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Ep soZYme
DNA Pol meraz
Enz mler m z
Ep soZYme Taq DNA Pol meraz

Ep soZYme Taq DNA Pol meraz, termof l k
b r bakter olan Thermus aquat cus'a a t Taq
DNA pol meraz gen n n, Escher ch a col
bakter ler ne aktarılarak üret l p, saflaştırılan,
rekomb nant b r enz md r. Ep soZYme Taq DNA
pol meraz, 5'-3' DNA pol meraz akt v tes ve
5'-3' ekzonukleaz akt v tes ne sah pt r.

Ep soZYme Pfu DNA Pol meraz
Ep soZYme Pfu DNA Pol meraz, Pyrococcus
fur osus'a a t Pfu DNA pol meraz gen n n,
Escher ch a col bakter ler ne aktarılarak
üret l p, saflaştırılan, termostab l,
rekomb nant b r enz md r. Pfu DNA pol meraz,
d ğer termostab l DNA pol meraz enz mler
arasında en düşük hata yapma oranına sah p
enz md r. Bu oran Taq DNA pol merazdan 10
kat daha düşüktür. Sonuç olarak, Pfu DNA
pol meraz yüksek doğrulukta sentez
gerekt ren pol mer zasyon deneyler ç n
terc h ed lmekted r.

Ep soZYme KOD DNA Pol meraz
Ep soZYme KOD DNA Pol meraz, termof l k
b r arkebakter olan Thermococcus
kodakaranens s KOD1 (Pyrococcus
kodakaraens s KOD1)'de tanımlanmış ve
karakter ze ed lm ş b r enz md r. B DNA
pol meraz enz mler a les çer s nde yer alan
bu enz m güçlü 3'-5' eksonukleaz akt v tes ne,
dolayısıyla hataları onarab lme yeten ğ ne
(proof-read ng act v ty) sah pt r. KOD DNA
pol meraz enz m , Taq DNA pol meraz
enz m ne göre 2 kat, Pfu DNA pol meraz
enz m ne göre 5 kat daha yüksek hızda (100130 nükleot d/san ye) DNA sentez n katal z
eder. KOD DNA pol meraz enz m le sentez
ed len DNA fragmentler küt uçludur ve
fosfor llenm ş olmaları koşulu le d rekt DNA
l gasyonlarında kullanılab l r.

Ep soZYme
PCR MASTER MİX
Ep soZYme 2x PCR Master M x
Ep soZYme 2x PCR Master M x; dNTP'ler,
PCR Tamponu, Mg+2 ve Taq DNA pol meraz
g b tüm PCR reaks yon b lesenler n çer r ve
kullanıma hazır olarak opt m ze ed lm şt r.
Reaks yonun gerçekleşt r lmes ç n sadece
pr merler ve kalıp DNA'ya ht yaç vardır. 2x
PCR Master M x le zamandan tasarruf
ederken, p petaj adımlarının fazlalığından
doğan kontam nasyon r sk ortadan kaldırılmış
olur.

Ep soZYme
qPCR MİX
2x Ep soZYme qPCR Master M x
(w/o ROX)
2x Ep soZYme qPCR Master M x, Gerçek
Zamanlı Kant tat f PCR (qPCR)
reaks yonlarında kullanılmak üzere, kullanıma
hazır olarak opt m ze ed lm şt r. Bu ürün qPCR
deney ç n gerekl tüm b leşenler (kalıp DNA
ve pr merler dışında) çermekted r. Sadece
pr merler ve kalıp DNA eklenerek deneye
başlanab l r. Karışım çer s nde akt v tes
ortam sıcaklığında ant kor taraafından bloke
ed len b r termostab l DNA pol meraz
bulunmaktadır.

Plazm te klonlanmış b r cDNA (1.0 ng - 0.1 pg) hedeflen lerek
yapılan qPCR deney nde 2x Ep soZYme qPCR Master M x (EZQ-01)
kullanılmıştır.
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