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MagPurix TB DNA Extraction Kit 
 

Kat. č. ZP02008-48  Doba zpracování: 60-70 minut pro MagPurix 12S 

 60-75 minut pro MagPurix 24 

__________________________________________________________________________________ 

Použití Souprava MagPurix TB DNA Extraction Kit je určena pro izolátor MagPurix, 

pro extrakci genomické DNA Mycobaceteria spp. (např. Mycobacterium 

tuberculosis) z různých vzorků 

__________________________________________________________________________________ 

Aplikace  Nukleové kyseliny extrahované pomocí soupravy MagPurix Blood DNA 

Extraction lze použít v řadě následných aplikací včetně: PCR, qPCR, 

Sekvenování (NGS), Microarray, RFLP, Southern Blot Analýza 

__________________________________________________________________________________ 

Počet testů  48 extrakcí 

__________________________________________________________________________________ 

Složky soupravy   

Složky soupravy ZP02001-48 

Reagenční kazeta 48 ks (6x8) 

Reakční komora 48 ks (6x8) 

Držák hrotu 48 ks (6x8) 

Špička s filtrem 50 ks (50x1) 

Prorážecí hrot 50 ks (50x1) 

Zkumavka na vzorky 50 ks (50x1) 

Eluční zkumavka 50 ks (50x1) 

BL3 pufr 1ks (25ml) 

Čárové kódy programu 1 ks 

Průvodce 1 ks 
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Obsah reakční kazety 

 

         1              2            3             4             5            6            7             8            9            10 

jamka 1 Roztok proteinázy K 40 l 

jamka 2 Lyzační pufr 2 720 l 

jamka 3 Vazebný pufr 1 720 l 

jamka 4 Roztok magnetických partikulí 800 l 

jamka 5 Promývací pufr 1B 1000 l 

jamka 6 Promývací pufr A 1000 l 

jamka 7 Promývací pufr B 1000 l 

jamka 8 Eluční puft 1 1000 l 

jamka 9 Eluční pufr 2 1000 l 

jamka 10 Pufr N1 400 l 

 

__________________________________________________________________________________ 

Skladování  Souprava MagPurix TB DNA Extraction Kit by měla být skladována při 

pokojové teplotě (15-25° C). Kazety s reagenciemi nikdy nezamražujte. Za 

těchto podmínek jsou soupravy stabilní po dobu 18 měsíců. 

 

Izolované purifikovanoué nukleové kyseliny skladujte před provedením 

následné analýzy při 4°C (krátkodobě, méně než 10 dní) nebo ji rozdělte na 

části a uchovávejte při -70 ° C (dlouhodobě). 

 

__________________________________________________________________________________ 
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Výchozí materiál  1. Klinický vzorek: Sputum, BAL, Pus, krev, moč, tělesné tekutiny bez buněk 

anebo jiné respirační vzorky. 

2. Bakteriální kultura v pevném a kapalném prostředí 

Neboť MTB je vysoce infekční agens, připravujte vždy vzorky v BSC (Biosafety 

kabinet) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Příprava vzorku 

 

Typ vzorku Procedura 

Sputum, BAL nebo jiné 
vzorky z respiračního 
traktu 

Metoda 1 
1. Zkapalněte vzorek * 
2. Peletu bakterií získáte centrifugací při 12500 x g po 

dobu 15 minut 
3. Odstraňte supernatant a resuspendujte peletu v 200 μl 

pufru BL3, promíchejte důkladně asi 5 s 
4. 200 μl takto připraveného vzorku použijte pro extrakci 

 
Metoda 2 - Bez odstředění 

1. Zkapalněte vzorek * 
2. Přeneste 200 μl vzorku do zkumavky pro vzorek 
3. Přidejte 200 μl pufru BL3 do vzorku (1: 1) 

 
* Zkapalnění může být provedeno např pomocí roztoku NALC 
(N-acetyl-LCystein) - NaOH a 0,75% DTT (5x konc.), který 
rozvolní slizniční materiál 
 

Viskózní tělesné tekutiny 
Např. Pas 

Viz procedura pro „Sputum/BAL a ostatní vzorky respiračního traktu“ 

 

Bezbuněčné tělesné 
tekutiny 
Např. CSF, moč 

1. Peletu bakterií získáte centrifugací při 14 000 x g po 
dobu 15 minut 

2. Odstraňte supernatant a resuspendujte peletu v 200 μl 
pufru BL3, promíchejte důkladně asi 5 s 

3. 200 μl takto připraveného vzorku použijte pro extrakci 
 

Zkapalněný, 
dekontaminovaný vzorek 

Viz procedura pro „Bezbuněčné tělesné tekutiny“ 
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Krev nebo krví 
kontaminovaný vzorek 

1. Přidejte ke vzorku studenou sterilní vodu v poměru voda / 
krev asi 3: 1 

2. Několikrát směs promíchejte 
3. Inkubujte při 4 ° C, nejméně 10 minut 
4. Centrifugujte při 14000 x g po dobu 15 minut 
5. Odstraňte supernatant a k peletě přidejte 200 μl pufru BL3, 

důkladně promíchejte po dobu 5-10 s 

6. 200 μl takto připraveného vzorku použijte pro extrakci 

Kolonie a pevné kultury 
1. Odeberte 1-3 kolonie, promíchejte v 200 μl pufru BL3 na 

vortexu přibližně 5-10 sekund 

2. 200 μl takto připraveného vzorku použijte pro extrakci 

Kapalná kultura 

Metoda 1 
1. Odeberte 1 ml kultury (> McFarland 0,5), přeneste do 1,5 ml 

mikrocentrifugační zkumavky 
2. Centrifugujte při 12 500 x g po dobu 15 minut 
3. Odstraňte supernatant, resuspendujte bakteriální peletu v 

200 μl pufru BL3, promíchejte na vortexu asi 5-10 sekund 

4. 200 μl takto připraveného vzorku použijte pro extrakci 
 
Metoda 2 - bez odstředění 

1. Přidejte pufr BL3 do kapalné kultury (1: 1) 
2. Důkladně promíchejte na vortexu asi 5-10 sekund 

1. 200 μl takto připraveného vzorku použijte pro extrakci 

 

__________________________________________________________________________________ 

Výsledek 
Extrakční souprava MagPurix TB DNA byla použita pro izolaci DNA z klinických vzorků (sputum, CSF a 

hnis). Pro extrakci bylo použito 100 l vzorku a získáno 100 l eluátu. Analýza byla provedena na 

Real-Time qPCR systému s Taqman sondou / primery (IS6110). Dokonce i v tělové tekutině bez buněk 

(CSF) a vzorku kontaminovaném krví (Pas) lze po extrakci TB DNA detekovat, což dokládá vynikající 

citlivost izolačního postupu 
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Předpokládaná čistota a výtěžek 

Výtěžky DNA závisí na typu vzorku, počtu bakterií ve vzorku a na typu protokolu použitého pro izolaci 

a purifikaci DNA 

 

Kontroly / interní kontrola 

Použití vhodných kontrol pro následnou analýzu: 

Typ Popis Umístění 
 

Pozitivní kontrola Použití vzorku pozitivního pro cíl Vložte do zkumavky pro vzorek 

Negativní kontrola Použití vzorku negativního pro cíl 
nebo vodu (NTC) 

Vložte do zkumavky pro vzorek 

Interní kontrola (IC) Použití definovaného množství 
kontroly  
 

Umístěte do zkumavky na vzorky 
nebo do kulaté jamky reakční 
komory 
 

 

 

Kontrola kvality 

V souladu se systémem řízení kvality společnosti ZINEXTS, který je certifikován podle ISO, každá řada 

soupravy MagPurix TB DNA Extraction kit je testována na základě předem stanovených specifikací 

pro zajištění konzistentní kvality produktu. 
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