửa cột RTA Spin Filter thứ hai
Thêm 600 µl Wash Buffer R2 vào RTA Spin Filter và ly tâm 1 phút ở 5.900 xg (8.000 rpm).
Bỏ dịch lọc và đặt RTA Spin Filter vào một ống RTA Receiver Tube mới và lặp lại bước rửa thứ
hai. Loại bỏ ethanol bằng ly tâm 4 phút ở tốc độ tối đa.
5. Thu nhận RNA
Đặt RTA Spin Filter vào ống Elution Tube 1.5 ml và thêm 100 µl Elution Buffer R (đã được
ủ 80oC) trực tiếp vào bề mặt màng RTA Spin Filter. Ủ 3 phút và ly tâm ở 5.900 xg (8.000 rpm)
trong1 phút.
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Quy trình 2: Tách chiết RNA virus từ mẫu phết
Vui lòng đọc kỹ HDSD cẩn thận trước khi chuẩn bị quy trình.
Quan trọng: Ủ lượng Elution Buffer R cần dùng ở 80C cho bước thu nhận cuối cùng
Nếu mẫu phết được vận chuyển trong môi trường ổn định mẫu, đảm bảo rằng môi trường này
phù hợp cho tách chiết RNA virus. Nếu bạn không chắc chắn, vui long liên hệ nhà sản xuất.
Một vài loại môi trường ổn định làm phân hủy hạt virus. Chúng có thể được sử dụng bằng
cách chuyển trực tiếp 200 µl vào ống Receiver Tube 2.0 ml và tiếp tục với bước 1.
1. Ly giải mẫu
A) Nếu bạn không lấy mẫu phết trong môi trường ổn định mẫu, vui long làm theo hướng dẫn
bên dưới:
-

Rửa mẫu với 500 µl nước lạnh hoặc PBS lạnh và chia nhỏ thành từng phần 200 µl để tách

chiết RNA virus
-

Chuyển mỗi mẫu vào trong ống Receiver Tube 2.0 ml và thực hiện theo quy trình bên

dưới.
B) Nếu bạn muốn sử dụng mẫu trực tiếp: đặt mẫu phết vào ống Receiver Tube 2.0 ml và thêm
200 µl ddH2O.
Thêm 600 µl dung dịch Lysis Buffer RV, 20 µl Carrier RNA và 20 µl Proteinase K vào mẫu.
đóng nắp và vortex nhanh. Đặt ống Receiver Tube vào máy lắc ủ nhiệt và ủ trong điều kiện lắc
liên tục ở 65 oC, 10 phút.
Thêm Internal Control.
Lưu ý quan trọng: Để đạt hiệu suất tách chiết RNA tối đa, cần để mẫu phết ly giải hoàn toàn
trong ống phản ứng. Có thể cắt cán của cây phết mẫu để có thể đóng nắp ống tách chiết. Việc bỏ
cây lấy mẫu phết ra khỏi ống trước thời hạn làm giảm hiệu suất tách chiết đáng kế! Sau khi hết
thời gian ly giải, lấy cây mẫu phết ra cẩn thận khỏi thành ống và vứt bỏ.
2. Gắn RNA
Thêm 400 µl Binding Solution vào ống chứa mẫu đã ly giải và trộn đều bằng hút nhả hoặc
vortex. Chuyển 650 µl mẫu vào RTA Spin Filter. Đóng nắp ống, ủ 1 phút ở nhiệt độ phòng và ly
tâm 1 phút ở 5.900 x g (8.000 rpm). Bỏ dịch lọc và chuyển mẫu vào RTA Spin Filter. Đóng nắp,
ủ 1 phút ở nhiệt độ phòng và ly tâm 5.900 xg (8.000 rpm) trong 1 phút. Bỏ RTA Receiver Tube
chứa dịch lọc và đặt RTA Spin Filter vào một ống RTA Receiver Tube mới.
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3. Bước rửa cột RTA Spin Filter thứ nhất
Thêm 600 µl Wash Buffer R1 vào RTA Spin Filter và ly tâm 1 phút ở 5.900 xg (8.000 rpm).
Bỏ dịch lọc và đặt RTA Spin Filter vào một ống RTA Receiver Tube mới.
4. Bước rửa cột RTA Spin Filter thứ hai
Thêm 600 µl Wash Buffer R2 vào RTA Spin Filter và ly tâm 1 phút ở 5.900 xg (8.000 rpm).
Bỏ dịch lọc và đặt RTA Spin Filter vào một ống RTA Receiver Tube mới và lặp lại bước rửa thứ
hai. Loại bỏ ethanol bằng ly tâm 4 phút ở tốc độ tối đa.
5. Thu nhận RNA
Đặt RTA Spin Filter vào ống Elution Tube 1.5 ml và thêm 100 µl Elution Buffer R (đã được
ủ 80oC) trực tiếp vào bề mặt màng RTA Spin Filter. Ủ 3 phút và ly tâm ở 5.900 xg (8.000 rpm)
trong1 phút.
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Quy trình 3: Tách chiết RNA virus từ dich nuôi cấy tế bào
Vui lòng đọc kỹ HDSD cẩn thận trước khi chuẩn bị quy trình.
Quan trọng: Ủ lượng Elution Buffer R cần dùng ở 80C cho bước thu nhận cuối cùng
1. Ly giải mẫu
Chuyển 200 µl dịch nuôi cấy tế bào (môi trường nuôi tế bào) vào ống Receiver Tube 2.0 ml.
Thêm 600 µl Lysis Buffer RV, 20 µl Carrier RNA và 20 µl Proteinase K vào mẫu. Đóng nắp
và vortex nhanh. Đặt ống vào máy lắc ủ nhiệt và ủ dưới điều kiện lắc liên tục ở 65 oC trong 10
phút.
Thêm Internal Control.
2. Gắn RNA
Thêm 400 µl Binding Solution vào ống chứa mẫu đã ly giải và trộn đều bằng hút nhả hoặc
vortex. Chuyển 650 µl mẫu vào RTA Spin Filter. Đóng nắp ống, ủ 1 phút ở nhiệt độ phòng và ly
tâm 1 phút ở 5.900 x g (8.000 rpm). Bỏ dịch lọc và chuyển mẫu vào RTA Spin Filter. Đóng nắp,
ủ 1 phút ở nhiệt độ phòng và ly tâm 5.900 xg (8.000 rpm) trong 1 phút. Bỏ RTA Receiver Tube
chứa dịch lọc và đặt RTA Spin Filter vào 1 ống RTA Receiver Tube mới.
3. Bước rửa cột RTA Spin Filter thứ nhất
Thêm 600 µl Wash Buffer R1 vào RTA Spin Filter và ly tâm 1 phút ở 5.900 xg (8.000 rpm).
Bỏ dịch lọc và đặt RTA Spin Filter vào một ống RTA Receiver Tube mới.
4. Bước rửa cột RTA Spin Filter thứ hai
Thêm 600 µl Wash Buffer R2 vào RTA Spin Filter và ly tâm 1 phút ở 5.900 xg (8.000 rpm).
Bỏ dịch lọc và đặt RTA Spin Filter vào một ống RTA Receiver Tube mới và lặp lại bước rửa thứ
hai. Loại bỏ ethanol bằng ly tâm 4 phút ở tốc độ tối đa.
5. Thu nhận RNA
Đặt RTA Spin Filter vào ống Elution Tube 1.5 ml và thêm 100 µl Elution Buffer R (đã được
ủ 80oC) trực tiếp vào bề mặt màng RTA Spin Filter. Ủ 3 phút và ly tâm ở 5.900 xg (8.000 rpm)
trong1 phút.
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Quy trình 4: Tách chiết RNA virus từ 1 x 106 tế bào động vật có vú
Vui lòng đọc kỹ HDSD cẩn thận trước khi chuẩn bị quy trình.
Quan trọng: Ủ lượng Elution Buffer R cần dùng ở 80C cho bước thu nhận cuối cùng

Thu nhận tế bào
Tế bào phát triển trong dịch treo: Ly tâm 1 x 106 tế bào trong 5 phút ở 1.500 rpm. Bỏ dịch
nổi và môi trường nuôi cấy
Tế bào phát triển trong lớp đơn: Đối với vật dụng nuôi cấy lớn (đĩa đường kính > 35mm,
flask > 12.5 cm2), tách tế bào bằng trypsin. Chuyển tế bào vào ống ly tâm và ly tâm 1.500 rpm
trong 5 phút. Loại bỏ dịch nổi, thu cặn tế bào. Đối với dụng cụ nuôi cấy nhỏ (đĩa 96, 24, 12 6
giếng, đĩa đường kính 35 mm, flask 12.5 cm2), loại bỏ hoàn toàn môi trường nuôi cấy và thực
hiện bước ly giải.

Phá vỡ tế bào bằng dung dịch Lysis Buffer RV
Đối với tế bào nuôi cấy vón cục: Tách cụm tế bào bằng cách búng nhẹ vào thành ống và
thêm 600 µl Lysis Buffer RV, 200 µl ddH2O, 20 µl Carrier RNA và 20 µl Proteinase K. Đóng
nắp và vortex nhanh sao cho không còn thấy cụm tế bào. Hút hỗn hợp tế bào đã ly giải vào ống
phản ứng 2.0 ml.
Đối với tế bào nuôi cấy lớp đơn: Thêm 600 µl Lysis Buffer RV, 200 µl ddH2O, 20 µl
Carrier RNA và 20 µl Proteinase K vào lớp tế bào đơn. Trộn đều hỗn hợp bằng thao tác hút nhả
đến khi không quan sát thấy cụm tế bào. Hút hỗn hợp đã ly giải vào ống phản ứng 2.0 ml.
1. Ly giải mẫu
Đặt ống chứa mẫu vào máy lắc ủ nhiệt và ủ dưới điều kiện lắc liên tục trong 10 phút ở 65oC.
Thêm Internal Control.
2. Gắn RNA
Thêm 400 µl Binding Solution vào ống chứa mẫu đã ly giải và trộn đều bằng hút nhả hoặc
vortex. Chuyển 650 µl mẫu vào RTA Spin Filter. Đóng nắp ống, ủ 1 phút ở nhiệt độ phòng và ly
tâm 1 phút ở 5.900 x g (8.000 rpm). Bỏ dịch lọc và chuyển mẫu vào RTA Spin Filter. Đóng nắp,
ủ 1 phút ở nhiệt độ phòng và ly tâm 5.900 xg (8.000 rpm) trong 1 phút. Bỏ RTA Receiver Tube
chứa dịch lọc và đặt RTA Spin Filter vào 1 ống RTA Receiver Tube mới.
3. Bước rửa cột RTA Spin Filter thứ nhất
Thêm 600 µl Wash Buffer R1 vào RTA Spin Filter và ly tâm 1 phút ở 5.900 xg (8.000 rpm).
Bỏ dịch lọc và đặt RTA Spin Filter vào một ống RTA Receiver Tube mới.
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4. Bước rửa cột RTA Spin Filter thứ hai
Thêm 600 µl Wash Buffer R2 vào RTA Spin Filter và ly tâm 1 phút ở 5.900 xg (8.000 rpm).
Bỏ dịch lọc và đặt RTA Spin Filter vào một ống RTA Receiver Tube mới và lặp lại bước rửa thứ
hai. Loại bỏ ethanol bằng ly tâm 4 phút ở tốc độ tối đa.
5. Thu nhận RNA
Đặt RTA Spin Filter vào ống Elution Tube 1.5 ml và thêm 100 µl Elution Buffer R (đã được
ủ 80oC) trực tiếp vào bề mặt màng RTA Spin Filter. Ủ 3 phút và ly tâm ở 5.900 xg (8.000 rpm)
trong1 phút.
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Quy trình 5: Tách chiết RNA virus từ tối đa 20 mg mẫu mô
Vui lòng đọc kỹ HDSD cẩn thận trước khi chuẩn bị quy trình.
Quan trọng: Ủ lượng Elution Buffer R cần dùng ở 80C cho bước thu nhận cuối cùng

Phá vỡ và ly giải vật liệu đầu vào
Lưu ý: Để thu được hiệu suất tách chiết nucleic acid tối đa, cần phải ohas vỡ cấu trúc của
mẫu mô. Để phá mẫu, cần sử dụng máy đồng thể hoặc máy đánh từ. Hoặc cũng có thể sử dụng
chày và cối trong nito lỏng và nghiền mô thành bột mịn.
Sử dụng máy đồng thể rotor-stator:
1. Chuyển mẫu vào vật chứa phù hợp cho máy đồng thể
2. Thêm 600 µl Lysis Buffer RV và 200 µl ddH2O
3. Đồng thể mẫu
4. Chuyển dịch đồng thể vào ống phản ứng 2.0 ml và trữ ở -20oC để sử dụng lâu dài hoặc sử
dụng ngay để tách chiết RNA theo bước 1.
Sử dụng chày cối và nito lỏng:
1. Chuyển vật liệu mẫu tươi hoặc đông lạnh vào nito lỏng và nghiền thành bột mịn
2. Chuyển bột này vào ống Receiver Tube 2.0 ml. Không được trữ đông mẫu lần nữa!
3. Thêm 600 µl Lysis Buffer RV và 200 µl ddH2O vào mẫu và thực hiện theo bước 1.
1. Bước ly giải mẫu
Thêm 20 µl Carrier RNA và 20 µl Proteinase K vào dịch đồng thể. Đóng nắp và vortex
nhanh. Đặt Receiver Tube vào máy lắc ủ nhiệt, ủ lắc trong 10 phút ở 65oC.
Thêm Internal Control
2. Gắn RNA
Thêm 400 µl Binding Solution vào ống chứa mẫu đã ly giải và trộn đều bằng hút nhả hoặc
vortex. Chuyển 650 µl mẫu vào RTA Spin Filter. Đóng nắp ống, ủ 1 phút ở nhiệt độ phòng và ly
tâm 1 phút ở 5.900 x g (8.000 rpm). Bỏ dịch lọc và chuyển mẫu vào RTA Spin Filter. Đóng nắp,
ủ 1 phút ở nhiệt độ phòng và ly tâm 5.900 xg (8.000 rpm) trong 1 phút. Bỏ RTA Receiver Tube
chứa dịch lọc và đặt RTA Spin Filter vào 1 ống RTA Receiver Tube mới.
3. Bước rửa cột RTA Spin Filter thứ nhất
Thêm 600 µl Wash Buffer R1 vào RTA Spin Filter và ly tâm 1 phút ở 5.900 xg (8.000 rpm). Bỏ
dịch lọc và đặt RTA Spin Filter vào một ống RTA Receiver Tube mới.
4. Bước rửa cột RTA Spin Filter thứ hai
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Thêm 600 µl Wash Buffer R2 vào RTA Spin Filter và ly tâm 1 phút ở 5.900 xg (8.000 rpm).
Bỏ dịch lọc và đặt RTA Spin Filter vào một ống RTA Receiver Tube mới và lặp lại bước rửa thứ
hai. Loại bỏ ethanol bằng ly tâm 4 phút ở tốc độ tối đa.
5. Thu nhận RNA
Đặt RTA Spin Filter vào ống Elution Tube 1.5 ml và thêm 100 µl Elution Buffer R (đã được ủ
80oC) trực tiếp vào bề mặt màng RTA Spin Filter. Ủ 3 phút và ly tâm ở 5.900 xg (8.000 rpm)
trong1 phút.
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Quy trình 6: Tách chiết RNA virus từ tối đa 50 mg mẫu phân.
Vui lòng đọc kỹ HDSD cẩn thận trước khi chuẩn bị quy trình.
Quan trọng: Ủ lượng Elution Buffer R cần dùng ở 80C cho bước thu nhận cuối cùng
Chuẩn bị mẫu:
1. Thêm 400 µl ddH2O vào mỗi ống Receiver Tube 2.0 ml chứa mẫu phân.
2. Dùng một cây đũa thủy tinh mới chuyển một lượng nhỏ mẫu (kích thước bằng hạt đậu)
vào ống Receiver Tube 2.0 ml chứa nước.
3. Thả mẫu từ đũa thủy tinh vào nước và vứt đũa
4. Đóng nắp ống và vortex mạnh cho đến khi thu được dung dịch đồng nhất.
5. Ly tâm mẫu 5 phút ở tốc độ tối đa (ví dụ 15.000 rpm đối với máy Hettich Universal
30RF)
6. Hút 200 µl dịch mẫu từ mỗi ống và chuyển vào một ống Receiver Tube mới
7. Thêm 600 µl Lysis Buffer RV vào ống mẫu trên và trộn đều.
1. Bước ly giải mẫu
Thêm 20 µl Carrier RNA và 20 µl Proteinase K vào dịch huyền phù. Đóng nắp và vortex
nhanh. Đặt Receiver Tube vào máy lắc ủ nhiệt và ủ, lắc liên tục 10 phút ở 65oC.
Thêm Internal Control
2. Gắn RNA
Thêm 400 µl Binding Solution vào ống chứa mẫu đã ly giải và trộn đều bằng hút nhả hoặc
vortex. Chuyển 650 µl mẫu vào RTA Spin Filter. Đóng nắp ống, ủ 1 phút ở nhiệt độ phòng và ly
tâm 1 phút ở 5.900 x g (8.000 rpm). Bỏ dịch lọc và chuyển mẫu vào RTA Spin Filter. Đóng nắp,
ủ 1 phút ở nhiệt độ phòng và ly tâm 5.900 xg (8.000 rpm) trong 1 phút. Bỏ RTA Receiver Tube
chứa dịch lọc và đặt RTA Spin Filter vào 1 ống RTA Receiver Tube mới.
3. Bước rửa cột RTA Spin Filter thứ nhất
Thêm 600 µl Wash Buffer R1 vào RTA Spin Filter và ly tâm 1 phút ở 5.900 xg (8.000 rpm).
Bỏ dịch lọc và đặt RTA Spin Filter vào một ống RTA Receiver Tube mới.
4. Bước rửa cột RTA Spin Filter thứ hai
Thêm 600 µl Wash Buffer R2 vào RTA Spin Filter và ly tâm 1 phút ở 5.900 xg (8.000 rpm).
Bỏ dịch lọc và đặt RTA Spin Filter vào một ống RTA Receiver Tube mới và lặp lại bước rửa thứ
hai. Loại bỏ ethanol bằng ly tâm 4 phút ở tốc độ tối đa.
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5. Thu nhận RNA
Đặt RTA Spin Filter vào ống Elution Tube 1.5 ml và thêm 100 µl Elution Buffer R (đã được
ủ 80oC) trực tiếp vào bề mặt màng RTA Spin Filter. Ủ 3 phút và ly tâm ở 5.900 xg (8.000 rpm)
trong1 phút.
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Quy trình 7: Tách chiết RNA virus từ máu toàn phần.
Vui lòng đọc kỹ HDSD cẩn thận trước khi chuẩn bị quy trình.
Quan trọng: Ủ lượng Elution Buffer R cần dùng ở 80C cho bước thu nhận cuối cùng
Quy trình này được chuẩn hóa để tách chiết RNA từ 50 µl máu toàn phần (EDTA hoặc
citrate). Vui lòng bổ sung ddH2O hoặc PBS vào ống mẫu để thể tích mẫu đạt 200 µl.
Quan trọng: Máu động vật: Thể tích hữu dụng của máu phụ thuộc vào loài động vật. Quy
trình này kiểm tra cho tất cả các loài.
1. Ly giải mẫu
Chuyển mẫu vào ống Receiver Tube 2.0 ml. Thêm 600 µl Lysis Buffer RV, 20 µl Carrier
RNA và 20 µl Proteinase K vào mẫu. Đóng nắp và vortex nhanh. Đặt ống vào máy lắc ủ nhiệt
và ủ dưới điều kiện lắc liên tục ở 65 oC trong 10 phút.
Thêm Internal Control.
2. Gắn RNA
Thêm 400 µl Binding Solution vào ống chứa mẫu đã ly giải và trộn đều bằng hút nhả hoặc
vortex. Chuyển 650 µl mẫu vào RTA Spin Filter. Đóng nắp ống, ủ 1 phút ở nhiệt độ phòng và ly
tâm 1 phút ở 5.900 x g (8.000 rpm). Bỏ dịch lọc và chuyển mẫu vào RTA Spin Filter. Đóng nắp,
ủ 1 phút ở nhiệt độ phòng và ly tâm 5.900 xg (8.000 rpm) trong 1 phút. Bỏ RTA Receiver Tube
chứa dịch lọc và đặt RTA Spin Filter vào 1 ống RTA Receiver Tube mới.
3. Bước rửa cột RTA Spin Filter thứ nhất
Thêm 600 µl Wash Buffer R1 vào RTA Spin Filter và ly tâm 1 phút ở 5.900 xg (8.000 rpm).
Bỏ dịch lọc và đặt RTA Spin Filter vào một ống RTA Receiver Tube mới.
4. Bước rửa cột RTA Spin Filter thứ hai
Thêm 600 µl Wash Buffer R2 vào RTA Spin Filter và ly tâm 1 phút ở 5.900 xg (8.000 rpm).
Bỏ dịch lọc và đặt RTA Spin Filter vào một ống RTA Receiver Tube mới và lặp lại bước rửa thứ
hai. Loại bỏ ethanol bằng ly tâm 4 phút ở tốc độ tối đa.
5. Thu nhận RNA
Đặt RTA Spin Filter vào ống Elution Tube 1.5 ml và thêm 100 µl Elution Buffer R (đã được
ủ 80oC) trực tiếp vào bề mặt màng RTA Spin Filter. Ủ 3 phút và ly tâm ở 5.900 xg (8.000 rpm)
trong1 phút.
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Xử lý sự cố
Vấn đề/Nguyên nhân

Giải thích và đề nghị
Sau khi ly giải, spin nhẹ làm lắng các mảnh vỡ

Tắc màng RTA Spin Filter

Vật liệu mẫu không được phá vỡ và đồng nhất kích thước lớn và dùng phần dịch nổi để tiếp tục
thí nghiệm.

hoàn toàn

Tăng lực và thời gian ly tâm
Giảm lượng mẫu đầu vào
Tất cả các bước ly tâm được thực hiện ở nhiệt độ
phòng.
Thu nhận được ít hoặc không có RNA

Đảm bảo rằng đã loại bỏ hết môi trường nuôi cấy

Chưa loại bỏ hết môi trường nuôi cấy

tế bào sau khi thu nhận tế bào

Trộn mẫu với dung dịch Binding Solution chưa đạt

Trộn đều mẫu với dung dịch Binding Solution

Quá trình thu nhận chưa hoàn thành

bằng pipet hút nhả trước khi chuyển mẫu lên
màng RTA Spin Filter
Kéo dài thời gian ủ Elution Buffer R lên 5-10
phút hoặc lặp lại bước hòa tan và thu nhận RNA
một lần nữa

RNA bị đứt gãy

Quy trình tinh sạch RNA nên được thực hiện

Xử lý mẫu không đúng cách

nhanh (Xem phần “Những lưu ý chung khi thao
tác với RNA”)
Khi bảo quản cụm tế bào ở - 80 oC cho những
bước thử nghiệm sau nên tiến hành ngay sau khi
thu nhận tế bào bằng xử lý với nito lỏng.

DNA/RNA phản ứng không tốt trong các xét Tăng lực và thời gian ly tâm khi làm khô RTA
nghiệm sau đó (ví dụ: Real-time PCR hoặc PCR)

Spin Filter

Còn dư ethanol trong lúc hòa tan

Các Wash Buffer R1 và R2 phải được lưu trữ và
sử dụng ở nhiệt độ phòng

Còn muối trong phần hoà tan

Kiểm tra các tinh thể muối kết tủa trong Wash
Buffer. Nếu có kết tủa, làm nóng Wash Buffer ở
nhiệt độ phòng để tan muối
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Phụ lục
Một số chú ý chung khi thao tác với RNA
RNA ít ổn định hơn nhiều so với DNA. Chúng rất dễ bị phân hủy bởi RNases nội sinh có
trong mẫu và RNases ngoại sinh có thể tồn tại bất cứ đâu trong phòng thí nghiệm. Để đạt được
các kết quả định tính và định lượng thỏa đáng về các chế phẩm RNA, các chất nhiễm với RNases
ngoại sinh cần được giảm thiểu tối đa. Tránh xử lý các vi khuẩn, môi trường nuôi cấy tế bào
hoặc các nguồn RNases sinh học khác trong cùng phòng thí nghiệm với nơi tiến hành tách chiết.
Tất cả các dụng cụ thủy tinh đều được xử lý trước khi sử dụng để đảm bảo không có RNase.
Chúng phải được làm sạch bằng chất tẩy, nung khử trùng trong lò nung ở 240 oC trong 4 giờ
hoặc hơn trước khi sử dụng. Chỉ hấp khử trùng sẽ không bất hoạt được hết RNase. Việc nung
trong lò nung sẽ làm mất hoạt tính RNases và đảm bảo không có axit nucleic khác (như Plasmid
DNA) trên bề mặt của dụng cụ thủy tinh. Bạn cũng có thể làm sạch thủy tinh với DEP 0.1%
(diethyl pyrocarbonate). Các dụng cụ thủy tinh phải được ngâm 12 tiếng ở 37°C và sau đó được
hấp hoặc làm nóng đến 100°C trong 15 phút để loại bỏ DEPC còn sót lại.
Bồn điện di phải được làm sạch với dung dịch tẩy (như 0.5% SDS), rửa lại với nước sạch
RNase và sau đó rửa lại với ethanol và sấy khô.
o Những dụng cụ tiêu hao tái sử dụng phải được xử lý trước khi sử dụng để đảm bảo
rằng không chứa RNase. Dụng cụ tiêu hao nên được rửa với 0.1 M NaOH, 1 mM EDTA và rửa
lại với nước sạch RNase. Bạn cũng có thể sử dụng vật liệu chống chloroform ăn mòn và rửa
bằng chloroform để khử RNases.
o Tất cả buffer phải được pha bằng nước cất 2 lần sạch RNase.
o Thay găng tay thường xuyên và đậy kín nắp ống.
o Giảm thời gian chuẩn bị tối đa có thể.
o Chỉ sử dụng ống polypropylene vô trùng, dùng 1 lần trong suốt quá trình làm việc.
(Những ống này thường sạch RNase.)
o Giữ RNA tách chiết trong đá lạnh.
Bộ thuốc thử này nên chỉ được sử dụng bởi người đã được đào tạo thực hành trong phòng thí
nghiệm chẩn đoán in vitro.
Bảo quản RNA
RNA tinh sạch có thể được bảo quản ở –80°C và giữ được độ ổn định trong vài tháng và vài
năm, ví dụ kết tủa và lưu giữ trong ethanol 70%.
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