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• Bổ sung ethanol, IPA 100% vào các Wash Buffer trước khi dùng.
• Hóa chất cần chuẩn bị thêm (không bao gồm trong kit) cho các nền mẫu cụ thể:
* Đệm huyền phù (10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 10 mM EDTA, pH 8.0)
* Đệm ly giải vi khuẩn Gram dương (20 mM Tris-HCl, pH 8.0, 2 mM EDTA, pH 8.0, 1.2% Triton X-100, thêm 
Lysozyme đến 20 mg/mL ngay trước khi sử dụng)
* Đệm ly giải nấm men (5 mg/mL Zymolyase 20T, 1 M sorbitol, 0.1 M EDTA, pH8.0)
* Xylene
• Đối với mẫu cần tiền xử lý, thực hiện theo phụ lục tương ứng với mẫu trước khi đưa mẫu vào
khay tách chiết.

TB0422
TraceBead™ Kit tách chiết nucleic acid bằng hạt từ 
được thiết kế để tinh sạch đồng thời DNA và RNA một 
cách nhanh chóng và tự động hóa cho các ứng dụng 
phân tích sinh học phân tử. Kit sử dụng theo nguyên lý 
hạt từ  - phủ silicon dioxide có thể bám DNA và RNA 
trong buffer chuyên biệt. Kit có thể tách chiết đa dạng 
nguồn mẫu khác nhau Vật liệu di truyền sau khi tinh 
sạch bằng TraceBead™ Kít tách chiết nucleic acid 
bằng hạt từ có thể được sử dụng trực tiếp trong PCR/
RT-PCR, real-time PCR/RT-PCR và các ứng dụng khác.

ỨNG DỤNG CHO HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG

MagMAX™ Express 96 Deep Well Magnetic 
Particle Processor

KingFisher™ Duo Prime Purifcation System

KingFisher™ mL Purifcation System

KingFisher™ Flex Purifcation System

TANBead MAELSTROM series (4800, 9600)

TANBead SLA series (E13200, D14800)

ĐA DẠNG NỀN MẪU

· Máu toàn phần · Côn trùng

· Buffy coat · Niêm mạc miệng

· Huyết thanh, huyết tương · Mẫu nước bọt

· Dịch cơ thể khác (não tủy, sửa) · Mẫu FFPE

· Tế bào nuôi cấy · Mẫu máu khô

· Mô, cơ quan, nang lông · Mẫu có độ nhày cao (đàm)

· Vi khuẩn gram âm, vi khuẩn gram
dương, nấm men

· Mẫu phân, swab môi trường

THÀNH PHẦN

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

Proteinase K: bảo quản nhiệt độ mát (2 – 8oC)
Các thành phần khác: Nhiệt độ phòng (18 – 30oC)

BẢO QUẢN

•PBS 1 X, pH7.4; RNAse A (20mg/mL), InteRNAl positive control (IPC), cồn, Isopropanol tuyệt đối, Deep 
well 96, tipcomb.

CÁC HÓA CHẤT, VẬT TƯ KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG KIT

QUY TRÌNH KHUYẾN CÁO ÁP DỤNG CHO MẪU BỆNH PHẨM

Hóa chất 50 test 100 test 500 test
Tissue Digest Buffer 15 mL 30 mL 150 mL

Lysis Buffer 40 mL 80 mL 400 mL

Wash Buffer 1 (dung dịch cô dặc) 15 mL 30 mL 10 mL

Wash Buffer 2 (dung dịch cô đặc) 9 mL 18 mL 90 mL

Wash Buffer 3 (dung dịch cô đặc) 9 mL 18 mL 90 mL

Elution Buffer 6 mL 12 mL 60 mL

Proteinase K 0.6 mL 1.2 mL 6 mL

Magnetic Beads 5 mL 10 mL 50 mL

Nền mẫu Nucleic acid đích Quy trình khuyến cáo

· Mẫu bấm tai (đường kính 2-3 mm)

· Mẫu cắt tai (hình tam giác, rộng 1 cm)

· Sữa

· Huyết thanh, huyết tương

· Dịch cơ thể khác (não tủy)

· Dịch sinh dục (tinh trùng) · Virus

· Mẫu swab (dịch miệng, bề mặt)

· Máu toàn phần

· Mẫu môi trường

· Mẫu phân

· Mô

· Máu khô

· Nang lông

· Nang tóc

· Mẫu phân, môi trường, swab có vi
khuẩn khó ly giải (mycobacteria…)

· Virus
· DNA vi khuẩn

· Virus
· DNA vi khuẩn

· Virus
· DNA vi khuẩn
· DNA bộ gen

Đơn giản
Với 100- 200 µL mẫu:
Thêm 10 µL proteinase K + 100 µL hạt từ
+ 700 µL Lysis buffer

Hút hỗn hợp vào khay/giếng LB

· DNA vi khuẩn
· DNA bộ gen

Phân cắt
Với mẫu rắn/mẫu ly tâm thu cặn tế bào:
• Mẫu + 180 µL Tissue Digest Buffer + 10 µL Proteinase K.
• Ủ lắc 1300 rpm ở 56°C cho tan mẫu (15 – 60 phút)
Hút mẫu vào khay/giếng LB có sẳn 700 µL Lysis buffer + 100 µL hạt

từ

Mẫu dạng lỏng:
• 150 µL mẫu + 150 µL Tissue Digest, lắc 1300 rpm ở 56°C cho tan
mẫu (~15 phút).
• Ly tâm nhẹ (300 rpm 1 phút), thu dịch nổi.
Hút hỗn hợp vào khay/giếng LB có sẳn 700 µL Lysis buffer + 100

µL hạt từ

• Chuẩn bị hóa chất vào khay deep well 96
-Đánh dấu 5 khay tương ứng với các hóa chất sử dụng: LB, W1, W2, W3, EB.
-Lập sơ đồ thứ tự mẫu tương tự cho các khay vào khay tách chiết.

*Đối với vi khuẩn Gram dương, tế bào nuôi cấy: chỉ bổ sung 350 µL LB.
**Chỉ bổ sung Proteinase K và IC ngay trước khi tách chiết. (Hoặc có thể trộn trực tiếp với mẫu trong bước chuẩn bị 
mẫu trước khi đưa vào khay LB).
***Cần vortex tube Magnetic Beads kỹ trong 60 giây trước khi hút vào khay LB.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

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

LB* Lysis Buffer 700 µL*
Mẫu, 10 µL Proteinase K**, và IC** (nếu

cần, theo khuyến cáo), 100 µL

W1
Wash Buffer 1

(đã bổ sung IPA)
500 µL

W2
Wash Buffer 2
(đã bổ sung

500 µL

W3
Wash Buffer 3

(đã bổ sung cồn)
500 µL

EB Elution Buffer 100 µL

Tipcomb plate Tipcomb
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• Chuẩn bị mẫu
- Hút 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: KingFish-
er: (1) LB, (2) W1, (3) W2, (4) W3, (5) EB, (6) Tipcomb hoặc (1) LB, (2) W1, (3) W2, (4) W3, (5) 
EB, (6) MB, (7) Tipcomb khi chạy chương trình với 7 khay/giếng
- Đối với các dòng máy chạy các hóa chất chung 1 đĩa: Cần đảm bảo Thanh từ (có 
tipcomb) đi theo thứ tự các giếng như sau: MB→LB-mẫu (hạt tự có thể trộn vào giếng này 
và thanh từ bắt đầu từ đây)→W1→W2→W3→EB
- Với trường hợp, hạt từ để riêng 1 giếng/khay (không trộn chung với Lysis buffer): Trộn 100 
µL hạt từ với 500 µL nước khử trùng (DW)
- 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.

*Với 100-200 µL dịch nổi, thêm 10 µL proteinase K + 100 µL hạt từ + 700 µL Lysis buffer. Sau đó chuyển hỗn hợp vào 
khay/giếng LB.

QUY TRÌNH CHẠY MÁY TÁCH CHIẾT THAM KHẢO 
(HẠT TỪ TRỘN VÀO GIẾNG LYSIS BUFFER)

Bước Khay/giếng Thời gian mix Bước Khay/giếng Thời gian mix
1 Gia nhiệt 55oC 6 Phơi khô 5 phút
2 Lysis buffer 15 phút 7 Elution Buffer 5 phút
3 Wash Buffer 1 1 phút 8 Loại bỏ hạt từ 1 phút
4 Wash Buffer 2 1 phút 9 Kết thúc 10 giây
5 Wash Buffer 3 1 phút

PHỤ LỤC 1 
Quy trình tiền xử lý áp dụng cho các mẫu bệnh phẩm 

(tinh sạch đồng thời DNA và RNA)

QUY TRÌNH PHÂN CẮT

*Với 200-300 µL dịch phân cắt, chuyển vào khay/giếng LB cùng với 100 µL hạt từ + 700 µL Lysis buffer 

Mẫu Áp dụng

- Chuyển 10-25 mg mẫu mô trong tube 1.5 mL

- Thêm 180 µL Tissue Digest Buffer + 10 µL Proteinase K

- Ủ lắc 1300 rpm ở 56°C cho tan mẫu (15 – 60 phút)

- Sử dụng toàn bộ mẫu đã phân cắt (~200 µL)

- Chuyển 10-15 mẫu chân tóc, chân lông vào tube 1.5 mL

- Thêm 180 µL Tissue Digest Buffer + 10 µL Proteinase K

- Ủ lắc 1300 rpm ở 56°C cho tan mẫu (15 – 60 phút)

- Sử dụng toàn bộ mẫu đã phân cắt (~200 µL)

- Thêm 0.2 -0.3 g mẫu vào ống 2 mL

- Thêm 1 mL PBS 1X, pH 7.4, vortex mạnh trong 3 phút

- Ly tâm 100 x g , 1 phút

- Hút với 150 µL dịch nổi sang tube khác, thêm 150 µL Tissue Digest Buffer + 10 µL
Proteinase K
- Ủ lắc 1300 rpm ở 56°C (15 phút)

- Sử dụng toàn bộ mẫu đã phân cắt (~300 µL)

- Quẹt swab vào mẫu phân hay môi trường cần lấy mẫu

- Đảo que swab trong 1 mL PBS 1X, pH 7.4 (trong 1.5 mL Tube) trong 10 giây

- Lấy nhiều nhất lượng mẫu có thể, bỏ que swab hoặc bẻ phần đầu que swab và để
trong tube
- Vortex mạnh trong 3 phút

- Ly tâm 100 x g , 1 phút

- Hút với 150 µL dịch nổi sang tube khác, thêm 150 µL Tissue Digest Buffer + 10 µL
Proteinase K
- Ủ lắc 1300 rpm ở 56°C (15 phút)

- Sử dụng toàn bộ mẫu đã phân cắt (~300 µL)

Mẫu môi trường- mẫu phân

Mẫu swab môi trường-phân

Mẫu mô

Mẫu chân tóc, chân lông

Mẫu Áp dụng

- Thêm 1 mẫu bấm tai vào 1.5 mL tube

- Thêm 200 µL PBS 1X, pH 7.4

- Ủ lắc nhẹ (100-200 rpm) trong 10 phút

- Thực hiện với 100- 200 µL dịch nổi

- Thêm 1 mẫu cắt tai vào 5-10 mL tube

- Thêm 2 mL PBS 1X, pH 7.4

- Ủ lắc nhẹ (100-200 rpm) trong 10 phút

- Thực hiện với 200 µL dịch nổi

- Thực hiện với 200 µL mẫu

- Lưu ý: với một số máu toàn phần gây tủa khi thêm lysis buffer, cần pha loãng trong
PBS. VD: 100 µL máu heo + 100 µL PBS; 100 µL máu gà/chim + 190 µL PBS
- Thêm 500 µL mẫu tinh trùng

- Ly tâm > 10000 x g , 3 phút

- Thực hiện với 200 µL dịch nổi

Mẫu bấm lỗ tai heo/bò ( đường
kính 2-3 mm)

Mẫu cắt tai (hình tam giác, rộng
1cm)

Mẫu máu, huyết thanh, huyết
tương, dịch cơ thể khác (não tủy),
môi trường nuôi cấy vi khuẩn

Tinh trùng

- Thêm 0.2 -0.3 g mẫu vào ống 2 mL

- Thêm 1 mL PBS 1X, pH 7.4, vortex mạnh trong 3 phút

- Ly tâm:

- Mục tiêu virus: ly tâm > 10000 x g , 1 phút

- Mục tiêu vi khuẩn hoặc cả virus, vi khuẩn, ly tâm 100 x g , 1 phút

- Thực hiện với 200 µL dịch nổi

- Quẹt swab vào mẫu phân hay môi trường cần lấy mẫu

- Đảo que swab trong 1 mL PBS 1X, pH 7.4 (trong 1.5 mL Tube) trong 10 giây

- Lấy nhiều nhất lượng mẫu có thể, bỏ que swab hoặc bẻ phần đầu que swab và để
trong tube
- Vortex mạnh trong 3 phút

- Ly tâm:

- Mục tiêu virus: ly tâm > 10000 x g , 1 phút

- Mục tiêu vi khuẩn hoặc cả virus, vi khuẩn, ly tâm 100 x g , 1 phút

- Thực hiện với 200 µL dịch nổi

Mẫu swab (mũi, miệng…), virus
trong VTM hay PBS

- Thực hiện với 200 µL mẫu

Mẫu môi trường- mẫu phân

Mẫu swab- môi trường, phân
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PHỤ LỤC 2 
Quy trình tiền xử lý cho các mẫu chuyên biệt khác

(tinh sạch DNA không lẫn RNA hoặc đồng thời DNA, RNA)

Mẫu Áp dụng
- Hút 10 µL Proteinase K vào 200 µL mẫu. Vortex 30 giây. Spin down. Chuyển hổn hợp 
vào khay/giếng LB + hạt từ.
- Ly tâm dịch nuôi cấy ~5 x 106 tế bào ở 3000 x g trong 5 phút.
- Bỏ dịch nổi. Rửa với 200 µL PBS. Lặp lại bước ly tâm, bỏ dịch nổi.
- Hòa cặn tế bào trong 200 µL TE hoặc PBS. Thêm 10 μL Proteinase K và trộn đều.
- Sau đó, thêm 350 μL Lysis Buffer và vortex (20 – 30 giây). Ủ mẫu ở 56°C trong bể ủ nhiệt 
hoặc máy ủ lắc 1300 rpm (10 phút).
- Thêm 10 µL RNAse A, trộn đều, ủ ở nhiệt độ phòng trong 5 phút (tùy chọn nếu mục tiêu 
thu hồi DNA không lẫn RNA).
- Hút mẫu (đã xử lý) vào khay LB (chứa 350 μL Lysis Buffer) .
- Sử dụng mẫu mô ≤25 mg (≤10 mg đối với mẫu lách, gan); 1 cm cuối đuôi chuột nhà; 
0.5 cm cuối đuôi chuột đồng; nốt bấm lỗ tai (ear punch) đường kính 2 – 3 mm.
- Thêm 180 µL Tissue Digest Buffer + 10 µL Proteinase K. Vortex 10 giây.
- Ủ lắc 1300 rpm ở 56°C trong 2 – 3 giờ (4 – 8 giờ hoặc qua đêm cho mẫu đuôi, tai) cho 
đến khi mẫu tan hoàn toàn. Đưa hỗn hợp dịch về nhiệt độ phòng. Thêm 10 µL RNAse A. 
Trộn đều.

- Ủ ở nhiệt độ phòng trong 5 phút (tùy chọn nếu mục tiêu thu hồi DNA không lẫn RNA).

- Ly tâm 2 x 109 tế bào vi khuẩn trong 2 phút ở tốc độ 12000 x g /11000 rpm. Loại b ỏdịch 
nổi và thu cặn tế bào.
- Thêm 180 µL Tissue Digest Buffer + 10 µL Proteinase K. Vortex 3 – 5 giây. Ủ lắc 1300 rpm ở 
56°C trong 30 phút. Đưa hỗn hợp dịch về nhiệt độ phòng.
- Thêm 10 µL RNAse A. Trộn đều. Ủ ở nhiệt độ phòng trong 5 phút (tùy chọn nếu mục tiêu 
thu hồi DNA không lẫn RNA)
- Ly tâm 2 x 109 tế bào vi khuẩn trong 2 phút ở tốc độ 12000 x g /11000 rpm. Loại b ỏdịch 
nổi và thu cặn tế bào.
- Hòa cặn tế bào trong 180 µL Đệm ly giải vi khuẩn Gram dương. Ủ trong 30 phút ở 
37oC. Sau đó, thêm 350 μL Lysis Buffer và 10 μL Proteinase K. Vortex 10 – 20 giây.
- Ủ lắc 1300 rpm ở 56°C trong 30 phút. Thêm 10 µL RNAse A. Trộn đều. Ủ ở nhiệt độ phòng 
trong 5 phút (tùy chọn nếu mục tiêu thu hồi DNA không lẫn RNA).
- Hút mẫu (đã xử lý) vào khay LB (chứa 350 μL Lysis Buffer) .
- Ly tâm 1 x 108 tế bào nấm men trong 10 phút ở tốc độ ≥12000 x g/ 11000 rpm. Loại b ỏ 
dịch nổi.
- Hòa cặn tế bào trong 500 µL Đệm ly giải nấm men. Ủ trong 1 giờ ở 37oC. Ly tâm thu 

cặn tế bào đã loại vách trong 10 phút ở 3000 x g/ 6000 rpm.
- Hòa cặn tế bào trong 180 µL Tissue Digest Buffer + 10 µL Proteinase K. Vortex 3 – 5 giây. 
Ủ lắc 1300 rpm ở 56°C trong 45 phút. Đưa hỗn hợp dịch về nhiệt độ phòng. Thêm 10 µL 
RNAse A. Trộn đều. (tùy chọn nếu mục tiêu thu hồi DNA không lẫn RNA).
- Ủ ở nhiệt độ phòng trong 5 phút 

- Nghiền mẫu côn trùng ≤50 mg bằng ni-tơ lỏng.
- Thêm 180 µL Tissue Digest Buffer + 10 µL Proteinase K và thực hiện tương tự quy trình xử lý
mẫu mô.

Mẫu niêm mạc miệng (buccal
swab)

- Swab phía trong má 5 – 6 lần để thu tế bào, sau đó đặt swab vào ống ly tâm 1.5 mL có

chứa 200 µL PBS và trộn đều trong 30 – 60 giây. Thêm 10 μL Proteinase K. Trộn đều.

Mẫu buffy coat

Tế bào nuôi cấy

Mẫu mô

Vi khuẩn Gram âm

Vi khuẩn Gram dương

Nấm men

Mẫu côn trùng

- Thu 1 mL nước bọt (mẫu nước bọt được thu sau khi ăn ít nhất 30 phút), thêm 4 mL PBS,
trộn đều. Sau đó ly tâm 3000 x g trong 5 phút. Loại bỏ dịch nổi và hòa cặn tế bào trong
200 µL PBS.
- Thêm 10 μL Proteinase K. Vortex 30 giây. Spin down.
- Đối với mẫu cố định trong formalin:

₊ Rửa mẫu (≤25 mg) 2 lần với PBS để loại bỏ chất cố định. Hút bỏ PBS.

₊ Tiếp tục thực hiện tương tự quy trình xử lý mẫu mô.

- Đối với mẫu đúc trong paraffin:
₊ Cho vài lát cắt mô (≤25 mg) vào ống ly tâm. Thêm 1200 μL Xylene, vortex

mạnh, ly tâm tốc độ tối đa ≥12000 x g/ 11000 rpm trong 5 phút. Loại bỏ dịch nổi.
Rửa 2 lần với 1200 μL Ethanol (96 – 100%). Lặp lại bước ly tâm cho mỗi lần rửa. Loại
bỏ dịch nổi bằng pipette. Mở nắp ống ly tâm và ủ ở 37°C trong 10 – 15 phút để
Ethanol bay hơi hết.
₊ Thêm 180 µL Tissue Digest Buffer + 10 µL Proteinase K và tiếp tục thực hiện
tương tự quy trình xử lý mẫu mô.

- Cắt 3 mẫu máu khô trên giấy thấm (hình tròn, đường kính 3 mm) cho vào ống ly tâm.

- Thêm 180 µL Tissue Digest Buffer + 10 µL Proteinase K. Tiếp tục thực hiện tương tự quy
trình xử lý mẫu mô.
- Hòa tan mẫu với cùng lượng thể tích dung dịch NaCl. Vortex mạnh. Ủ ở nhiệt độ
phòng (lắc nhẹ) cho đến khi mẫu giảm độ nhớt để có thể thực hiện bước tiếp theo (~15
phút). Ly tâm dung dịch (≥3000 x g) trong 5 phút để thu cặn tế bào. Rửa với PBS và loại
bỏ PBS sau khi ly tâm.
- Thêm 180 µL Digestion Solution + 10 µL Proteinase K. Vortex mạnh (20 giây). Tiếp tục

quy trình tương tự mẫu mô
- Đối với virus trong mô, thực hiện theo quy trình tiền xử lý mô.
- Đối với virus trong mẫu máu, huyết thanh, huyết tương hoặc dịch cơ thể khác, thực
hiện theo quy trình tiền xử lý máu, huyết tương.
- Đối với virus trong nước tiểu: Thêm 0.5 mL 0.5 M EDTA vào 4.5 mL nước tiểu. Ly tâm >
3000 x g trong 5 phút. Hòa cặn trong 200 µL PBS và tiếp tục quy trình với 200 µL mẫu
tương tự mẫu máu.

Tách chiết DNA/RNA virus

Mẫu nước bọt

Mẫu cố định trong formalin và
đúc trong paraffin

Mẫu máu khô

Mẫu có độ nhày cao (mẫu đàm)

Sau khi thực hiện tiền xử lý mẫu, chuyển mẫu vào khay LB theo sơ đồ mẫu đã lập.

RNA có thể ảnh hưởng đến các ứng dụng trong phân tích DNA nhưng không ảnh 
hưởng đến quá trình  PCR. Vì vậy, bước xử lý loại bỏ RNA bằng enxyme RNAse A có 
thể được bỏ qua nếu mục tiêu sau đó là PCR sản phẩm DNA. Nếu cần thu DNA 
không tạp nhiễm RNA, xử lý RNAse A trong 5 phút, sau bước xử lý với Proteinase K và 
trước khi hút hỗn hợp vào giếng/khay LB.




