
 

 شرکت زیست فناوری کوثر

TMKBC Taq DNA Polymerase  

 

پلی مراز می باشد که با بهترین خلوص در بافر مناسب تهیه شده است و  Taqنوع نوترکیب آنزیم   TMKBC Taqآنزیم 

برای انجام انواع   TMKBC Taqقرار گرفته است. آنزیم  (QA)و اطمینان عملکرد  (QC)تحت آزمایشات کنترل کیفی 

PCR صی و پیشگیری در کشور استفاده می گردد. عملکردی بسیار مناسب می باشد. این آنزیم در مراکز تحقیقاتی، تشخی

یکسان با آنزیم های مشابه خارجی، قیمت ارزان، تحویل سریع بعد از سفارش و تضمین عملکرد از دالیل استقبال از این 

 محصول می باشد. 

 

 

 عملکرد:

 

دارای بهترین فعالیت می  C072است و در دمای  '5         '3دارای فعالیت پلی مرازی در جهت   TMKBC Taqآنزیم 

 دقیقه می باشد.  40بمدت  C095باشد. نیمه عمر آنزیم در 

تبدیل نماید. این  DNAبه مولکول  C072دقیقه و در دمای  30را در  dNTPاز  nmol 10هر واحد آنزیم قادر است 

 ,Real time PCRال تعیین توالی مث) (PCR)آنزیم برای انواع آزمایشات مولکولی متکی به واکنش زنجیره ای پلیمراز 

QFPCR, MLPA, Cycle Sequencing))  و انواع دیگرPCR  .مناسب بوده و کاربرد عمومی پیدا کرده است 

 

 مزایا: 

 

 :(Accuracy)دقت باال  -

 میباشد. (1/10000)آنزیم دارای حداقل خطا 

  

 :(Speed)سرعت  -

 DNAدقیقع به مولکول  30در  dNTPاز  nmol 10تبدیل 

  

 :(High Potency)توان باال  -

 میکرولیتری نتایج خوبی حاصل می گردد.  PCR 25واحد در واکنش  0.2تحقیقات نشان می دهد حتی با استفاده کمتر از 

 

 :(Reliability)اطمینان  -

 KCl 50mM, EDTA 0.1mm, DTT 1mM, PMSF (در یک بافر نگهدارنده مناسب  KBC Taq TMآنزیم 

0.5mM, Glycerol 50%, Tris 50mM, pH=7.9 .تهیه شده که عملکرد آنزیم را در شرایط مختلف حفظ می کند ) 

 

 :(Quality Asurance)تضمین عملکرد  -



به خارجی عملکرد بسیار مناسب در مقایسه با آنزیم های مشا  DNA Pol.  TMKBC Taqبررسی نشان میدهد که آنزیم

 دارد. 

 

 کمیت و محتوی: 

 ,1000 ,5000 ,10000شده است و در مقادیر  یهته (5ul/µl)واحد در میکرولیتر  5به مقدار   TMKBC Taqآنزیم 

 واحدی ارائه  می شود.  250 ,500

 

احد و یک میلیون وشرکت زیست فناوری کوثر آماده است مقادیر درخواستی را طبق نیاز مشتریان ارائه نماید مثال قرارداد 

)با  Complete 10Xهمراه با سه ویال شامل  KBC Taq TMتحویل تدریجی به مراکز تحقیقاتی پرمصرف. آنزیم 
2+Mg ، )Incomplete  بدون(2+Mg)   و(100mM) 2MgCl  .ارائه می گردد 

 

 

 میزان برداشت

 )میکرولیتر(
 Uواحد 

                                Enzyme 

Quantity 
Cat.No 

0.1 0.5 1  250 u K1111/250 

0.2 1 2  500 u K1111/500 

0.3 1.5 3  1000 u K1111/1000 

0.4 2 4  5000 u K1111/5000 

0.5 2.5 5  10000 u K1111/10000 

 

 Cat.Noبا   TMKBC Taq: مقادیر آنزیم  2جدول                  : میزان میکرولیتر بر مبنای یونیت آنزیم1جدول

 

 فعالیت آنزیم در غلظت های متفاوت:

میکرولیتری(  PCR 22کوثر )واکنش   TMKBC Taqواحد آنزیم  2.5تا  0.5را می توان با استفاد ه از  PCRواکنشهای 

 انجام داد. 

 0.1 واحد کافیست 0.5واحد از آنزیم می باشد برای  5دارای   TMKBC Taqاین در حالی است که هر یک میکرولیتر 

 میکرولیتر از آنزیم برداشت شود. 

 

 در دمای محیط و دمای یخچال:   TMKBC Taqپایداری آنزیم 

درجه سانتیگراد پایدار خواهد بود. همچنین نتایج  -22تا  -12ماه در دمای  12پلی مراز کوثر به مدت  Taq DNAآنزیم 

به مدت چندین هفته در در دمای محیط بدون کاهش عملکرد فعال بوده   TMKBC Taqبررسی ها نشان می دهد که آنزیم 

 )دمای یخچال( قابل نگهداری می باشد.  C0+4ندین ماه در دمای چو 

 

 


