
Protocolo de Extração de Ácidos Nucleicos Totais – Amostras Limpas

Descrição

O kit Sabiá Amostras Limpas tem como objetivo uma extração rápida, limpa e eficiente para ácidos

nucleicos (DNA e RNA) em amostras de swab nasal/orofaríngeo, saliva, swab vaginal ou peniano, dentre

outras. Tem como premissa a captura magnética do ácido nucleico, onde as Beads Magnéticas

funcionam fixando e separando o material de interesse dos lisados celulares, que são removidos pelas

lavagens. Este kit pode ser mantido à temperatura ambiente e tem validade de 1 ano.

Extração Manual

1. Transfira 200μL de amostra para um tubo de 1,5mL ou para um poço de placa Deep-Well 2mL.

a) Opcional: para amostras com muito muco ou agregadas, adicione 10μL de proteinase K

2. Adicione 40μL de Beads Magnéticas, 100μL de Tampão de Lise e 270μL de Solução de Ligação.

Vortexe 30s ou misture com ponteira 10 vezes.

3. Coloque o tubo na rack magnética por 10min.

4. Descarte o sobrenadante com cuidado para não remover as Beads Magnéticas e adicione 150μL

de Solução de Ligação. Remova da rack magnética e misture por inversão (no caso de extração em tubo)

ou batendo na placa até as Beads Magnéticas se desprenderem (no caso de Deep-Well).

5. Coloque o tubo novamente na rack magnética até as Beads Magnéticas se aderirem na parede.

6. Descarte o sobrenadante e adicione 200μL de Solução de Lavagem. Remova da rack magnética e

misture por inversão (no caso de extração em tubo) ou batendo na placa até as Beads Magnéticas se

desprenderem (no caso de Deep-Well). Repita o passo 5 e este passo mais uma vez.
a) Ao aspirar o sobrenadante para descartá-lo, dispense-o por cima das Beads Magnéticas uma vez e depois

aspire novamente para remover. Isto garante um resultado mais efetivo por servir como uma lavagem extra das

Beads Magnéticas e por reorganizá-las na parede do tubo.

7. Descarte o sobrenadante e seque o tubo a temperatura ambiente ou 5min a 70oC num banho

seco ou na capela de exaustão (no caso de placa Deep-Well).
a) Utilize o mesmo método de descarte descrito no passo 7a para um resultado mais efetivo.

b) Não deixar secar por muito tempo, pois dificulta a eluição dos ácidos nucleicos.

8. Adicione 50μL de água ultrapura às Beads Magnéticas secas.



a) Opcionalmente e para melhores resultados, aqueça a 70oC num banho seco por 20min, ou bata na placa

durante 3min para agitar as Beads Magnéticas na água ultrapura.

9. Coloque o tubo ou placa na rack magnética e transfira o sobrenadante para um novo tubo para

armazenamento.

Extração Automatizada (Robô)

Extração compatível com plataformas abertas, tais como o Kingfisher. Para customização em seu robô,

entre em contato com a nossa equipe.

Conteúdo das Placas

Número da Placa Conteúdo

1 Lise & Ligação

2 Lavagem 1

3 Lavagem 2

4 Lavagem 2

5 Beads Magnéticas

6 Água ultrapura para eluição

1. Remova o selo da placa 1 e adicione 200μL de amostra para os poços. Misture 10 vezes ao

adicionar.
a) Opcionalmente adicionar 10μL de Proteinase K antes de adicionar as amostras e incubar à temperatura

ambiente por 10min

2. Selecione o protocolo μForge viral no equipamento extrator.

3. Retire o selo das demais placas e as coloque na mesa giratória do extrator na seguinte

disposição, atentando-se à posição do poço A1:



4. Ao término da extração, remover a Placa 6 com o material extraído.


