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Protocolos de pré-tratamento de amostras/controles  
e extração de RNA com o MAGFAST384  

para amplificação RT-qPCR com o ID Gene™ BVD/BD Triplex kit 

Matrizes: Sangue total (coletado com anticoagulante), soro, leite, amostra de tecido de orelha ou órgãos 

 

 

 

 

 
Este apêndice descreve as condições de extração para o kit de amplificação ID Gene™ BVD/BD Triplex (IDBVD) para sangue total, soro, 
leite amostra de tecido de orelha ou órgãos (amostras individuais ou pools de até 100). 

Este apêndice, também, descreve os volumes a serem extraídos para o controle positivo alvo (TPC-BVD), o controle positivo não alvo 
(NTPC-BVD) e o controle negativo (NEC) necessários para o teste de IDBVD. 

Importante: Os controles devem ser extraídos ao mesmo tempo que as amostras. 

a) Reagente requerido, mas não fornecido com o kit: 
Para a extração de RNA de amostra de órgãos e, se necessário, de tecido de orelha: Proteinase K (disponível para compra na Innovative 
Diagnostics, código de produto: Proteinase K). 
 

b) Extração do RNA viral com sangue total ou soro 

1. Prepare as amostras e os controles como descrito abaixo. 

Se testar pool de amostras: prepare misturas homogêneas de sangue total ou soro (de até 100 amostras). 

  Matrizes (individuais ou pool) Controles 

Posição Reagente Sangue total Soro Leite TPC-BVD NEC 
 
 

Poço A / Poço profundo 1 

Tampão de lise 
(LYSFAST) 125 µl 125 µl 

Amostra ou 
controle 50 µl 50 µl de TPC-BVD 

50 µl de água ou 
amostra negativa 

NTPC-BVD 5 µl 5 µl 

Poço B / Poço profundo 2 WASH 1 300 µl 300 µl 
Poço C / Poço profundo 3 WASH 2 300 µl 300 µl 
Poço D / Poço profundo 4 WASH 3 300 µl 300 µl 

Poço E / Microplaca de 
eluição ELU 80 µl 80 µl 

 
2. Continue com a Etapa 5 do protocolo de extração. 

 
c) Extração do RNA viral de amostras de tecido de orelha 

1. Prepare as amostras e os controles como descrito abaixo. 

Reagente 

Amostra de tecido 
de orelha individual 

Controls 

TPC-EN-BVD NEC (água) 
NEC 

 (tecido de orelha) 

Amostra Tecido de orelha 50 µl TPC-EN BVD 50 µl de água Tecido de orelha 
negativo 

Tampão de lise (LYS-FAST) 125 µl 125 µl 125 µl 

Opcional: Proteinase K (20 mg/ml)* 20 µl 20 µl 20µl 

NTPC-BVD 5 µl 5 µl 5 µl 
*Possibilidade de adicionar a proteinase K durante a etapa de lise para amostras de tecido de orelha: esta adição é opcional; o 
desempenho analítico permanece equivalente qualquer que seja o protocolo de lise escolhido.  
 
Nota: Para simplificar a distribuição dos reagentes, é possível preparar uma mistura homogênea, da seguinte maneira: 

Para pré-tratamento sem a Proteinase K: 
(125 µl de LYSFAST x + 5µl de NTPC-BVD) x (número de amostras ou controles a analisar + 10% de volume extra) 
Distribuir 130 µl da mistura em cada tubo contendo amostra ou controle. 

Para pré-tratamento com a Proteinase K: 
(125 µl de LYSFAST + 20 µl de Proteinase K + 5µl de NTPC-BVD) x (número de amostras ou controles a analisar + 10% de 
volume extra). Distribuir 150 µl da mistura em cada tubo contendo amostra ou controle. 

 Abril de 2022: Possibilidade de não usar a Proteinase K no protocolo de extração de RNA para 
tecidos de amostras de orelha.  

 Agosto de 2019: Correção do tempo de adição de NTPC-BVD para testar pools de tecidos de 
amostras de orelha.  
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2. Incubar entre 5 e 30 minutos a 21°C (± 5°C). 

Se testar pool de amostras: 
- Realizar a lise para cada amostra individual sem adição de NTPC-BVD. 
- Reunir amostras recolhendo 20 µl de cada lisado individual (máximo de 25) 

No caso de pool com menos de 10 amostras, obter volume equivalente de cada lisado individual para obter um 
volume final de 200 µl. 

- Adicione 5µl de NTPC-BVD e homogeneizar o pool por vórtex. 
 

3.  Mantenha os lisados a +5°C (± 3°C) se o RT-qPCR for realizado dentro de 24 horas. 

4.  Para conservação a longo prazo, transfira 100 µl de cada amostra ou lisado de controle para um tubo ou placa rotulados e 
armazene-os a  <-16°C. 

5. Após a incubação, preparar lisados de biópsias de orelha e controles para extrair conforme descrito abaixo: 

  Amostra de 
tecido de orelha 

(individual) 

Amostra de 
tecido de 

orelha (pool) 

Controles 

Posição Reagente 
TPC-EN-BVD NEC água NEC (tecido 

de orelha) 

Poço A / Poço profundo 1 Amostra Volume total 
do lisado 

200µl de 
mistura Volume total do lisado 

Poço B / Poço profundo 2 WASH 1 300 µl 300 µl 300 µl 
Poço C / Poço profundo 3 WASH 2 300 µl 300 µl 300 µl 
Poço D / Poço profundo 4 WASH 3 300 µl 300 µl 300 µl 

Poço E / Microplaca de 
eluição ELU 80 µl 80 µl 80 µl 

6. Continue na Etapa 5 do protocolo de extração. 

 

 
d) Extração de RNA viral de órgãos (baço) : 

1. Em um tubo de 2ml, pesar 20 mg de um órgão previamente dissecado. 
2. Peque-o em fatias finas com um bisturi estéril descartável. 
3. Prepare os controles: 

Para o TPC-BVD, siga o protocolo abaixo com 50 µl de TPC. 
Para o NEC, siga o protocolo abaixo com 50 µl de água livre de RNase ou matriz negativa (status conhecido) 

4. Adicione em cada amostra e controle: 
- 125 µl de tampão de lise LYS-FAST 
- 5 µl de NTPC-BVD 
- 20 µl de proteinase K 

5. Incubar 30 minutos a 70°C (± 5°C). 
6. Centrifugue por 2 minutos a 1500 g. 
7. São necessários 100 µl de sobrenadante para a reação (veja abaixo). 
8. Prepare o sobrenadante do órgão e os controles para extrair como descrito abaixo: 

 

  
Sobrenadante de órgãos 

Sobrenadante de controles 
Posição Reagente TPC-BVD NEC água 

Poço A / Poço profundo 1 Amostra ou controle 100 µl 100 µl 
Poço  B / Poço profundo 2 WASH 1 300 µl 300 µl 

Poço C / Poço profundo 3 WASH 2 300 µl 300 µl 

Poço D / Poço profundo 4 WASH 3 300 µl 300 µl 
Poço E / Microplaca de 

eluição ELU 80 µl 80 µl 

 
9. Continue com a Etapa 5 do protocolo de extração 
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