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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

 «YZZY-RNA MAGNET» rinkinys 
 

RINKINIO PASKIRTIS 
 

«YZZY-RNA MAGNET» rinkinys yra naudojamas išskirti bendrą DNR / RNR iš klinikinių mėginių: 

urogenitalinių, kvėpavimo takų ir virškinimo trakto, biologinių skysčių (plazmos, serumo, seilių, junginės, 

likvoro (smegenų skysčių), pleuros, sinovijos ir vaisiaus skysčiai). Izoliuota DNR / RNR gali būti toliau 

naudojama tyrimams molekulinės biologijos metodais, įskaitant ir atvirkštinės transkriptazės polimerazinę 

grandininę reakciją (AT-PGR). 

 

«YZZY-RNA MAGNET» RINKINIO VEIKIMAS 
  

«YZZY-RNA MAGNET» rinkinys leidžia efektyviai išskirti virusinę RNR ir DNR iš mėginių, kurių 

tūris neviršija 100 μl. RNR išgavimui įtakos turi mėginio tipas ir įprastai yra didesnis nei 75 %. 

«YZZY-RNA MAGNET» rinkiniu galima išskirti RNR / DNR naudojant vienkartinius 1,5/2,0 ml 

mėgintuvėlius su magnetiniu stovu, 96 šulinėlių plokšteles su joms pritaikytu magnetiniu stovu, arba 

naudojant automatizuotas robotines sistemas.  

«YZZY-RNA MAGNET» rinkiniu RNR / DNR išskyrimas yra patogus ir nereikalaujantis jokių 

papildomų reagentų. 

«YZZY-RNA MAGNET» rinkinyje yra pakankamai reagentų, skirtų atlikti išskyrimus iš 100 

mėginių, kurių kiekvieno turis yra iki 100 μl (1. lentelė). 

1. lentelė. «YZZY-RNA MAGNET» rinkinio reagentų sąrašas. 

Reagento pavadinimas Tūris 

1. Magnetinis sorbentas (Magnetic sorbent) 1 x 1,6 ml 

2. Sorbento tirpalas  (Sorbing solution) 1 x  45 ml 

3. Plovimo tirpalas 1 (Wash solution 1) 1 x  50 ml 

4. Plovimo tirpalas 2 (Wash solution 2) 1 x  50 ml 

5. Eliucijos tirpalas (Elution solution) 1 x  15 ml 

 

 

ATSARGUMO PRIEMONĖS 

 
 

Dirbant su «YZZY-RNA MAGNET» rinkiniu būtina laikytis saugumo reikalavimų, taikomų klinikinėms 

laboratorijoms, kuriose vykdoma diagnostika PGR metodu. 

Dirbdami su reagentų rinkiniu, visada dėvėkite tinkamą laboratorinę aprangą, vienkartines pirštines ir 

apsauginius akinius. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      www.yzzy.eu 

 

 

 

REIKALINGA ĮRANGA IR MEDŽIAGOS 
 

- Laminarinė traukos spinta; 

- Termostatuojama purtyklė 96 šulinėlių „Deep Well U-bottom“ plokštelėms (iki 65 °С) (pvz. TS-DW 

(Biosan)) arba termostatuojamas blokas 1,5/2,0 ml mėgintuvėliams (iki 65 °С); 

- Centrifuga su rotoriumi 1,5/2,0 ml mėgintuvėliams (RCF ≥ 10 000 × g) arba 96 šulinėlių „Deep Well U-

bottom“ plokštelėms (RCF ≥ 3,000 × g); 

- Mėgintuvėlių maišyklė (angl. vortex); 

- Automatinės pipetės, vienkanalės ir daugiakanalės (8 kanalų), (10 – 1000 µl); 

- Pipečių antgaliai (siekiant išvengti kryžminės taršos, rekomenduojame naudoti antgalius su filtru); 

- 96 šulinėlių „Deep Well U-bottom“ plokštelės (pvz. Eppendorf® 96/1000 μl, Sarstedt® Megablock 

96/2200 μl, Axygen® 96/2200 μl) arba vienkartiniai mėgintuvėliai 1,5/2,0 ml; 

- Dengimo plėvelė 96 šulinėlių plokštelėms;  

- 96 šulinėlių plokštelėms pritaikytas magnetinis stovas, skirtas atskirti magnetinius rutuliukus (pvz. ZR-

96 MagStand (Zymo Research), Invitrogen™ Magnetic Stand-96 (Thermo Fisher Scientific)) arba 

magnetinis stovas 1,5/2,0 ml mėgintuvėliams, skirtas atskirti magnetinius rutuliukus; 

- Vakuuminė pompa su talpa; 

- Šaldytuvas su šaldymo kamera (-24 °С  ̶  +8 °С); 

- Vienkartinės pirštinės; 

- Atliekų konteineris; 

- Dezinfekcinė priemonė darbo vietai. 

 

Dirbant su RNR, būtina naudoti priemones be nukleazių („RNase-free”, „DNase-free”). 

 

MĖGINIŲ PARUOŠIMAS 
 

Tiriamieji mėginiai turi būti paimti, transportuojami ir saugomi pagal jiems keliamus reikalavimus. 

 

Šlapimo mėginiai turi būti paruošti pagal jiems taikomas motodologines rekomendacijas. 

 

Visi kiti mėginiai prieš DNR / RNR išskyrimą turi būti homogenizuoti panaudojant maišyklę (angl. 

vortex). Susidariusius lašus nuo mėgintuvėlio sienelių surinkite trumpalaikiu centrifugavimu. 

 
 

Protokolas: RNR / DNR IŠSKYRIMAS IŠ 100 µL MĖGINIO NAUDOJANT MAGNETINĮ 

STOVĄ 

 

0.  Atsargiai resuspenduokite Magnetinį sorbentą (Magnetic sorbent) maišydami 10 sekundžių. Jei 

Sorbento tirpale (Sorbing solution) ar Plovimo tirpale 1 (Wash solution 1) atsirado nuosėdų - 

ištirpinkite jas tirpalus pašildę iki 55 - 60 °C temperatūros švelniai maišant. 

 

I. Sumaišykite 450 μl Sorbento tirpalo (Sorbing solution), 16 μl Magnetinio sorbento (Magnetic 

sorbent) ir 10 μl Vidinės ekstrakcijos kontrolės tirpalo (Internal extraction control) (jei naudojama) 

pasinaudodami mėgintuvėlių maišykle (angl. vortex).  Jei išskyrimą atliksite iš daugiau mėginių, 

naudokite reagentų santykius, nurodytus 2. lentelėje. Atliekant išskyrimą iš 100 mėginių, 

rekomenduojame visą tūrį Magnetinio sorbento (Magnetic sorbent) ir Vidinės ekstrakcijos kontrolės 

tirpalo (Internal extraction control) įpilti ir sumaišyti Sorbento tirpalo (Sorbing solution) butelyje. 
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2. lentelė. Reagentų santykiai pagal mėginių kiekį. 

Mėginių 

kiekis 

Sorbento 

tirpalas 

(Sorbing 

solution), ml 

Magnetinis 

sorbentas 

(Magnetic 

sorbent), ml 

Vidinė 

ekstrakcijos 

kontrolės 

(Internal 

extraction 

control), ml 

Mėginių 

kiekis 

Sorbento 

tirpalas 

(Sorbing 

solution), ml 

Magnetinis 

sorbentas 

(Magnetic 

sorbent), ml 

Vidinė 

ekstrakcijos 

kontrolės 

(Internal 

extraction 

control), ml 

1 0,45 0,016 0,01 55 24,75 0,88 0,55 

5 2,25 0,080 0,05 60 27,00 0,96 0,60 

10 4,50 0,160 0,10 65 29,25 1,04 0,65 

15 6,75 0,240 0,15 70 31,50 1,12 0,70 

20 9,00 0,320 0,20 75 33,75 1,20 0,75 

25 11,25 0,400 0,25 80 36,00 1,28 0,80 

30 13,50 0,480 0,30 85 38,25 1,36 0,85 

35 15,75 0,560 0,35 90 40,50 1,44 0,90 

40 18,00 0,640 0,40 95 42,75 1,52 0,95 

45 20,25 0,720 0,45 100 45,00 1,60 1,00 

50 22,50 0,800 0,50 

  

II.  Išpilstykite po 466 μl arba 476 μl (jei buvo naudota vidinė kontrolė) paruošto tirpalo (I žingsnis) į 

1,5/2,0 ml mėgintuvėlius arba 96 šulinėlių „Deep Well“ plokštelę.  

III.  Įpilkite 100 µl mėginio į paruoštus (II žingsnis) mėgintuvėlius ar šulinėlius 96 šulinėlių plokštelėje 

(mėginiai turi būti paruošti atsižvelgiant į rekomendacijas MĖGINIŲ PARUOŠIMAS skyriuje). 

Uždarykite mėgintuvėlius arba uždenkite pokštelę dengimo plėvele. 

IV. A. Gautą tirpalą mėgintuvėliuose maišykite (angl. vortex) 5-10 s ir inkubuokite 5 min  65 °C 

temperatūroje purtyklėje (rekomenduojama) arba periodiškai sumaišant (2 kartus).  

B. Plokštelę su tirpalais inkubuokite termostatuojamoje purtyklėje 5 min 65 °C temperatūroje, purtant 

1400 aps/min greičiu. 

V.  Surinkite susidariusius lašelius trumpalaikiu centrifugavimu arba centrifuguokite 280×g 1 min. 

VI.  Įstatykite mėgintuvėlius arba plokštelę į jiems pritaikytą magnetinį stovą, skirtą magnetinių rutuliukų 

atskyrimui, ir palaukite 30-60 s. Atsargiai pašalinkite supernatantą, nepaliesdami magnetinio sorbento. 

VII.   Įpilkite 500 µl Plovimo tirpalo 1 (Wash solution 1) ant magnetinio sorbento. Uždarykite 

mėgintuvėlius arba uždenkite pokštelę dengimo plėvele. 
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VIII. Gautą tirpalą mėgintuvėliuose maišykite (angl. vortex) 5-10 s, o plokštelę su tirpalais inkubuokite 

termostatuojamoje purtyklėje 10 s kambario temperatūroje, purtant 1400 aps/min greičiu. 

IX.  Surinkite susidariusius lašelius trumpalaikiu centrifugavimu arba centrifuguokite 280×g 1 min. 

X.  Įstatykite mėgintuvėlius arba plokštelę į jiems pritaikytą magnetinį stovą, skirtą magnetinių rutuliukų 

atskyrimui, ir palaukite 30-60 s. Atsargiai pašalinkite supernatantą, nepaliesdami magnetinio sorbento. 

XI.  Įpilkite 500 µl Plovimo tirpalo 2 (Wash solution 2) ant magnetinio sorbento. Uždarykite mėgintuvėlius 

arba uždenkite pokštelę dengimo plėvele. 

XII. Gautą tirpalą mėgintuvėliuose maišykite (angl. vortex) 5-10 s, o plokštelę su tirpalais inkubuokite 

termostatuojamoje purtyklėje 10 s kambario temperatūroje, purtant 1400 aps/min greičiu. 

XIII. Surinkite susidariusius lašelius trumpalaikiu centrifugavimu arba centrifuguokite 280×g 1 min 

XIV.  Įstatykite mėgintuvėlius arba plokštelę į jiems pritaikytą magnetinį stovą, skirtą magnetinių rutuliukų 

atskyrimui, ir palaukite 30-60 s. Atsargiai pašalinkite supernatantą, nepaliesdami magnetinio sorbento. 

Plovimo tirpalas 2 (Wash solution 2) turi būti visiškai pašalintas. Jo likučiai gali inhibuoti PGR. 

XV. Išdžiovinkite sorbentą inkubuodami atidarytus mėgintuvėlius/plokšteles 1 min kambario 

temperatūroje. Sorbento nešildykite !!! 

XVI.  Įpilkite 100 µl Eliucijos tirpalo (Elution solution) ant magnetinio sorbento. 

XVII. A.  Gautą tirpalą mėgintuvėliuose maišykite (angl. vortex) 5-30 s ir inkubuokite 5 min  65 °C 

temperatūroje purtyklėje (rekomenduojama) arba periodiškai sumaišant (2 kartus po 5-10 s). 

B. Plokštelę inkubuokite termostatuojamoje purtyklėje 5 min 65 °C temperatūroje, purtant 1400 

aps/min greičiu. 

XVIII. Surinkite susidariusius lašelius trumpalaikiu centrifugavimu arba centrifuguokite 280×g 1 min. 

XIX.  Įstatykite mėgintuvėlius arba plokštelę į jiems pritaikytą magnetinį stovą, skirtą magnetinių rutuliukų 

atskyrimui, ir palaukite 30-60 s. Supernatante yra išskirta RNR / DNR, kurią galima toliau naudoti AT-

PGR ir kitiems tyrimams.  

 

Rekomenduojame supernatantą laikyti naujuose mėgintuvėliuose ar plokštelėse. Mėginiai gali būti 

laikomi + 4 °C temperatūroje iki 24 valandų, o ne aukštesnėje -16 °C temperatūroje iki 1 metų.  

 

«YZZY-RNA MAGNET» RINKINIO TRANSPORTAVIMAS IR LAIKYMAS 

 

«YZZY-RNA MAGNET» rinkinys gali būti gabenamas ne aukštesnėje kaip +30 °C temperatūroje. 

«YZZY-RNA MAGNET» rinkinys turi būti gabenamas užtikrinant produkto saugumą laikantis geros 

praktikos reikalavimų. 

«YZZY-RNA MAGNET» rinkinys turi būti laikomas originalioje pakuotėje +2 - +8 °C temperatūroje. 

«YZZY-RNA MAGNET» rinkinio tinkamumo laikas yra 12 mėnesių nuo pagaminimo dienos laikantis 

tinkamų saugojimo sąlygų. 

 


