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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TraceBead™ Kit tách chiết DNA bộ gen vi khuẩn bằng hạt từ 
Mục đích: Tách chiết DNA bộ gen vi khuẩn từ dịch nuôi cấy, khuẩn lạc và mẫu bệnh phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sản phẩm Quy cách 

TB0222.050-K 50 phản ứng -  Dòng máy Thermo Kingfisher DNA Extractor 
TB0222.096-K 96 phản ứng -  Dòng máy Thermo Kingfisher DNA Extractor 
TB0222.050-T 50 phản ứng -  Dòng máy TANBead 
TB0222.096-T 96 phản ứng -  Dòng máy TANBead 

Thành phần 

Thành phần  Bảo quản 

Lysis Buffer* 

Nhiệt độ phòng 
(15 - 25oC) 

Wash Buffer 1 

Wash Buffer 2 

Wash Buffer 3 

Bead Suspension Buffer 

Magnetic Beads 

Elution Buffer 

Incubation Buffer 

Proteinase K  2 - 8oC 

Lysozyme ‒ 20oC 

Tip comb 
Nhiệt độ phòng 

Deep well 96 
*Chứa Guanidine Thiocyanate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý khi sử dụng 
 Bổ sung 80 mL ethanol 96 - 100% vào chai dung 

dịch  Wash Buffer 3 trước khi dùng. 
 Một số loại mẫu sau đây cần tiền xử lý trước khi 

đưa vào khay tách chiết: 

    Quy trình thực hiện 

 Chuẩn bị hóa chất vào khay deep well 96 
- Đánh dấu 6 khay tương ứng với các hóa chất sử dụng: LB, W1, W2, 

W2 (thêm hạt từ), W3, EB. 
- Lập sơ đồ thứ tự mẫu tương tự cho các khay. 
- Bổ sung hóa chất vào khay theo thứ tự và thể tích sau:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Chuẩn bị mẫu 
- Hút 200 µL mẫu (đã tiền xử lý) vào khay LB theo sơ đồ mẫu đã lập. 
- Đặt tip comb vào máy (xem hướng dẫn sử dụng tùy dòng máy). 

 Đặt khay vào máy 
- Khởi động máy chiết tự động và chọn chương trình có sẵn (hoặc tự 

thiết lập) cho từng loại mẫu. 
- Đặt các khay vào vị trí tương ứng tùy chương trình đã thiết lập và 

dòng máy. VD: TAN Bead: (1) LB, (2) W1, (3) W2, (4) W2 (hạt từ), (5) 
W3, (6) EB. 

 Chạy chương trình tách chiết 
- Khởi động chương trình. 
- Sau khi hoàn tất, lấy các khay ra khỏi máy. Hút các mẫu DNA/RNA 

đã tách chiết trong khay EB ra tube lưu trữ hoặc sử dụng ngay trong 
phản ứng PCR/RT-PCR. 

Ký hiệu 
khay Hóa chất chính Thể tích Hóa chất bổ sung 

EB Elution Buffer 100 µL 
Không cần W1 Wash Buffer 1 800 µL 

W2 Wash Buffer 2 800 µL 
W2 (hạt 

từ) 
Wash Buffer 2 (thêm 

10µL hạt từ) 
800 µL 

10µL hạt từ* 
(Magnetic beads) 

W3 Wash Buffer 3 
(đã bổ sung cồn) 

800 µL Không cần 

LB Lysis Buffer 600 µL 
10 µL Proteinase 

K**, và IC (nếu cần, 
theo khuyến cáo) 

*Cần vortex tube Magnetic Beads kỹ trong 60 giây trước khi hút vào khay W2 
**Chỉ bổ sung Proteinase K và IC ngay trước khi tách chiết. 
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Phụ lục: chuẩn bị mẫu vi khuẩn 
Bước 1: Huyền phù vi khuẩn 
- Mẫu dịch nuôi vi khuẩn: Ly tâm 1.5mL dịch sinh khối 13000 x g trong 3 phút. Loại bỏ dịch nổi. Hòa tan cặn trong 200 µL 

Incubation Buffer. Vortex kỹ. 
- Mẫu khuẩn lạc:  hòa tan 1-3 khuẩn lạc trong 200 µL Incubation Buffer. Vortex kỹ. 
- Mẫu bệnh phẩm: huyết thanh, huyết tương, dịch não tủy…, sử dụng trực tiếp 200 µL, không cần hòa trong Incubation Buffer. 

Bước 2: Bổ sung Lysozyme và Proteinase K 
- Bổ sung 10 µL Lyzosyme và 10 µL Proteinase K vào hỗn hợp dung dịch ở Bước 1. 
- Búng trộn đều. Ủ hỗn hợp ở 60oC trong 30 phút. Búng trộn đều mỗi 10 phút.  
- Hút 200 µL hỗn hợp đã xử lý vào khay LB đã bổ sung Lysis Buffer. Thực hiện tiếp quy trình chính. 

 


