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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TraceDetect™ Kít phát hiện ASFV bằng qPCR 
Mục đích: Sử dụng để phát hiện ASFV bằng phản ứng real-time PCR/qPCR. 

 

Mô tả sản phẩm  

TraceDetect™ Kít phát hiện ASFV bằng 
qPCR là hỗn hợp hóa chất sử dụng trực 
tiếp cho phản ứng real-time 
PCR/quantitative PCR. Trong điều kiện 
PCR tối ưu, bộ kit phát hiện ASFV có độ 
đặc hiệu của primer cao > 95% và có thể 
phát hiện ít hơn 10 bản sao của mẫu mục 
tiêu trong một phản ứng (20 uL). 
 Điều kiện bảo quản 

Master mix được bảo quản tại - 20°C theo 
đúng yêu cầu của nhà sản xuất sẽ ổn định 
12 tháng. Ở điều kiện bảo quản với nhiệt 
độ cao hơn (4°C), vòng đời sản phẩm sẽ bị 
rút ngắn. Hạn chế đông – rã đông master 
mix nhiều lần. 
 

Sản phẩm Quy cách 

TD0122.050 50 phản ứng 

TD0122.150 150 phản ứng 

 

Thành phần 

Master mix được cung cấp ở nồng độ 2X 
và đã tối ưu hóa các thành phần cần thiết 
cho một phản ứng real-time PCR. Chứng 

dương 2.105 copy/L. 
 Quy trình thực hiện real-time PCR 

• Rã đông TraceDetect™ qPCR ASFV Kit 
các thành phần khác cần thiết (Master 
mix, ASFV primer/Probe mix, Nước 

không chứa nuclease). Trộn đều bằng 
cách đảo các ống hóa chất, sau đó ly 
tâm nhẹ đảm bảo dung dịch không còn 
dính trên nắp tube. 

• Sau khi rã đông, bảo quản các hóa chất 
trên đá lạnh. 

• Các bước chuẩn bị cho phản ứng real-
time PCR phải được thực hiện trên đá. 
Phối trộn các thành phần cần thiết cho 
phản ứng tham khảo theo bảng sau: 

 

Quy trình thực hiện real-time PCR (tt) 

Thành phần Thể tích Thể tích N phản ứng 

Master mix 2X 10 µL 10 x N x 1,1 

ASFV primer/Probe mix 3 µL 3 x N x 1,1 

Nước không chứa 
nuclease  

4 µL 4 x N x 1,1 

Tổng thể tích 17 µL 17 x N x 1,1 

 
• Trộn đều hỗn hợp phản ứng bằng pipette. 

• Cuối cùng thêm 3 µL DNA mẫu vào phản ứng, sử dụng 
lượng tương đương DNA mẫu cho các phản ứng chứa 
Chứng âm và Chứng dương.  

• Trước khi đặt tube phản ứng vào máy real-time PCR, cần 
ly tâm nhẹ để tất cả dung dịch được gom dưới đáy ống 
phản ứng. 

• Cài đặt chu trình nhiệt cho phản ứng real-time PCR tham 
khảo bảng sau: 

Số chu kỳ Nhiệt độ Thời gian 

1 chu kỳ 95°C 2 phút 

50 chu kỳ 
95°C 15 giây 

60°C* 
60 giây 

(Đọc kết quả tại bước này) 

 

 
Đọc kết quả 

Mẫu 
bệnh 

Chứng 
dương 

Chứng 
âm 

Kết luận 

<30 + - Dương tính 

>30 + - Dương tính 

- + - Âm tính 

 + ≤30 Thí nghiệm sai, làm lại 

 + ≥30 

∆Cq (chứng âm – mẫu) >5,  
kết luận dương tính 

∆Cq (chứng âm – mẫu) <5,  
thực hiện lại phản ứng 

 


