LINHA GENOTYPE:

GUIA DE EXTRAÇÃO
(A) Área de Extração
•

Colocar jaleco e luvas.

•

Descontaminar área de trabalho com solução de Hipoclorito de
Sódio 1,5% recém diluída.

•

Caso o controle interno de DNA (IC) acompanhe o Kit Genotype,
preparar mistura A-LYS/IC (solução A-LYS contida no kit Genolyse)
para todas as amostras e controle negativo. Usar 100 µL de
tampão de lise (A-LYS) e 2 µL de IC por amostra.

•

Se um controle negativo for incluído, usar 100 µL de A-LYS ou
mistura A-LYS/IC e continuar com o procedimento do kit Genolyse,
passo 3.

EXTRAÇÃO DE DNA COM GENOLYSE
1. Centrifugar por 15
minutos a 10.000xg em
uma centrífuga com
rotor livre de aerossóis,
remover o sobrenadante
cuidadosamente.

2. Adicionar ao pellet 100
µL de tampão A-LYS ou
mistura A-LYS/IC e agitar
em vórtex.

AMOSTRA INICIAL

Amostras clínicas:
Usar 500 µL de amostra
clínica descontaminada

3. Incubar por 5 minutos
a 95°C em banho maria,
realizar breve spin.
ATENÇÃO
Pré-aquecer

GenoType MTBDRplus/
sl VER 2.0, GenoType
Mycobacterium CM VER
2.0/AS, GenoType MTBC,
GenoType NTM-DR
Bactérias com
crescimento em meio
líquido:
Usar 1 mL de cultura
Bactérias com
crescimento em meio
sólido:
Coletar com alça de
inoculação, suspender em
100 µL de tampão A-LYS
ou mistura A-LYS/IC, agitar
em vórtex e continuar com
o procedimento do kit
Genolyse, passo 3.

4. Adicionar 100 µL de
tampão de Neutralização
(A-NB) e agitar em vórtex
por 5 segundos

5. Centrifugar por 5
minutos na velocidade
máxima da centrífuga.

6. Solução de DNA, para
armazenamento por
longos períodos, transferir
o sobrenadante em um
novo tubo e armazenar a
-20°C.

Descontaminar pipetas, racks de ponteiras e área de trabalho com solução de Hipoclorito de Sódio 1,5% recém diluída.
Por favor, certifique-se que o procedimento descrito neste guia corresponde com a instrução de uso que acompanha o kit recebido.

(A) EXTRAÇÃO DE DNA

GenoType MTBDRplus/
sl VER 2.0, GenoType
CMdirect

LINHA GENOTYPE: GUIA DE PCR

(B) Área de Pré-PCR
•

Colocar jaleco e luvas.

•

Descontaminar área de trabalho com solução de Hipoclorito de Sódio 1,5% recém diluída.

•

Evitar manuseio e pipetagem com os frascos abertos, fechar a tampa do tubo após cada passo de pipetagem.

•

Sempre que abrir um novo frascos de AM-A ou AM-B, realizar as aliquotas necessárias e armazenar a -20°C

PREPARO DE MASTER MIX (POR AMOSTRA)

IMPORTANTE
•
AM-A

•
•

AM-B

10 µL
AM-A

35 µL
AM-B

Misturar
cuidadosamente
AM-A

Sempre usar Master mix “fresca”,
preparada no momento do uso.
Não usar vortex.
Calcular o número de amostras e
controles que serão usados e preparar
a Master Mix de acordo.

AM-B

PREPARO DE ALÍQUOTAS

AM-A

AM-A

AM-B

(B) PCR MASTER MIX

45 µL de Master Mix por tubo

AM-B

ADICIONAR SOLUÇÃO DE DNA EM CADA ALIQUOTA DE MASTER MIX
IMPORTANTE
•
•

5µL de solução de DNA +
45µL de Master Mix

Mistura de
amplificação

•

Os volumes descritos são aplicáveis
para DNA extraído com o Kit Genolyse
Para o controle negativo usar 5µL de
água ou controle negativo extraído ao
invés da solução de DNA
Caso um controle positivo seja
adicionado, pipetar 5µL de controle
positivo em uma das aliquotas de
Master Mix.

Descontaminar pipetas, racks de ponteiras e área de trabalho com solução de Hipoclorito de Sódio 1,5% recém diluída.
Por favor, certifique-se que o procedimento descrito neste guia corresponde com a instrução de uso que acompanha o kit recebido.

LINHA GENOTYPE:

GUIA DE HIBRIDIZAÇÃO - GT 45
(C-D) Área de Hibridização e Detecção
•

Colocar jaleco e luvas.

•

Descontaminar área de trabalho com solução de Hipoclorito de
Sódio 1,5% recém diluída.

•

Pré-aquecer soluções RIN e água destilada a temperatura
ambiente e HYB e STR a 45°C.

•

Diluir, de acordo com a quantidade necessária, os reagentes
CON-C e CON-D em diluição 1:100 e os reagentes SUB-C e SUB-D
em diluição 1:100.

Usar o Twincubator com
o programa adequado
para o procedimento de
hibridização e detecção.

Misturar e incubar
por 5 minutos em
temperatura ambiente.

RIN

1 mL RIN

Incubar por 1 minuto em
temperatura ambiente. Remover
reagente RIN completamente.

Incubar por 1 minuto em
temperatura ambiente. Remover
reagente RIN completamente.

1 mL RIN

H0
2

HYB

(C) HIBRIDIZAÇÃO

Incubar por 30 minutos em
temperatura ambiente. Remover
conjugado completamente.

RIN

20 µL 20 µL
DEN Amplicon

1 mL HYB

1 mL de
conjugado
diluído

Adicionar e misturar
cuidadosamente.

Enxaguar com água por 1 minuto.
Remover água completamente.

1 mL H2O

10 µL SUB - C + 1 mL SUB - D = substrato diluído

Inserir DNA-STRIP no poço.
Incubar por 30 minutos a 45°C.
Remover reagente HYB completamente.

Incubar por 3-20 minutos
em temperatura ambiente.
Remover substrato
completamente.

1 mL de
substrato
diluído
2x

STR

1 mL STR

Incubar por 15 minutos a 45°C.
Remover STR completamente.

H0
2

1 mL H2O

Genoqó

RIN

é

Incubar por 1 minuto em
temperatura ambiente.
Remover RIN completamente.

É

1 mL RIN

Parar reação lavando
duas vezes com água.

2
3

Remover DNA-STRIP da
bandeja e secar em papel
absorvente, analisar os
resultados utilizando o
template.

Descontaminar pipetas, racks de ponteiras e área de trabalho com solução de Hipoclorito de Sódio 1,5% recém diluída.
Por favor, certifique-se que o procedimento descrito neste guia corresponde com a instrução de uso que acompanha o kit recebido.

(D) DETECÇÃO

+

DEN

10 µL CON - C + 1 mL CON - D = conjugado diluído

LINHA GENOTYPE:

•

Colocar jaleco e luvas.

•

Descontaminar área de trabalho com solução de Hipoclorito de
Sódio 1,5% recém diluída.

•

Pré-aquecer soluções RIN e água destilada a temperatura
ambiente e HYB e STR a 45°C.

•

Diluir, de acordo com a quantidade necessária, os reagentes
CON-C e CON-D em diluição 1:100 e os reagentes SUB-C e SUB-D
em diluição 1:100.

Usar o Twincubator com
o programa adequado
para o procedimento de
hibridização e detecção.

DEN

+

(C) HIBRIDIZAÇÃO

20 µL 20 µL
DEN Amplicon

Misturar em
temperatura ambiente.

10 µL CON - C + 1 mL CON - D = conjugado diluído

1 mL de
conjugado
diluído

Incubar por 20 minutos
a 37°C. Remover conjugado
completamente.

RIN

1 mL RIN

Incubar por 1 minuto em
temperatura ambiente. Remover
reagente RIN completamente.

H0
2

Enxaguar com água por
1 minuto. Remover água
completamente.

1 mL H2O

10 µL SUB - C + 1 mL SUB - D = substrato diluído
HYB

1 mL HYB

Adicionar e misturar
cuidadosamente.
Incubar por 5 minutos
em temperatura ambiente.
Remover substrato
completamente.

1 mL de
substrato
diluído

2x

Inserir DNA-STRIP no poço.
Incubar por 20 minutos a 45°C.
Remover reagente HYB completamente.
H0
2

1 mL H2O

STR

é
É

Incubar por
10 minutos a 45°C.
Remover STR
completamente.

Genoqó

1 mL STR

2
3

Parar reação lavando
duas vezes com água.
Remover DNA-STRIP da
bandeja e secar em papel
absorvente, analisar os
resultados utilizando o
template.

Descontaminar pipetas, racks de ponteiras e área de trabalho com solução de Hipoclorito de Sódio 1,5% recém diluída.
Por favor, certifique-se que o procedimento descrito neste guia corresponde com a instrução de uso que acompanha o kit recebido.
¹NOTA: para kits Genotype MTBDRsl usar apenas protocolo do Genotype 45 (pág. 02)

(D) DETECÇÃO

GUIA DE HIBRIDIZAÇÃO - GT FAST¹
(C-D) Área de Hibridização e Detecção

