
 
 

 

  PCR های استانداردگلی با استفاده از برخی آنزیمدر جنس مریم ISSR-PCRروش  سازیبهینه
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 گونه در سرتاسر جهان 1333 حدود با(Lamiaceae)  تیره نعناعیان و بزرگ ی مهمهایکی از جنس (.Salvia L) گلیمریم

در طب مردم و صنایع غذایی  مدت طوالنی است که ،خواص دارویی بسیاربدلیل دارا بودن  گلیهای مختلف مریمگونه .است

ون طبیعی و بروز هیبریداسی شناختیریخت به علت تشابه گلیمریمهای گونهها در گیرند. شناخت ژنوتیپمورد استفاده قرار می

منجر به  باالتر کیفیتو  یبازده در جهت ،PCR تکثیر از ترکارآمد ابزار یکدستیابی به  به منظور مشترک دشوار است. جستجو

 . هدف اصلی اینشودحفظ می ها بطور یکساندر همه آن PCR تکثیر اصول حال این با ،ها شده استپروتکل انواع توسعه

 مطالعات برای کارآمدPCR پروتکل  یک معرفی گلی، به منظوردر جنس مریم ISSR-PCRروش کاربرد سازی مطالعه بهینه

استخراج  Doyle & Doyleبه روش  های مورد مطالعههای گونهاز برگ ژنومی DNA. بوددارویی  گیاهان مولکولی در زیست

 Taq DNAشامل:  PCRهای و آنزیم UBC827 و UBC825شامل:  ISSRبا استفاده از آغازگرهای  PCRشد. سپس تکثیر 

polymerase، DreamTaq DNA polymerase  وPCR master mix .انجام شد DNA polymerase  وPCR master 

mix نتایج بهتری را در مقایسه با 

Taq DNA polymerase .نشان دادند DreamTaq DNA polymerase یک Taq DNA polymerase بود یافته است به

را در یک شکل  PCRمواد کلیدی الزم برای انجام  PCR master mix. شده است سازیبا توان باال بهینهPCR  تکثیرکه برای 

 .کندتر میرا آسان و ساده PCRروند کاری  به طوریکه ،کندفراهم میبهینه شده و مخلوط شده ای 

PCR master mix مخلوطی از DNA polymeraseها، منیزیم، ک، نمdNTPs در نتیجه  ،و بافر واکنش بهینه شده است

PCR master mix  و تکرارپذیری، همچنین صرفه جویی در زمان و هزینه  نواریبه علت تاثیر روی تکثیر، الگوهای 

 . باشدPCR های دیگرجایگزین مناسبی برای آنزیم تواندمی
 

  ،(.Salvia L) گلیمریم ،DreamTaq DNA polymerase،ISSR-PCR  ،PCR master mix: یکلیدهای هواژ

Taq DNA polymerase 
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Salvia L. belongs to Lamiaceae family with nearly 1000 specie worldwide has many medicinal 

properties. Various species of Salvia have long been used in folk medicine and food industries. 

Due to the morphological similarity and common occurrence of natural hybridization within 

species, identification of genotypes in Salvia species is difficult. The search for a more efficient 

means of PCR amplification of both higher quality and yield has led to the development of a 

variety of protocols, however the basics of PCR amplification remains the same. The major 

purpose of this study was optimization of ISSR-PCR method in the Salvia genus to determine 

the best PCR protocol for further molecular biological studies of medicinal plants. Genomic 

DNA was extracted using Doyle & Doyle method. Subsequently the PCR amplifications were 

performed using inter simple sequence repeat (ISSR) primers consist of: UBC825 and UBC827 

and PCR enzymes including: Taq DNA polymerase, DreamTaq DNA polymerase and PCR 

master mix. The PCR master mix and DreamTaq polymerase showed better results as compared 

to the Taq DNA polymerase. DreamTaq DNA polymerase is an enhanced Taq DNA polymerase 

optimized for high throughput PCR applications. It ensures higher sensitivity, longer PCR 

products and higher yields compared to conventional Taq DNA polymerase. PCR master mix 

provides the key ingredients necessary for performing PCR in a premixed and optimized format 

that streamlines and simplifies the PCR workflow. Master Mix comes pre-mixed, containing 

DNA polymerase, salts, magnesium, dNTPs, and optimized reaction buffer. Water, template 

and primers are the only additions necessary to perform PCR. Consequently, the PCR master 

mix due to having an effect on amplification, banding patterns and reproducibility, also saving 

in time and cost can be suitable replacement for the other PCR enzymes. 
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