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TracePureTM Kít tách chiết DNA/RNA virus– Quy trình tóm tắt 

  
20 µL Proteinase K + 200 µL mẫu 

Thêm 210 µL Lysis Solution (Lysis Buffer + Carrier RNA)  
Vortex 20 giây 

Ủ 56oC trong 15 phút 

Thêm 300 µL cồn tuyệt đối 
Pipet trộn đều, ủ trong 3 phút 

Hút dịch vào Cột Lọc, ủ trong 3 phút  
Ly tâm 6,000 x g trong 1 phút 

Thêm 700 µL Wash Buffer 1 
Ly tâm 6,000 x g trong 1 phút 

 

Thêm 500 µL Wash Buffer 2. Ly tâm 6,000 x g trong 1 phút 
Lặp lại bước này với 500 µL Wash Buffer 2 

Ly tâm 6,000 x g trong 1 phút 
Ly tâm Cột rỗng 16,000 x g trong 3 phút 

Thêm 30 – 100 µL Elution Buffer (đã gia nhiệt đến 56oC) 
Ủ trong 3 phút 

Ly tâm 13,000 x g trong 3 phút 

Sử dụng acid nucleic đã tinh sạch hoặc bảo quản -20oC 

Mẫu 

Ly giải 

Gắn Cột 

Rửa 1 

Rửa 2 

Rửa giải 

DNA và RNA 

virus tinh sạch 
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Thông tin sản phẩm 

Mô tả sản phẩm  

Bộ TracePureTM Kít tách chiết DNA/RNA virus được sử dụng nhằm mục đích thu hồi 

và tinh sạch DNA/RNA virus một cách nhanh chóng và hiệu quả cao. Loại mẫu có 

thể sử dụng đa dạng, bao gồm mẫu máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, nước 

bọt, dịch mũi, dịch hầu họng, nước tiểu và dịch sinh dục. 

Bộ kit tách chiết DNA/RNA virus dựa trên công nghệ màng silica tích hợp trong Cột 

lọc (spin column). Trong quá trình tách chiết, vật liệu di truyền được ly giải khỏi mẫu 

sẽ gắn trực tiếp lên màng silica, những thành phần khác của tế bào như protein, 

mảnh vỡ tế bào, chất ức chế, chất tạp nhiễm và các hóa chất khác sẽ bị loại bỏ qua 

Cột bằng phương pháp ly tâm tốc độ cao. Thông qua các bước rửa tiếp theo, những 

chất tạp nhiễm sẽ được rửa bỏ hoàn toàn và DNA/RNA virus được thu nhận bằng 

dung dịch rửa giải. Vật liệu di truyền được thu nhận có thể sử dụng trực tiếp trong 

PCR, real-time PCR, và các ứng dụng khác. 

DNA, RNA tế bào chủ và Carrier RNA cùng được thu nhận với vật liệu di truyền của 

virus. Tuy nhiên, chúng không ảnh hưởng đến hiệu suất thu nhận DNA hoặc RNA 

virus nhờ màng silica có khả năng thu hồi cao (lên đến 50 µg). 

Chứng dương/ Chứng âm/ Chứng nội 

Để giảm thiểu những bất thường khi phân tích kết quả, quá trình tách chiết nên 

được thực hiện với mẫu đối chứng nội, đối chứng dương và đối chứng âm thích hợp 

trong suốt quá trình tinh sạch và khuếch đại. 

Với đối chứng dương và đối chứng nội, tham khảo hướng dẫn sử dụng của các ứng 

dụng sau đó trên mẫu DNA/RNA virus mục tiêu. 

Đối chứng âm thường được sử dụng là mẫu âm tính hoặc nước không chứa 

nuclease. 
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Thành phần bộ kit và điều kiện bảo quản 

Những thành phần cơ bản của TracePureTM Kít tách chiết DNA/RNA virus cũng như 

điều kiện bảo quản được thể hiện trong bảng dưới: 

Thành phần  
50 phản ứng 

TP0122.050 

100 phản ứng 

TP0122.100 

250 phản ứng 

TP0122.250 

Bảo 

quản 

Lysis Buffer* 12 mL 24 mL 60 mL 

Nhiệt 

độ 

phòng 

 (15 – 

25oC) 

Wash Buffer 1 (dung 

dịch gốc)* 

18 mL (bổ sung 

22 mL ethanol 

tuyệt đối) 

36 mL (bổ 

sung 44 mL 

ethanol tuyệt 

đối) 

90 mL (bổ 

sung 110 mL 

ethanol tuyệt 

đối) 

Wash Buffer 2 (dung 

dịch gốc)  

14 mL (bổ sung 

41 mL ethanol 

tuyệt đối) 

28 mL (bổ 

sung 82 mL 

ethanol tuyệt 

đối) 

70 mL (bổ 

sung 205 mL 

ethanol tuyệt 

đối) 

Elution Buffer  5 mL 10 mL 25 mL 

Proteinase K  1.2 mL 2.4 mL 6 mL -20oC 

Carrier RNA   310 µL 620 µL 1500 µL -20oC 

Cột Lọc đặt trong Ống 

Thu thể tích 2 mL 
50 cái 100 cái 250 cái Nhiệt 

độ 

phòng 
Ống Thu thể tích 1.5 

mL 
50 cái 100 cái 250 cái 

*Chứa Guanidine Thiocyanate  

 



 

TracePureTM Kít tách chiết DNA/RNA virus Trang 4 

Quy trình  

Thông tin quan trọng 

▪ Kiểm tra đầy đủ thông tin và điều kiện bảo quản của các hóa chất theo hướng 

dẫn ở trang 3. 

▪ Luôn luôn mang găng tay và các trang thiết bị bảo hộ cần thiết. 

▪ Thực hiện mẫu trong tủ an toàn sinh học ở cấp độ phù hợp đối với loại virus mục tiêu. 

Xử lý mẫu 

▪ Bảo quản mẫu máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương ở 2 – 8oC tối đa 

24 giờ, hoặc bảo quản lâu dài ở -20oC hoặc -80oC. 

▪ Bảo quản mẫu dịch hầu họng, tỵ hầu, nước bọt ở 2 – 8oC tối đa 48 giờ. Để sử 

dụng lâu dài, cần ly tâm thu tế bào và giữ mẫu ở -20oC hoặc -80oC. 

▪ Mẫu nước tiểu cần được bảo quản ở ở 2 – 8oC tối đa 12 giờ (có bổ sung EDTA đạt 

nồng độ cuối 50mM). Để sử dụng lâu dài, cần ly tâm thu tế bào và giữ mẫu ở -

20oC hoặc -80oC. 

▪ Hạn chế đông – rã đông mẫu nhiều lần. 

▪ Loại bỏ các phần kết tủa trong mẫu huyết thanh/huyết tương hoặc máu đông 

trong mẫu máu toàn phần bằng cách ly tâm ở 1.000 – 1.500 x g trong vòng 5 

phút. 

Thiết bị, vật tư không kèm theo 

▪ Micropipette cho các khoảng thể tích khác nhau 

▪ Đầu tip có lọc vô trùng, thể tích khác nhau 

▪ Máy vortex trộn mẫu 

▪ Máy ly tâm, máy ly tâm nhẹ spindown 

▪ Bể ủ nhiệt hoặc máy ủ lắc 

▪ Ống ly tâm 1.5 mL vô trùng và ống ly tâm 15mL (dùng ở bước chuẩn bị dung dịch 

ly giải Lysis Solution) 

▪ Ethanol tuyệt đối (96 – 100%) 

Hướng dẫn chung cho chuẩn bị dung dịch 

▪ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng từ nhà sản xuất, thực hiện theo đúng các chỉ dẫn đã 

được đưa ra. 

▪ Đảm bảo các hóa chất đã được chuẩn bị đúng cách và đầy đủ theo khuyến cáo. 

▪ Trước khi tiến hành thí nghiệm, cần kiểm tra vệ sinh khu vực làm việc, kiểm tra và 

đảm bảo rằng các thiết bị và hóa chất cần thiết đã có sẵn để sẵn sàng thực hiện. 
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▪ Thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết khi thực hiện trên các tác nhân virus 

khác nhau (găng tay, áo blouse, kính chắn, trang phục bảo hộ, …) 

▪ Các chất thải mẫu và hóa chất phải được xử lý theo đúng quy trình tại phòng xét 

nghiệm. 

▪ Quá trình sử dụng bộ kit phải được thực hiện cẩn thận, đảm bảo kết quả nhất 

quán và chính xác. 

Hướng dẫn pha hóa chất và dung dịch 

▪ Đảm bảo chuẩn bị các hóa chất đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

▪ Nếu xuất hiện kết tủa muối thì tiến hành hòa tan kết tủa bằng cách ủ dung dịch 

ở 37oC, khi tủa đã tan hoàn toàn, tiếp tục bảo quản dung dịch ở nhiệt độ phòng. 

▪ Đánh dấu kỹ các loại hóa chất khác nhau ngay khi hoàn thành công việc chuẩn bị. 

Chuẩn bị dung dịch rửa Wash Buffer 

Các dung dịch Wash Buffer 1 và Wash Buffer 2 được cung cấp dưới dạng cô đặc, 

cần tiến hành pha loãng với ethanol tuyệt đối trước khi sử dụng. Thể tích ethanol 

tuyệt đối thêm vào được thể hiện trong bảng sau: 

 Wash Buffer 1 Wash Buffer 2 

Số phản ứng 50 100 250 50 100 250 

Thể tích cô đặc 18 mL 36 mL 90 mL 14 mL 28 mL 70 mL 

Thể tích ethanol tuyệt 

đối (96 – 100%) 
22 mL 44 mL 110 mL 41 mL 82 mL 205 mL 

Tổng thể tích dung dịch 40 mL 80 mL 200 mL 55 mL 110 mL 275 mL 

Carrier RNA  

Carrier RNA được thêm vào Lysis Buffer với 2 mục đích chính như sau: 

▪ Thứ nhất, bổ sung Carrier RNA giúp tăng khả năng bám vào màng silica của vật 

liệu di truyền. Hiệu quả bám dính càng tăng tương đương khả năng thu hồi càng 

lớn. Carrier RNA đặc biệt cần thiết đối với các mẫu có nồng độ virus thấp. 

▪ Thứ hai, giảm thiểu khả năng RNA bị phá hủy bởi phân tử RNAse trong trường 

hợp RNAse còn tồn tại sau quá trình ly giải tế bào.  

Trong trường hợp Carrier RNA không được bổ sung vào giai đoạn tách chiết, khả 

năng thu hồi DNA/RNA sẽ giảm. 
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Dung dịch rửa giải mẫu chứa vật liệu di truyền của virus và Carrier RNA. Trong đó, 

Carrier RNA chiếm phần lớn. 

Thể tích Carrier RNA được tối ưu hóa cho hầu hết các loại mẫu. Tuy nhiên, cần phải 

điều chỉnh lượng Carrier RNA để đạt kết quả tốt nhất trong việc khuếch đại sản 

phẩm. 

Chú ý: Không nên đông/rã đông Carrier RNA quá 10 lần. 
Nên chia nhỏ dung dịch thành các tube 50 µL để sử dụng lâu dài. 

Chuẩn bị dung dịch ly giải Lysis Solution 

Lysis Solution nên được chuẩn bị mới cho mỗi lần thực hiện mẫu. Lysis Solution cho 

mỗi mẫu bao gồm Carrier RNA và Lysis Buffer:  

▪ Cho 5,6 µL Carrier RNA vào 210 µL Lysis Buffer, sau đó trộn đều bằng pipette 

hoặc đảo ngược ống. Không vortex để tránh tạo bọt. 

Dựa vào số lượng mẫu và đối chứng mà kỹ thuật viên chuẩn bị lượng thể tích Lysis 

Solution phù hợp. 

Chuẩn bị dung dịch rửa giải Elution Buffer 

Gia nhiệt Elution Buffer lên nhiệt độ 56oC trước khi sử dụng bằng bể ủ nhiệt hoặc 

máy ủ lắc. 

Quy trình tách chiết DNA và RNA virus (quy trình chính) 

▪ Lysis Buffer và Wash Buffer 1 chứa Guanidine Thiocyanate là thành phần ly giải tế 

bào chính, có khả năng gây kích ứng da và mắt. Cần mang găng tay trong suốt quá 

trình thực hiện, nếu găng tay bị vấy bẩn bởi dung dịch tách chiết, cần thay mới. 

▪ Trước khi tiến hành thí nghiệm, chuẩn bị sẵn máy ủ lắc được gia nhiệt đến 56oC. 

▪ Tất cả các bước ly tâm đều được thực hiện ở nhiệt độ phòng (15 – 25oC). 

▪ Đảm bảo rằng Wash Buffer 1 và Wash Buffer 2 đã được bổ sung ethanol. 

▪ Ở các bước thêm dung dịch vào Cột, cần thực hiện nhẹ nhàng, tránh chạm vào 

lớp màng silica làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tách chiết. 

▪ Đổi đầu tip có lọc mới sau mỗi lần hút dung dịch. 

▪ Chuẩn bị Lysis Solution và Elution buffer theo hướng dẫn. 

▪ Trong trường hợp thể tích mẫu nhỏ hơn 200 µL, có thể bổ sung PBS (137 mM 

NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 2 mM KH2PO4, pH 7.4) để đảm bảo đủ thể 

tích mẫu ban đầu. 

▪ Luôn trộn đều các dung dịch trước khi sử dụng. 
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Quy trình tách chiết DNA và RNA virus của TracePureTM Kít tách chiết DNA/RNA virus 

được thực hiện trên 200 µL mẫu máu tổng số, huyết tương hoặc huyết thanh: 

Công đoạn Quy trình thực hiện 

Ly giải mẫu 

1. Thêm 20 μL Proteinase K vào 200 μL vào mẫu máu toàn phần 

(chứa trong ống ly tâm 1.5 mL). 

Chú ý: Không được cho Proteinase K trực tiếp vào Lysis Buffer/Lysis 

Solution 

2. Thêm 210 μL Lysis Solution (đã được bổ sung Carrier RNA), trộn 

đều bằng vortex (> 20 giây) để tạo thành hỗn hợp đồng nhất. 

3. Ủ mẫu ở 56 °C trong bể ủ nhiệt hoặc máy ủ lắc đến khi mẫu đã 

hoàn toàn ly giải (15 phút). 

4. Ly tâm nhẹ 3 – 5 giây để thu hết dung dịch trên nắp ống. 

Gắn mẫu 

vào Cột 

Lọc 

5. Thêm 300 μL ethanol tuyệt đối (96 – 100) và trộn đều bằng 

pipette. 

6. Ủ mẫu ở nhiệt độ phòng trong 3 phút. 

7. Ly tâm nhẹ 3 – 5 giây để thu hết dung dịch trên nắp ống.  

8. Chuyển dung dịch ly giải (750 µL) vào Cột Lọc được chứa trong 

Ống Thu 2 mL, ủ 3 phút. 

9. Ly tâm 1 phút ở tốc độ 6.000 x g. 

Rửa mẫu 

10. Nhẹ nhàng tháo gỡ Cột Lọc ra khỏi Ống Thu, loại bỏ Ống Thu 

chứa dung dịch qua màng. Đặt Cột Lọc vào lại trong ống thu 2 mL 

này (tái sử dụng Ống Thu).  

11. Thêm 700 μL dung dịch rửa Wash Buffer 1 (đã được bổ sung 

ethanol) vào Cột. 

12. Ly tâm 1 phút ở tốc độ 6.000 x g. 

13. Nhẹ nhàng tháo gỡ Cột Lọc ra khỏi Ống Thu, đổ bỏ dung dịch qua 

màng và gắn Cột Lọc vào lại trong ống thu 2 mL này (tái sử dụng 

Ống Thu). 

14. Thêm 500 μL dung dịch rửa Wash Buffer 2 (đã được bổ sung 

ethanol) vào Cột. 

15. Ly tâm 1 phút ở tốc độ 6.000 x g. 

16. Nhẹ nhàng tháo gỡ Cột Lọc ra khỏi Ống Thu, đổ bỏ dung dịch qua 

màng và gắn Cột Lọc vào lại trong Ống Thu 2 mL này (tái sử dụng 

Ống Thu). 
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17. Lặp lại bước 13 đến 16. 

18. Ly tâm Cột rỗng 1 phút ở tốc độ tối đa 16.000 x g trong vòng 3 

phút.  

Rửa giải 

19. Nhẹ nhàng tháo gỡ Cột Lọc ra khỏi Ống Thu, loại bỏ Ống Thu 

chứa dung dịch qua màng. Đặt Cột Lọc vào ống ly tâm mới 1,5 

mL. 

20. Thêm 50 μL dung dịch rửa giải Elution Buffer (đã được ủ đến 56 

°C) vào vị trí giữa Cột (tránh chạm vào màng silica). 

21. Ủ 2 phút ở nhiệt độ phòng.  

22. Ly tâm 3 phút ở tốc độ 13.000 x g. 

23. Loại bỏ Cột Lọc. DNA và RNA tinh sạch có thể được sử dụng ngay lập 

tức hoặc lưu trữ ở -20°C. 

Quy trình tách chiết DNA và RNA virus (từ các loại mẫu khác) 

Mẫu dịch mũi và dịch họng 

▪ Lấy mẫu theo đúng hướng dẫn. 

▪ Ngâm que lấy mẫu vào dung dịch 1X PBS, TE hoặc môi trường vận chuyển virus 

và xoáy que trong 1 phút. 

▪ Chuyển 200 µL dịch mẫu vào ống ly tâm 1,5 mL. 

▪ Tiếp tục thực hiện “Quy trình tách chiết DNA và RNA virus (quy trình chính)” ở 

trang 6 – 8. 

Mẫu nước tiểu 

▪ Với mỗi 4.5 mL mẫu nước tiểu, thêm vào 0.5 mL dung dịch EDTA 0.5 M để đạt 

nồng độ cuối 50 mM. 

▪ Ly tâm 1,100 × g trong 10 phút. 

▪ Loại bỏ dịch nổi và hòa tan tế bào trong 200 μL dung dịch 1X PBS. 

▪ Tiếp tục thực hiện “Quy trình tách chiết DNA và RNA virus (quy trình chính)” ở 

trang 6 – 8. 

Mẫu nước bọt 

▪ Để thu nhận tế bào trong mẫu nước bọt, ly tâm ống 3,000 × g trong 5 phút và 

loại bỏ dịch nổi. 

▪ Hòa tan tế bào trong 200 μL dung dịch 1X PBS hoặc TE. 

▪ Tiếp tục thực hiện “Quy trình tách chiết DNA và RNA virus (quy trình chính)” ở 

trang 7 – 8. 
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Vấn đề thường gặp và cách khắc phục 

Nguyên nhân chính Đề xuất giải pháp 

1. Cột bị tắc nghẽn 

Mẫu chứa kết tủa hoặc mảnh 

vỡ lớn 

Khi sử dụng mẫu máu tổng số hoặc huyết tương, cần 

ly tâm loại bỏ kết tủa ở 3.000 x g trong 5 phút. 

Mẫu chưa được ly giải hoàn 

toàn 

Giảm lượng mẫu ban đầu (bổ sung PBS cho đủ thể 

tích 200 µL) hoặc tăng thời gian ly giải. 

2. RNA bị phân hủy 

Nhiễm RNAse 

Luôn mang găng tay trong quá trình thực hiện thí 

nghiệm. Sử dụng vật tư, dụng cụ đã được khử trùng. 

Vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc. 

Chất lượng mẫu không đảm 

bảo 

Nên thực hiện trên mẫu mới, tránh rã đông mẫu 

nhiều lần. Thực hiện bước lysis theo đúng thời gian 

hướng dẫn. 

3. Hiệu suất thu hồi DNA và RNA virus thấp 

Ethanol không được thêm vào 

dung dịch ly giải 

Thực hiện thí nghiệm đúng theo quy trình, thêm 

ethanol vào dung dịch ly giải sau bước ủ. 

Không chuẩn bị Wash Buffer 1 

và Wash Buffer 2 đúng cách 

Đảm bảo ethanol đã được thêm vào cả hai dung dịch 

trước khi sử dụng. Đánh dấu bên ngoài lọ dung dịch 

để tăng độ tin cậy. 

Sử dụng ethanol không đúng 

nồng độ 

Nên sử dụng ethanol tuyệt đối (96 – 100%) theo 

hướng dẫn sử dụng trang 5, không nên dùng ethanol 

thấp hơn 96% hoặc ethanol đã bị biến tính (chứa tạp 

chất như methanol hoặc methyl ethyl ketone). 

Carrier RNA  không được 

thêm vào dung dịch ly giải 

Thực hiện bước chuẩn bị Lysis Buffer bổ sung Carrier 

RNA , trộn đều dung dịch trước khi cho vào mẫu. 
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Carrier RNA  bị mất hoạt tính 
Tránh đông – rã đông Carrier RNA quá nhiều lần. Chia 

nhỏ dung dịch để bảo quản theo hướng dẫn ở trang 6. 

Dung dịch rửa giải quá loãng 

Cho quá nhiều dung dịch rửa giải Elution Buffer làm 

giảm hiệu suất thu hồi sản phẩm.  Nên sử dụng thể 

tích 30 – 100 µL. 

Quy trình rửa giải không đảm 

bảo 

Gia nhiệt Elution Buffer lên 56oC trước khi sử dụng. Ủ 

bước rửa giải theo đúng thời gian được hướng dẫn. 

Chất lượng mẫu không đảm 

bảo 

Nên thực hiện trên mẫu mới, tránh rã đông mẫu 

nhiều lần. Không nên để mẫu ở nhiệt độ phòng quá 

lâu. 

 

 

 

 


