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TracePureTM Kít tách chiết DNA Plasmid - Quy trình tóm tắt   

Huyền phù 
Ly giải 

Trung hòa 

Ly tâm 

Gắn lên cột 

Rửa 1 
(khuyến nghị) 

 

Rửa 2 

Rửa giải 

Plasmid DNA 
tinh sạch 

Thêm 250 µL Buffer L2 để ly giải mẫu 
Đảo nhẹ ống 6 lần. Ủ 5 phút. 

Thêm 350 μL Buffer N3 để trung hòa. 
Đảo nhẹ ống 6 lần. Ủ 2 phút ở 4oC. 

 

Ly tâm 5 phút ở 16,000 x g, 4oC 

Chuyển 700 – 750 µL dịch nổi sang cột lọc  
Ly tâm 1 phút ở 16,000 x g, 4oC 

Thêm 500 µL dung dịch Wash Buffer 1 
Ly tâm 1 phút ở 16,000 x g, 4oC 

Thêm 700 µL dung dịch Wash Buffer 2 
Ly tâm 1 phút ở 16,000 x g, 4oC. 

Lập lại bước rửa và ly tâm 
Ly tâm cột rỗng ở 1 phút ở 16,000 x g, 4oC 

 

Sử dụng Plasmid DNA đã tinh sạch hoặc bảo quản -20oC 

Cặn  

sinh khối 

Bổ sung 250 µL Buffer S1 
Vortex mạnh để huyền phù 

 

Bổ sung 50 µL dung dịch Elution Buffer hoặc nước khử ion 
Ủ 5 phút 

Ly tâm 1 phút ở 16,000 x g, 4oC 
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Thông tin sản phẩm  

Thành phần bộ kit và điều kiện bảo quản 

Những thành phần cơ bản của TracePureTM Kít tách chiết DNA Plasmid cũng như 

điều kiện bảo quản được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Thành phần 
50 phản ứng 

TP0222.050 

100 phản ứng 

TP0222.100 

250 phản ứng 

TP0222.250 

Bảo 

quản 

Buffer S1 15 mL 30 mL 75 mL 

Nhiệt 

độ 

phòng 

(15 – 

25oC) 

Buffer L2 15 mL 30 mL 75 mL 

Buffer N3* 20 mL 40 mL 100 mL 

Wash Buffer W2 (dung 

dịch gốc) 

15 mL (bổ sung 

60 mL ethanol 

tuyệt đối) 

30 mL (bổ sung 

120 mL ethanol 

tuyệt đối) 

75 mL (bổ sung 

300 mL ethanol 

tuyệt đối) 

RNase A (10mg/mL)** 0,15 mL 0,3 mL 0,75 mL 2 – 8oC 

Elution Buffer 4 mL 8 mL 20 mL 

Nhiệt 

độ 

phòng 

Cột Lọc đặt trong Ống 

Thu thể tích 2 mL 

50 cái 100 cái 250 cái 

Ống Thu thể tích 1,5 mL 50 cái 100 cái 250 cái 

*Chứa muối chaotropic có thể gây kích ứng da. Cần mang găng tay trong quá trình thao tác. Không sử dụng chất 

tẩy rửa với các vật liệu sau khi tách chiết.. 

** Có thể được vận chuyển ở nhiệt độ thường. Sau đó, nên giữ ở 2 – 8oC. 

TracePureTM Kít tách chiết DNA Plasmid có thể được lưu giữ ổn định trong 12 tháng 

ở nhiệt độ phòng (15 – 25oC) hoặc lâu hơn ở nhiệt độ 4oC. Trường hợp xuất hiện cặn 

trong thành phần hóa chất sau khi bảo quản ở 4oC, cần ủ ấm hóa chất ở 45°C trong 

60 phút hoặc đến khi cặn tan hết trước khi sử dụng. 

Sau khi bổ sung RNase A, dung dịch Buffer S1 nên được bảo quản ở nhiệt độ 2 – 8°C.  

Mô tả sản phẩm 

TracePureTM Kít tách chiết DNA Plasmid được sản xuất nhằm phục vụ nhu cầu tách 

chiết một cách nhanh chóng với chi phí hợp lý plasmid DNA từ sinh khối vi khuẩn E. 

coli ở quy mô nhỏ trong phòng thí nghiệm. Sử dụng nguyên lý màng silica tích hợp 

trong Cột Lọc (Spin Column), hiệu suất thu hồi tối đa của cột lọc có thể đạt 25 µg 

plasmid DNA. Lượng plasmid thu được thực tế tùy thuộc vào số copy number của 

từng loại plasmid và môi trường nuôi cấy. 
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Sinh khối vi khuẩn được huyền phù trong Buffer S1 và ly giải trong dung dịch Buffer 

L2 có thành phần dung dịch kiềm chứa SDS, giúp phá vỡ màng vi khuẩn và phóng 

thích plasmid DNA. RNA bị phá hủy trong dung dịch kiềm có bổ sung RNase A. Dịch 

ly giải được trung hòa ở điều kiện phù hợp với nồng độ muối cao để plasmid DNA 

dễ dàng bám vào màng silica trên cột lọc ở bước tiếp theo. Các mảnh vỡ tế bào và 

DNA nhiễm sắc thể vi khuẩn sau khi ly tâm trở thành dạng kết tủa, tách biệt khỏi 

phần dung dịch chứa plasmid DNA được đưa qua cột lọc màng silica. DNA hấp thụ 

trên màng được rửa với dung dịch Wash 2 nhằm loại bỏ tạp chất, và thu nhận dịch 

rửa giải bằng dung dịch Elution Buffer. 

Plasmid DNA sau khi tinh sạch có thể được sử dụng ngay lập tức cho các mục đích 

cắt nối với enzyme cắt giới hạn, PCR, qPCR, nhân dòng, điện di, biến nạp hoặc giải 

trình tự. 

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. 

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 lạnh để bàn, máy ly tâm nhẹ (Spindown) 

▪ Ống ly tâm 1,5 mL vô trùng 

▪ 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. 

▪ Nếu cặn xuất hiện trong dung dịch Buffer L2 và Buffer N3, cần hòa tan cặn bằng 

cách làm ấm hóa chất ở 45oC trong 60 phút; khi cặn tan hết, tiếp tục bảo quản ở 

nhiệt độ đã hướng dẫn ở trang 3. 

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

▪ 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. 

Chuẩn bị dung dịch Buffer S1 

Cần bổ sung RNase A vào dung dịch Buffer S1 trước khi sử dụng. Sau đó, dung dịch 

phải được bảo quản ở nhiệt độ 2 – 8°C. RNase A được dùng để phá hủy các phân tử 

RNA trong môi trường kiềm. 

Chuẩn bị dung dịch rửa 

Dung dịch 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 (cho 50 phản ứng): 

 Wash Buffer 2 

Số phản ứng 50 100 250 

Thể tích cô đặc 15 mL 30 mL 75 mL 

Thể tích ethanol tuyệt đối (96 – 100%) 60 mL 120 mL 300 mL 

Tổng thể tích dung dịch 75 mL 150 mL 375 mL 

Trong trường hợp tách plasmid từ các dòng vi khuẩn EndA+, cần dùng thêm dung 

dịch Wash Buffer 1 (không được cung cấp trong bộ kit). Khi cần sử dụng, đặt riêng 

Wash Buffer 1 (Mã sản phẩm: RGWB003). 

 

Nuôi cấy vi khuẩn  

Chọn một khuẩn lạc đơn từ đĩa petri và cấy vào trong 2 – 10 mL môi trường LB lỏng 

(bổ sung kháng sinh phù hợp). Nuôi cấy lắc qua đêm ở 37oC trong 12 – 18 giờ. Ly 

tâm thu sinh khối vi khuẩn ở tốc độ ly tâm >10,000 x g trong 3 phút. 

Đổ dịch nổi. Ly tâm nhẹ để dễ dàng hút bỏ toàn bộ dịch nổi còn sót lại và thu nhận 

phần cặn sinh khối vi khuẩn. 
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Quy trình tinh sạch plasmid DNA bằng phương pháp ly tâm 

• Xem Thông tin quan trọng ở trang 4 trước khi tiến hành. 

• Quy trình được thực hiện ở nhiệt độ phòng. 

• Tất cả các bước ly tâm được thực hiện bằng máy ly tâm lạnh để bàn ở nhiệt 

độ 4oC với tốc độ 16.000 x g (13.000 – 14.000 rpm, tùy thuộc vào loại rotor 

máy). 

Công đoạn Quy trình thực hiện 

Huyền 

phù mẫu 

1. Bổ sung 250 µL dung dịch Buffer S1 (đã có RNase A) vào cặn 

sinh khối vi khuẩn.  

2. Huyền phù kỹ cặn tế bào bằng cách pipet hoặc vortex đến khi 

cặn tan hoàn toàn. 

3. Ly tâm nhẹ và chuyển sang ống ly tâm sạch 1,5 mL. 

Ly giải 

mẫu 

4. Thêm 250 µL dung dịch Buffer L2 và trộn đều bằng cách đảo 

ống nhẹ nhàng 4 – 6 lần. Ủ 3 – 5 phút ở nhiệt độ phòng. 

Lưu ý: 

(1) Không được vortex để tránh làm đứt gãy DNA nhiễm sắc thể. 

(2) Không nên ủ quá 5 phút. 

Trung hòa 

mẫu 

5. Thêm 350 µL dung dịch Buffer N3 và trộn đều bằng cách đảo 

ống nhẹ nhàng 4 – 6 lần. Dung dịch có hiện tượng kết tủa màu 

trắng đục. Ủ 2 phút ở nhiệt độ 4oC để tăng cường sự kết tủa. 

Lưu ý: 

Không được vortex để tránh làm đứt gãy DNA nhiễm sắc thể. 

Gắn mẫu 

vào  

Cột Lọc 

6. Ly tâm trong 5 phút để cặn tế bào và DNA nhiễm sắc thể lắng 

chặt bên thành ống dưới dạng cặn màu trắng đục. 

7. Chuẩn bị Cột Lọc silica đặt trong Ống Thu thể tích 2 mL. Dùng 

pipet hút 700 – 750 µL dịch nổi (không được chạm vào phần 

cặn trắng) ở bước 6 cho vào Cột. 

Lưu ý: 

(1) Đậy kín túi đựng Cột Lọc sau khi sử dụng. 
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(2) Nếu phần cặn trắng bị chạm vào hoặc bị tróc khỏi thành ống, 

chuyển toàn bộ dịch nổi sang ống ly tâm sạch khác và ly tâm 

thêm 5 phút (tương tự bước 4). Sau đó hút 650 – 700 µL dịch 

nổi (không chạm vào phần cặn trắng) sang Cột Lọc. 

Rửa mẫu 

8. Ly tâm Cột Lọc trong 1 phút và loại bỏ phần dịch lọc. Đặt Cột 

trở lại Ống Thu. 

9. Rửa Cột bằng cách thêm 500 µL Wash buffer W1. Ly tâm Cột 

Lọc trong 1 phút và loại bỏ phần dịch qua Cột. Đặt Cột Lọc trở 

lại Ống Thu. Bỏ qua bước này và thực hiện tiếp bước 10 nếu 

không sử dụng chủng EndA+. 

10. Rửa Cột bằng cách thêm 700 µL Wash buffer W2 (đã bổ sung 

cồn). Ly tâm Cột Lọc trong 1 phút và loại bỏ phần dịch qua 

Cột. Đặt Cột Lọc trở lại Ống Thu.  

11. Lập lại bước 10 thêm một lần nữa. Ly tâm Cột rỗng trong 1 

phút để loại bỏ hết cồn còn bám trên Cột. 

Lưu ý: 

Cột phải khô ráo trước khi thực hiện bước tiếp theo. 

Rửa giải 

12. Đặt Cột Lọc (ở bước 10) vào trong Ống Thu thể tích 1.5 mL sạch. 

Nhỏ vào giữa màng (tránh chạm pipet vào màng) 30 – 100 µL 

dung dịch Elution Buffer. Ủ Cột ở nhiệt độ phòng trong 5 phút. Ly 

tâm trong 1 phút để thu nhận dịch lọc chứa plasmid DNA. 

Lưu ý: 

(1) Thể dịch Elution Buffer nhỏ vào màng không nên < 30 µL. 

(2) Để tăng hiệu suất thu hồi plasmid, có thể ủ trước dung dịch 

Elution Buffer ở 60oC.  

13. Loại bỏ Cột Lọc và bảo quản plasmid DNA ở nhiệt độ -20oC.  

 

 

 

 

 

Vấn đề thường gặp và cách khắc phục 
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 Sự cố Nguyên nhân và giải pháp 

1. Hiệu suất thu hồi plasmid DNA thấp 

Nuôi tăng sinh 

vi khuẩn quá 

lâu 

• Sử dụng một khuẩn lạc đơn vi khuẩn để tăng sinh ủ lắc ở 

nhiệt độ 37oC trong môi trường nuôi cấy phù hợp, có bổ 

sung kháng sinh (nếu cần). Khi sử dụng môi trường LB 

lỏng, thời gian lắc không nên quá 18 giờ. Đối với những 

môi trường giàu dinh dưỡng hơn như TB, giảm thời gian ủ 

xuống từ 12 – 14 giờ. 

• Nếu không tách plasmid ngay sau khi đủ thời gian tăng 

sinh; cần lập tức ly tâm, loại bỏ dịch tăng sinh và bảo quản 

cặn vi khuẩn ở nhiệt độ -20oC. 

Ly giải vi 

khuẩn không 

hoàn toàn 

• Dịch huyền phù ở Bước 2 – trang 5 cần phải được đồng 

nhất và không còn cặn tế bào. 

• Nếu dung dịch Buffer L2 có xuất hiện tủa cặn, cần làm ấm 

hóa chất ở 45°C trong 60 phút hoặc đến khi cặn tan hết 

trước khi sử dụng. 

• Nếu sinh khối nuôi cấy quá dày hoặc nuôi cấy trong môi 

trường có dinh dưỡng cao, cần giảm thể tích sinh khối ly tâm 

thu cặn tế bào xuống 1 – 1,5 mL trước khi tiến hành quy trình 

tách chiết. 

Hiệu quả rửa 

giải kém 

• Cần nhỏ dung dịch Elution Buffer vào giữa màng lọc của cột 

silica. Không được chạm vào màng lọc. 

• Sử dụng dung dịch Elution Buffer đã làm ấm trước ở 60oC. 

• Không sử dụng ít hơn 30 µL Elution Buffer. 

2. Tạp nhiễm 

Dư lượng cồn 
• Cần bảo đảm cột lọc đã khô hoàn toàn sau Bước 11 – trang 6. 

Tạp nhiễm 

RNA 
• Cần bổ sung RNase A vào dung dịch Buffer S1 trước khi sử dụng. 
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Tạp nhiễm 

DNA nhiễm 

sắc thể 

• Không được vortex hoặc lắc đảo quá mạnh làm đứt gẫy DNA 

nhiễm sắc thể ở Bước 4 & 5 – trang 5  

• Không nên ủ quá 5 phút ở Bước 4 – trang 5. 

• Không nên nuôi cấy lắc quá 18 giờ. 

Nhiều band 

plasmid bị 

biến tính 

• Plasmid DNA siêu xoắn bị đứt mạch ở một hay nhiều vị trí trở 

thành dạng vòng hoặc thẳng, di chuyển nhanh hơn plasmid 

dạng siêu xoắn trong band điện di. 

• Không nên ủ quá 5 phút ở Bước 4 – trang 5. 

• Không được vortex hoặc lắc đảo quá mạnh ở Bước 4 – trang 5. 

 

Thông tin an toàn sinh học  

❖ Buffer L2 (Dung dịch ly giải) 

 
• Gây kích ứng da và làm bỏng mắt 

• Không được hít 

• Nếu bị văng vào mắt hoặc da, cần rửa ngay lập tức với nhiều nước sạch 

• Đậy kín nắp sau khi sử dụng 

 

 
• Chứa NaOH gây ăn mòn  

• Có thể gây bỏng da 

• Không được hít, ăn uống trong quá trình sử dụng 

• Đeo găng tay, áo blouse, kính bảo hộ (nếu cần) 

• Nếu bị văng vào mắt hoặc da, cần rửa ngay lập tức với nhiều nước sạch 

 

❖ Buffer N3 (Dung dịch trung hòa) và Wash Buffer 1 

 
• Không được nuốt 
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• Gây kích ứng da và làm bỏng mắt 

• Không được hít, ăn uống trong quá trình sử dụng 

• Nếu bị văng vào mắt hoặc da, cần rửa ngay lập tức với nhiều nước sạc 

• Đeo găng tay, áo blouse, kính bảo hộ (nếu cần) 

` 

 
• Chứa muối guanidine 

• Không được trộn chung với chất tẩy rửa như Javel 

• Gây kích ứng da và làm bỏng mắt 

• Không được hít, ăn uống trong quá trình sử dụng 

• Đeo găng tay, áo blouse, kính bảo hộ (nếu cần) 

 


