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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 mát (4°C), vòng đời sản phẩm sẽ bị rút ngắn. 
Hạn chế đông – rã đông master mix nhiều lần.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

• Kích thước sản phẩm khuếch đại phù hợp cho một phản ứng real-time PCR thông 
thường từ 70 đến 200 bp. Vì vậy, quá trình thiết kế mồi và probe đặc hiệu cần đảm bảo 
kích thước sản phẩm nằm trong khoảng này. Tham khảo công cụ thiết kế mồi online:      
http://frodo.wi.mit.edu/primer3/ 

•  Nhiệt độ bắt cặp của probe nên cao hơn mồi từ 8 - 10°C để đảm bảo mồi và probe bắt 
cặp hiệu quả trên ADN mục tiêu. Ngoài ra, trình tự probe nên được đặt gần mồi ở đầu 5’.

LƯU Ý

• Rã đông TraceAmp™ One-Step RT-qPCR Master Mix (2X) và các thành phần khác cần thiết 
(mồi, probe, ARN khuôn). 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 Sản phẩm Quy cách Mã sản phẩm (SKU)

100 phản ứng TA0422.100

200 phản ứng TA0422.200

500 phản ứng TA0422.500

TraceAmp™ One-Step RT-qPCR 
Master Mix (2X) 

TraceAmp™ One-Step RT-qPCR Master Mix (2X) 
là hỗn hợp hóa chất sử dụng trực tiếp cho phản 
ứng real-time PCR từ khuôn RNA, có thành phần 
bao gồm Hot Start Taq DNA Polymerase, Reverse 
Transcriptase, RNase Inhibitor, dNTPs, MgCl2, KCl 
chất ổn định được tối ưu hóa cho phản phản ứng 
One-Step RT-qPCR sử dụng Taqman probe.

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

Hóa chất 100 phản ứng 200 phản ứng 500 phản ứng
One-Step RT-qPCR Master Mix (2X) 1 x 1.25 mL 2 x 1.25 mL 5 x 1.25 mL
Nuclease – free water 1 x 1.25 mL 2 x 1.25 mL 5 x 1.25 mL

Thành phần Thể tích Nồng độ cuối

TraceAmp™  One-Step RT-qPCR Master Mix (2X) 12.5 µL 1X

Mồi xuôi và mồi ngược (25 µM) 0.5 µL mỗi loại mồi* 0.5 µM*

Probe (10 µM) 0.5 µL* 0.2 µM*
RNA khuôn 2 – 5 µL 2 pg – 100 ng*

Nuclease – free water Đủ 25 µL

Tổng thể tích 25     µL

*Có thể thay đổi tùy theo nồng độ tối ưu cho mỗi phản ứng
Lưu ý: RNA mẫu được thêm vào phản ứng cuối cùng, sử dụng lượng tương đương RNA mẫu 
cho các phản ứng chứa Chứng âm và Chứng dương.

• Trộn đều hỗn hợp phản ứng bằng pipette để đảm bảo hỗn hợp đồng nhất.
• 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 45°C 15 phút
1 95°C 2 phút

95°C 15 giây*
60 giây*

(Đọc kết quả tại bước này)
40 - 50

60°C*

*Có thể thay đổi tùy theo nồng độ tối ưu cho mỗi phản ứng


