
 

 شرکت زیست فناوری کوثر

KBC HiFid 

High-Fidelity DNA Polymerase 

      هایی طراحی شده است که در آنها صحت عملکرد باال بسیار مهم میباشد  PCRجهت آن دست از  KBC HiFidآنزیم 

پلیمریزاسیون از  ینماید. قدرت و دقت باال PCRرا  6Kb.این آنزیم به کاربر این توانایی را می دهد تا قطعاتی تا طول 

و اگزونوکلئازی از   ´3´5دارای خاصیت پلی مریزاسیون از  KBC HiFidویژگی های مهم این آنزیم هستند . آنزیم 

3´5´  میباشد . خصوصیات منحصر به فرد این آنزیم آن را گزینه مناسبی جهتPCR  های دشوار نموده است. آنزیم

KBC HiFid است که تضمین کننده کیفیت آن می باشد. دهای روز دنیا تهیه شدهبا مت 

 راهنمای استفاده ازKit  High-Fidelity PCR 

      : آنزیم

، تهیه شده در شرکت زیست فناوری کوثردر هر بار تهیه مورد انواع آزمایشات کنترل کیفی HiFid KBCآنزیم  

(QC) واطمینان از عملکرد(QA) .بهترین روش خالص شده ودربافرنگهدارنده مناسب  این آنزیم با قرار می گیرد 

(Storage buffer)   .در اختیار کاربر قرارمی گیرد 

، میزان یک واحد Kb 6.5( در هر میکرولیتر می باشد. در مورد توالی های تا Unitواحد ) 2آنزیم  به مقدار                

و  PCR، جواب مناسب فراهم خواهد نمود البته این میزان می تواند با توجه به شراط  PCR  25 µlآنزیم در واکنش 

بکارمی  DNAنمونه مورد استفاده تغییر نماید. الزم به ذکر است از آنجا که این آنزیم برای همانندسازی توالی های بلند 

 واهد داشت .بستگی خ نیز و همچنین کیفیت اولیه آن DNAلذا انجام واکنش به مقدار رود

 ( یک واحدunit میزان آنزیمی است که )10nM dNTP  را در دمایC°72   دقیقه به فرم اسید  03در مدت

 غیر محلول در می آورد.

 اطالعات محصول 

Store 

at 

 Content Name Cat.No NO 

500U 250U 100U 

C°20 - 250µl 

( 500 U 

pack size) 

125µl 

( 250 U pack 

size) 

50µl 

( 100 U 

pack size) 

KBC HiFid K1117 1 

C°20 - 3×1ml 

( 500U 

pack size) 

2×1ml 

( 250U pack 

size) 

1ml 

( 100U 

pack size) 

  HiFid 10X 

Buffer(incomplete) 

 

- 2 

C°20 - 2×1ml 

( 500U 

pack size) 

1×1ml 

( 250U pack 

size) 

1ml 

( 100U 

pack size) 

0mM)10(2 MgCl 

 

- 3 

 

 



  بافر نگهدارنده آنزیم(Storage Buffer): 

کند و شامل موارد ذیل است از کاهش عملکرد آنزیم در طی مدت نگهداری جلوگیری می  ترکیبات  تشکیل دهنده ی این بافر

:Tris - HCl  40 mM; KCl  200 mM; DTT  2 mM; EDTA  0.2 mM; 

 بافرها : 

 به گونه ای تهیه شده است که بهترین شرایط را جهت فعالیت آنزیم فراهم آورد. 5xبافر 

 الگو: DNAو  dNTPو  Mg+2 غلظت 

یکی از فاکتورهای   Mg+2بسیار به منیزیم وابسته است ، غلظت  KBC Extend longاز آنجا که عملکرد آنزیم 

 است. PCRضروری برای دستیابی به بهترین نتیجه در 

را افزایش  DNAبیشتر از حد موردنیاز برای انجام واکنش باشد، استحکام پیوندهای بین دو رشته  Mg+2چنانچه غلظت 

می شود و نیز موجب تثبیت   PCRدر طی  DNA    (denaturation)می دهد و در نتیجه مانع واسرشت

annealing  پرایمرها در جایگاههای نادرستDNA  .الگو می گردد و دستیابی به نتایج اختصاصی را کاهش می دهد

 باشد، مقدار محصول چندبرابر کاهش می یابد. از PCRکمتر از حد موردنیاز برای واکنش  Mg+2در مقابل، اگر میزان 

الگو و همچنین ترکیبات بافر  DNA، جایگاههای اختصاصی در  dNTP؛ به غلظت   Mg+2سوی دیگر، غلظت مناسب 

 وابسته است.

 متفاوت می باشد : PCRتوجه به طول قطعه  با 2MgClغلظت 

 

 

 

ویا مشتقات آن به  dUTPدارد.استفاده از  Extend long KBCتاثیر بسیار بسزایی روی عملکرد  dNTPکیفیت باالی 

ندارد و باید  PCRنقش مثبتی دردستیابی به نتیجه بهینه در   dNTPافزایش بیشتر غلظت   .هیچ وجه توصیه نمی شود

 میزان مناسب آن برای هر کار در نظر گرفته شود.

 

 PCRطول قطعه  PCRدر هر واکنش   2MgClغلظت 

1.5mM 0.5 – 6 kb 

2mM 6 – 13 kb 

2.5mM 13 – 16.5 kb 


