
Therma-Stop™

THÔNG TIN CHUNG:

Therma-Stop ™ là một chất phụ độc quyền thêm vào để sử dụng trong các phản ứng liên 

quan đến DNA polymerase chịu nhiệt và được thiết kế để cải thiện đáng kể tính đặc hiệu 

và tăng năng suất cho các phản ứng. Therma-Stop ™ tương tác với DNA polymerase ở 

nhiệt độ dưới 50 0C để ức chế hoạt động đảo ngược của enzyme. Therma-Stop ™ cũng ức

chế hoạt động DNA polymerase sau PCR, do đó cung cấp "điểm dừng lạnh" có thể cải 

thiện kết quả ở bước phân tích sản phẩm tiếp theo.

Một đơn vị Therma-Stop ™ được định nghĩa là lượng cần thiết để khởi động nóng tối đa 

trong các phản ứng khuếch đại có chứa một đơn vị Taq DNA polymerase trong một thể 

tích 25 µl.

CHỨA ĐỰNG:

Một ống thuốc thử Therma-Stop ™ khô. Không chứa magiê, dNTP hoặc thành phần đệm.

CHUẨN BỊ:

Để chuẩn bị 5 unit / ml  Therma-Stop ™:

• Ly tâm ống  Therma-Stop ™ một thời gian ngắn để đảm bảo thuốc thử khô ở phía dưới 

của ống.

• Thêm vô trùng, 10 mM Tris-Cl, pH 8.3; 100 µl cho các ống chứa 500 unit, hoặc 500 µl 

cho các lọ chứa 2500 unit.

• Trộn đều ống  trong ít nhất 1-2 phút bằng máy vortex

• Ống có thể để ở nhiệt độ phòng trong sáu giờ (hoặc qua đêm) với sự pha trộn thường 

xuyên để đảm bảo thuốc thử được hòa tan hoàn toàn.

• Trộn đều thêm một phút, sau đó ly tâm ngắn để kéo dịch xuống.

• Chia thành các phần nhỏ hơn, nếu muốn.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT:

• Therma-Stop ™ có thể được lưu trữ ở 4 0C hoặc -20 0C trong tối (hoặc tránh ánh sáng).

• Nếu đông lạnh, chia nhỏ thành các phần khối lượng nhỏ để tránh đông và rã đông hơn 5

lần.



SỬ DỤNG:

• Thêm một số đơn vị Therma-Stop ™ bằng với số đơn vị Taq DNA polymerase trong 

phản ứng khuếch đại.

o Ví dụ: Đối với phản ứng 25 µl chứa 1 đơn vị Taq DNA polymerase (0,2 µl chứa 5 unit/ 

µl Taq DNA polymerase) thêm 1 đơn vị Therma-Stop ™ (0,2 µl chứa 5 unit / µl Therma-

Stop ™)

• Therma-Stop ™ được tính toán cho khối lượng mẫu từ 10 đến 25 µl. Khối lượng mẫu 

nằm ngoài phạm vi đó có thể yêu cầu tối ưu hóa tỷ lệ Therma-Stop ™ so với Taq.

• Nhiệt độ ủ PCR phải từ 60 0C trở lên để đảm bảo hoạt động của enzyme đầy đủ.


