
Therma-Go™

THÔNG TIN CHUNG:

Therma-Go ™ tương tác với DNA polymerase trong các bước ủ và kéo dài của PCR để 

cải thiện tính đặc hiệu khuếch đại và ngăn chặn các sản phẩm không đặc hiệu của phản 

úng PCR.

Một đơn vị Therma-Go ™ được định nghĩa là lượng cần thiết để cải thiện tối đa tính đặc 

hiệu, năng suất và độ tái lập trong các phản ứng khuếch đại có chứa 1 đơn vị Taq DNA 

polymerase trong thể tích 25 µl. Tối ưu hóa tỷ lệ Therma-Go ™ và Taq để có được kết 

quả tối ưu.

CHỨA ĐỰNG:

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

CHUẨN BỊ:

Để chuẩn bị  5 unit / µl Therma-Go ™:

• Ống Therma-Go ™ được ly tâm nhanh chóng để đảm bảo thuốc thử khô ở dưới cùng 

của ống.

• Thêm vô trùng, 10 mM Tris-Cl, pH 8.3; 100 µl cho các lọ 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-Go ™ 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-Go ™ bằng với số đơn vị Taq DNA polymerase trong phản

ứng khuếch đại.

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

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

• Therma-Go ™ cải thiện đáng kể tính đặc hiệu của Taq DNA polymerase. Với các đoạn 

mồi không đặc hiệu với mục tiêu có thể thời gian khuếch đại lâu hoặc không khuếch đại 

được.

• Trong một số trường hợp, có thể cần phải chuẩn độ lượng Therma-Go ™ trong khoảng 

0,5 - 2,0 đơn vị Therma-Go ™ trên mỗi đơn vị Taq DNA polymerase để đạt được độ đặc 

hiệu của sản phẩm được cải thiện mà không làm giảm hiệu quả khuếch đại.

• Therma-Go ™ có thể được sử dụng kết hợp với Therma-Stop ™.


