
 
 
 

 

 کیت سنجش سوپراکسید دیسموتاز
Nasdox™ (Superoxide dismutase non-enzymatic Method) 

 مقدمه:

های فعال واجد ( که شامل مولکولROS=Reactive Oxygen Speciesهای فعال اکسیژن )گونه

های مختلف، ضمن به مولکول ی رایج محسوب شده و با حملهکنندهترکیبات اکسیداکسیژن هستند، از 

های ترین مکانیسمکنند. یکی از مهمی ثانویه نیز تولید میها محصوالت اکسید شدهکردن آن اکسید

 زهای فعال اکسیژن، حضور و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتای گونهاکسیدانی بدن در برابر حملهآنتی

(SOD.است ) 

واکنش دیسموتاسیون آنیون  ها. این دسته از آنزیمین هستندیمتالوپروت سوپراکسید دیسموتاز هایآنزیم

کنند. دیسموتاسیون نوع خاصی از هیدروژن را کاتالیز می ( به اکسیژن و پراکسید-O2سوپراکسید )

 متفاوت محصول دو و شده شکاه و ایشاکس همزمان دچار گونه یک ،درآن که استردوکس  هایواکنش

 .کندمی ایجاد

غلظت باالیی در مغز، کبد، قلب،  و شودسوپراکسید دیسموتاز به طور گسترده در گیاهان و حیوانات یافت می

در سیتوپالسم   SOD1د:شوم سوپراکسید دیسموتاز دیده میاریتروسیت ها و کلیه دارد. در انسان سه فر

که خارج سلولی  SOD3 در میتوکندری که حاوی منگنز است و SOD2 باشد،می Cu/Zn که از نوع

ها و همچنین در مایعات خارج سلولی مانند پالسما، لنف و مایع سینوویال است و در فضای بینابینی بافت

نهایت سریع است و دارای عدد باشد. واکنش سوپراکسید دیسموتاز بیمی Cu/Zn وجود دارد و از نوع

ها، غلظت آنیون ها و بافتباشد. حضور مقدار کافی از آنزیم در سلولمی s 1-m 910x  2-1 تبدیل

حاضر در سلول و  (SOD) دارد. فعالیت سوپراکسید دیسموتازسوپراکسید را در سطح بسیار پایین نگه می

 مرتبط با استرس اکسیداتیو، حیاتی است.  هایخارج سلولی، برای جلوگیری از بیماری هایمحیط

های در نمونهروشی ساده، تکرارپذیر و استاندارد بوده و  ™Nasdoxدیسموتاز  سنجش سوپراکسید کیت

بوده گیری ولی و مایع محیط کشت قابل اندازهپالسما، ادرار، بافت هموژنه، لیزات سلبیولوژیکی مانند سرم، 

است که ای پیروگالول ماده باشد.ل میالوگوپیر نسیواسیدکاتوا کنشر وامهاس ساا بربه طور کلی آزمایش  و

عمر شود. با در دست داشتن غلظت مشخصی از این ماده نیمهدر شرایط عدی در حضور هوا اکسیده می

با غلظت نامشخص  SODشود. در این واکنش با اضافه کردن نمونه حاوی اتواکسیداسیون آن مشخص می

سنجیده و در مقایسه با کنترل میزان غلظت مقدار مهار واکنش اتواکسیداسیون پیروگالول در زمان مشخص 

SOD شود.در نمونه مشخص می 

 آماده سازی معرف ها

1) Reagent 1 (R1) 10x :از  لیتریلینمونه دو م ۱۰ ی هربراR1  آب دوبار  لیتریلیم ۱۸را با

بدین منظور  NaOH)توصیه نوند سالمت به استفاده از  برسانید 2/۸را به  pHو مخلوط  یرتقط

 است(.

2) Reagent 2 (R2): میکرولیتر از  ۵۰نمونه،  ۱۰ هر برایR2a  لیتر از معرف میکرو ۴۹۵۰را با

R2b یمخلوط و به صورت کامل ورتکس نما( یدpH  ۴/۷باید در موقع استفاده )باشد. 

کاربرد  بافتی و یا سلولی هایبرای آماده سازی نمونهاین بافر صرفا : Buffer 10xبافر لیز کننده  (3

لیتر آب دوبارتقطیر میلی ۹لیتر را با ید )یک میلییابر رقیق نمابر ۱۰بافر لیزکننده را در ابتدا  دارد.

 .ید(یمخلوط و ورتکس نما

 ها:آماده سازی نمونه

به  استفاده نموده و( موجود در کیت Bufferهای بافتی از بافر )برای لیز نمونه :های بافتینمونه

توانید )بدین منظور می کنیدلیتر از بافر را اضافه کرده و هموژنایز میلی ۵، نمونهازای یک گرم از بافت 

 ۱2۰۰۰ سپس نمونه مورد نظر را در استفاده کنید(. ۱۶۰۱۰از هموژنایزر نوند سالمت با کد محصول 

درجه سانتیگراد سانتریفیوژ کنید و از مایع رویی به عنوان نمونه  ۴دقیقه در دمای  ۵به مدت دور 

 ید.یاستفاده نما

به مدت دو دقیقه سانتریفیوژ دور  ۸۰۰سلول را در  ۶۱۰ محیط کشت حاوی حداقل :یسلول هاینمونه

خنک شسته و مرحله قبلی را  PBSرا با  نشین شدهی تههاکرده و مایع رویی را دور بریزید. سلول

( به مدت Bufferلیتر از بافر لیز کننده )میلی ۵/۰ها را با دوباره تکرار کنید. بعد از این مرحله سلول

 ۵به مدت  دور ۱2۰۰۰ها را همراه بافر سانتریفیوژ )سلول، سپس مجاورت یخ قرار دادهده دقیقه در 

 ید. یده نمادقیقه( و از مایع رویی به عنوان نمونه استفا

ید که در این صورت باید یرقیق نما دیونیزهتوانید نمونه را با آب های پالسما/سرم میدر نمونهنکته: 

 .گرددضریب رقت را در فرمول لحاظ 

 ( Cu/Znگیری سوپراکسید دیسموتاز سیتوزولی )اندازه

گراد سانتریفیوژ درجه سانتی ۴دقیقه در دمای  ۱۵به مدت  دور ۱۰۰۰۰را در  ی سرم یا پالسماهانمونه

. عدد نهایی را به عنوان نمونه استفاده کنید باشدمی Cu/Zn-SODکرده و  مایع رویی که حاوی 

 در نمونه خواهد بود. سوپراکسید دیسموتاز سیتوزولیپس از سنجش مقدار آنزیم 

 

 (Mn-SODمیتوکندریایی ) گیری سوپراکسید دیسموتازاندازه

گراد سانتریفیوژ درجه سانتی ۴دقیقه در دمای  ۱۵به مدت  دور ۱۰۰۰۰را در  پالسمای سرم یا هانمونه

 در این حالت. را به عنوان نمونه استفاده کنید باشدمی Cu/Zn-SODکرده و  مایع رویی که حاوی 

عدد نهایی پس از سنجش  ود.شموالر میلی 2 اضافه کنید تا غلظت نهایی آن سیانید پتاسیم به نمونه

 میتوکندریایی در نمونه خواهد بود.سوپراکسید دیسموتاز مقدار آنزیم 

 

 RBC-SODهای اریتروسیت در نمونه گیری سوپراکسید دیسموتازاندازه

 با کد محصول TM RBC -Nasodox بایست کیتها مییم در اریتروسیتبرای سنجش این آنز

NS-15034 تهیه و نسبت به سنجش دقیق اقدام کنید 

 روش انجام:
 ید:یبرای انجام کار به ترتیب جدول زیر اقدام نما

 

 )میکرولیتر(لوله کنترل  )میکرولیتر( لوله نمونه معرف

 - ۵۰۰ نمونه

 2۰۰۰ 2۰۰۰ (R1معرف یک )

 ۵۰۰ - (DWآب دیونیزه )

 ها را مد نظر داشته باشیدنموده و زمانمعرف بعدی را باید در داخل اسپکتروفتومتر اضافه 

 ۵۰۰ ۵۰۰ (R2معرف دو )

 نانومتر ۴2۰در طول موج  خوانش

 

ت و میانگین یدقیقه با فاصله یک دقیقه قرا ۳اختالف جذب نوری نمونه و کنترل را در زمان صفر تا  

 ید.یدر فرمول محاسبه استفاده نما ΔODاختالف آنها را به عنوان 

 :محاسبه 
 

SOD activity (U/ml or mg protein)= 
∆𝑶𝑫 𝑻𝒆𝒔𝒕

∆𝑶𝑫 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍
× 200      

 ید. ینوند سالمت وجود دارد،  استفاده نما سایتوبگر آنالین که در توانید از محاسبهبرای راحتی کار می
 

 توصیه ها:

  ها قبل از شروع ولی معرف درجه سانتیگراد( نگهداری شود ۸-2کیت در یخچال )دمای
رسیده و قبل از  گراد(درجه سانتی 2۵اید به دمای محیط )ترجیحاً دمای ب آزمایش

 ها دیده نشود.ایی که هیچ کریستالی در معرفبه گونه یدیاستفاده ورتکس نما

 فاده شوند.تهیه و است ساعت( ۸)کمتر از  ها باید به صورت تازهتمام محلول 

 شود.استفاده از سانتریفیوژ یخچالدار توصیه می 

 حاوی  هایاز نمونهEDTA .استفاده نشود 


