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PRACE POGLĄDOWE

Ponadtlenkową CuZn−dysmutazę zewnątrzko−
mórkową (EC−SOD – extracellular superoxide di−
smutase) opisano w 1982 r. Enzym ten odgrywa
znaczną rolę w utrzymaniu równowagi oksydacyj−
no−antyoksydacyjnej komórek śródbłonka i ma−
cierzy międzykomórkowej ściany naczyń krwio−
nośnych [1, 2]. 

W artykule opisano strukturę i funkcje EC−
dysmutazy, enzymu metabolizującego anionoro−
dnik ponadtlenkowy oraz jej rolę w biochemii
i patobiochemii ściany tętnic.

Anionorodnik 
ponadtlenkowy 

Anionorodnik ponadtlenkowy (O2
• –) powstaje

w wyniku jednoelektronowej redukcji tlenu czą−
steczkowego jako uboczny produkt utleniania
tkankowego w mitochondriach i jako produkt utle−
nienia hemoglobiny do methemoglobiny (ryc. 1).
W organizmie człowieka w procesie utleniania
tkankowego tworzy się około 1,68 × 1023 [3],
a w wyniku utlenienia hemoglobiny około 250 ×
1015 [4] cząsteczek anionorodnika ponadtlenkowe−
go w ciągu doby. W wyniku reakcji dysmutacji
z dwóch cząsteczek anionorodnika ponadtlenko−
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Streszczenie
Zewnątrzkomórkowa dysmutaza ponadtlenkowa (EC−SOD) jest tetrameryczną glikoproteiną. Takie same mono−
mery są zbudowane z 222 reszt aminokwasowych. Miejscem katalitycznym EC−dysmutazy są jony miedziowe
i cynkowe oraz reszta Arg93 i His113. Przeprowadza ona reakcję dysmutacji anionorodnika ponadtlenkowego do
nadtlenku wodoru i tlenu cząsteczkowego. Zapobiega to reakcji tego anionorodnika z tlenkiem azotu i powstawa−
niu nadtlenoazotynu. Tlenek azotu zapewnia prawidłowy tonus naczyniowy. Nadtlenoazotyn modyfikuje białka, li−
pidy i inne składniki strukturalne ściany naczyniowej. Zmiany aktywności EC−dysmutazy ponadtlenkowej w ścia−
nie naczyniowej obserwuje się w wielu stanach patologicznych tętnic, naczyń włosowatych i żył, zarówno miej−
scowych, jak i układowych (Adv Clin Exp Med 2006, 15, 5, 925–932).

Słowa kluczowe: EC−dysmutaza ponadtlenkowa, struktura chemiczna, anionorodnik ponadtlenkowy, mechanizm
dysmutacji, ściana naczyń.

Abstract
The extracellular superoxide dismutase (EC−SOD) is a tetrameric glykoprotein. Identical monomers are built with
222 amino acid residues. Copper and zinc ions, as well as the Arg93 and His113 residue, are the catalytic site of
EC−dismutase. It carries out the reaction of dismutation of superoxide anion to hydrogen peroxide and molecular
oxygen. It prevents the reaction of superoxide anion with nitric oxide and peroxynitrite formation. Nitric oxide con−
ditions normal vascular tonus. Peroxynitrite modifies proteins, lipids, and other structural compounds of the vascu−
lar wall. The changes of activity of EC−superoxide dismutase in vascular walls are observed in many local or syste−
mic pathological conditions in the artery walls, capillaries, and veins (Adv Clin Exp Med 2006, 15, 5, 925–932).

Key words: EC−superoxide dismutase, chemical structure, superoxide anion, mechanism of dismutation, vascular wall.



wego, z udziałem dwóch protonów, powstaje nad−
tlenek wodoru i tlen cząsteczkowy:

2O2
• – + 2H+ → H2O2 + O2.

Nieenzymatyczna dysmutacja O2
• – zachodzi

najszybciej w pH słabo kwaśnym. W fizjologicz−
nym pH anionorodnik ponadtlenkowy jest na tyle
trwały, że może dyfundować z miejsca powstania
do innych organelli i może przenikać przez błony
cytoplazmatyczne. Reakcji dysmutacji anionoro−
dnika ponadtlenkowego dokonuje dysmutaza po−
nadtlenkowa. Jest ona antyoksydantem niekom−
pletnym przemieniającym bardziej toksyczny
anionorodnik ponadtlenkowy w mniej toksyczny
nadtlenek wodoru. Nadtlenek wodoru jest rozkła−

dany przez katalazę i peroksydazę. Anionorodnik
ponadtlenkowy hamuje aktywność katalazy,
a nadtlenek wodoru dysmutazy [5]. Zaburzony
rozkład anionorodnika ponadtlenkowego i H2O2

prowadzi do powstania tlenu singletowego (1O2),
rodnika hydroksylowego (OH•) i rodnika nadhy−
droksylowego (HO2

•), będących najbardziej reak−
tywnymi postaciami tlenu.

Dysmutazy ponadtlenkowe

W organizmie człowieka występują trzy typy
dysmutaz ponadtlenkowych: cytoplazmatyczna
(CuZnSOD, SOD−1), mitochondrialna (MnSOD,
SOD−2) i zewnątrzkomórkowa (EC−CuZnSOD,
SOD−3) [6]. Różnice między poszczególnymi ty−
pami dysmutaz ponadtlenkowych przedstawia ta−
bela 1. Jedynie EC−CuZnSOD występuje na po−
wierzchni komórek, w macierzy międzykomórko−
wej oraz płynach ustrojowych, w osoczu krwi
i w limfie [7]. 

Gen kodujący 
EC−dysmutazę 
ponadtlenkową

Gen kodujący EC−dysmutazę znajduje się
w chromosomie 4 (p15.3–p15.1) [2]. Zawiera on
trzy eksony i dwa introny. Ekson 3., złożony z 720
par zasad, zawiera sekwencję kodującą. W regio−
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Ryc. 1. Powstawanie i rozkład anionorodnika ponad−
tlenkowego i nadtlenku wodoru

Fig. 1. The formation and degradation of superoxide
anion radical and hydrogen peroxide

Tabela 1. Charakterystyka izoform dysmutaz ponadtlenkowych

Table 1. The characteristic of the superoxide dismutase isoforms

Charakterystyka CuZnSOD MnSOD EC−CuZnSOD
(Characteristic) (SOD−1) (SOD−2) (SOD−3)

Chromosom 21q22 6q25 4q21
(Chromosome)

Umiejscowienie komórkowe cytozol mitochondria błona komórkowa
(Cell localization) macierz międzykomórkowa

Masa cząsteczkowa, KDa 32 96 135
(Mollecular weight)

Miejsce katalityczne Cu, Zn Mn Cu, Zn
(Catalytic site)

Cukry brak brak zawiera
(Saccharids)

Liczba monomerów homodimer homotetramer homotetramer
(Monomer number)

Wrażliwość na CN– wrażliwa niewrażliwa wrażliwa
(CN– sensitivity)

Wiązanie heparyny nie wiąże nie wiąże wiąże
(Heparin binding)



nie promotorowym znajduje się miejsce regulują−
ce odpowiedź na metale ciężkie (MRE – metal re−
gulatory element), miejsce odpowiedzi na cAMP
(CREB, cAMP response element binding), miejsce
wiążące białko aktywujące 1 (AP−1 – activating
protein binding site 1), miejsce odpowiedzi na
ksenobiotyki (XRE – xenobiotic response ele−
ment), miejsce odpowiedzi na antyoksydanty
(ARE – antioxidant response element) i miejsce
wiążące czynnik jądrowy NF−κB (NF−κB – nucle−
ar factor κB). Sekwencja nukleotydów genu 
EC−dysmutazy ponadtlenkowej jest w 60% homo−
logiczna z sekwencją genu CuZn−dysmutazy, ale
wykazuje jedynie niewielką homologię z genem
Mn−dysmutazy. 

Właściwości 
fizykochemiczne
Punkt izoelektryczny EC−dysmutazy przypada

na pH 4,8. EC−dysmutaza ponadtlenkowa jest en−
zymem o dużej oporności na działanie czynników
fizycznych i chemicznych. Nie ulega inaktywacji
w temperaturze 70°C w ciągu 1 godz., jest stabil−
na w pH 10,0 i oporna na duże stężenie mocznika,
chlorowodorku guanidyny oraz rozpuszczalników
organicznych [8]. Stabilność struktury zapewnia
mała masa cząsteczkowa podjednostek, występo−
wanie mostków disiarczkowych i obecność skła−
dnika cukrowego w obrębie podjednostek oraz du−
ża powierzchnia styku podjednostek umocniona
między podjednostkowymi wiązaniami disiarcz−
kowymi, hydrofobowymi i wodorowymi. Aktyw−
ność EC−dysmutazy hamują cyjanki, azydki, nad−
tlenek wodoru i dietyloditiokarbaminian [9].

Struktura 

Monomer pre−EC−SOD jest zbudowany z 240
reszt aminokwasowych. Odszczepienie przez pro−
teazę sygnałową od N−końca cząsteczki fragmentu
18−aminokwasowego powoduje przejście w doj−
rzały enzym [10]. Dojrzała EC−SOD jest zbudo−
wana z 222 reszt aminokwasowych o ustalonej se−
kwencji. W cząsteczce tego enzymu wyróżnia się
domenę N−końcową, domenę katalityczną i dome−
nę C−końcową [11]. W domenie N−końcowej znaj−
duje się sekwencja Ala14−Met32 warunkująca od−
działywania hydrofobowe między podjednostkami
i umożliwiająca tworzenie tetramerów. W dome−
nie tej znajduje się także N−glikozylowana reszta
Asn89. W domenie katalitycznej znajdują się re−
szty histydylowe – wiążące Cu2+ oraz reszty histy−
dylowe i reszta aspartylowa – wiążąca Zn2+. W do−
menie C−końcowej znajduje się fragment 13−ami−

nokwasowy zawierający 7 reszt aminokwasów za−
sadowych, stanowiący segmentowy ładunek do−
datni, warunkujący wiązanie kwaśnych heteropo−
lisacharydów [12]. Monomer EC−SOD zawiera 6
reszt cysteinylowych. Reszty cysteinylowe
Cys107−Cys109 tworzą wewnątrzcząsteczkowy,
a reszty cysteinylowe Cys219−cys219 międzyczą−
steczkowy mostek disiarczkowy, powodujący di−
meryzację monomerów. Pozostałe reszty cysteiny−
lowe są wolne. Dimery łączą się hydrofobowymi
N−końcami w tetramer (ryc. 2). Podjednostki 
EC−dysmutazy są funkcjonalnie takie same
i współpracują ze sobą w procesie katalitycznym.
Redukcja międzypodjednostkowych mostków di−
siarczkowych obniża powinowactwo dysmutazy
do heparyny [13].

Miejsce katalityczne

Miejscem katalitycznym EC−SOD są jony
Cu2+ i Zn2+. Cztery ligandy kationu Cu++ stanowią
reszty His96, 98, 113, 163. Piątym ligandem jonu
miedzi jest cząsteczka wody. Kation Zn2+ wiążą
reszty His113, 121, 124 i reszta Asp127. Pierścień
imidazolowy reszty His113 pełni funkcję ligandu−
−mostka, jest bowiem skompleksowany z jonem
Cu2+ i Zn2+. Jon Zn2+ znajduje się w bliskiej, wy−
noszącej około 0,6 nm, odległości od jonu miedzi.
Jony Cu2+ i Zn2+ są nośnikami ładunków dodat−
nich, powodujących elektrostatyczne przyciąga−
nie anionorodnika ponadtlenkowego do miejsca
katalitycznego [14]. Jony miedzi występują na
dwóch stopniach utlenienia – jako jony miedzio−
we (Cu2+) i miedziawe (Cu+). Reakcja jednoelek−
tronowej redukcji jonów Cu2+ do Cu+, z tlenem ja−
ko akceptorem elektronów, charakteryzuje się wy−
sokim potencjałem utleniająco−redukcyjnym,
wyższym od potencjału utleniająco−redukcyjnego
nieomal wszystkich biologicznych akceptorów
elektronów.
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Ryc. 2. Podjednostkowa budowa postać C EC−dysmu−
tazy. N, C – N− i C−koniec, + – fragment polikationo−
wy, ≡ – wiązanie hydrofobowe

Fig. 2. The subunit structure of C EC−dismutase form.
N, C – N− and C−terminal, + – polycationic fragment,
≡ – hydrophobic bound



Mechanizm 
enzymatycznej dysmutacji 

Reakcja enzymatycznej dysmutacji anionoro−
dnika ponadtlenkowego przebiega w czterech eta−
pach (ryc. 3). W pierwszym etapie cząsteczka
anionorodnika ponadtlenkowego łączy się jednym
atomem tlenu z jonem Cu2+, a drugim atomem tle−
nu z grupą guanidynową reszty Arg93. Etap drugi
stanowi przeniesienie elektronu z anionorodnika
ponadtlenkowego na jon Cu2+. Redukcja tego jonu
do Cu+ powoduje przerwanie wiązania jonu mie−
dzi z resztą His113 i protonację azotu imidozolo−
wego. Anion ponadtlenkowy jest utleniany do tle−
nu cząsteczkowego. W dwóch pierwszych etapach
utleniona postać dysmutazy ponadtlenkowej
(SODutl) wchodzi w reakcję z rodnikiem ponad−
tlenkowym, w wyniku czego powstaje cząsteczka
O2 i zredukowana postać dysmutazy:

SODutl + O2
•– + 2H+ → SODutl + H2O2

W etapie trzecim do jonu Cu+ zostaje przyłą−
czona druga cząsteczka O2

•–. Tworzą się wiązania
wodorowe tego anionu z azotem pierścienia imi−
dazolowego His113, z grupą guanidynową Arg93
i z kationem hydroksoniowym (H3O+) związanym
z miejscem katalitycznym. Etap czwarty stanowi
przeniesienie elektronu z Cu+ na atom tlenu anio−
norodnika ponadtlenkowego, połączone z przenie−
sieniem protonów z His113 i ze związanej wody.
Następuje odtworzenie Cu2+, mostka imidazolo−
wego między Cu2+ i Zn2+ oraz odłączenie cząstecz−
ki H2O2. W ostatnich dwóch etapach zredukowana
postać dysmutazy reaguje z drugą cząsteczką anio−
norodnika ponadtlenkowego i dwoma protonami
z utworzeniem nadtlenku wodoru i utlenionej po−
staci enzymu:

SODred + O2
•– + 2H+ → SODutl + H2O2.

EC−dysmutaza jest enzymem bardzo skutecz−
nym. Wartość liczbowa stosunku stałej katalitycz−
nej do stałej Michaelisa wynosi 108 mol–1 s–1. Szyb−

kość katalizy jest limitowana jedynie szybkością
dyfuzji substratu do miejsca katalitycznego enzy−
mu. Liczba obrotów dysmutazy mierzona w ciągu
1 s, w temperaturze 5,5°C wynosi 1 × 106 i prze−
wyższa liczbę obrotów innych enzymów, ocenianą
w temperaturze dla każdego z nich optymalnej.

Degradacja proteolityczna
EC−dysmutazy 
Degradacja proteolityczna EC−dysmutazy jest

przyczyną jej heterogenności molekularnej. Pod−
stawową postacią molekularną tego enzymu jest
EC−dysmutaza C, której strukturę opisano powy−
żej. Trypsynopodobna proteaza i furyna rozszcze−
pia w tej postaci wiązania peptydowe między
Arg215−Glu216 [16]. Powoduje to odłączenie
dwóch 7−aminokwasowych fragmentów połączo−
nych wiązaniem disiarczkowym. Powstaje postać
B EC−dysmutazy. Jest ona dimerem, którego pod−
jednostki są połączone jedynie wiązaniami hydro−
fobowymi. Następnie karboksypeptydazy od−
szczepiają od tego dimeru kolejno 6 reszt amino−
kwasów zasadowych, w wyniku czego powstaje
postać A EC−dysmutazy. Postać C dysmutazy wią−
że silnie, postać B – słabo, a postać A nie wiąże
w ogóle siarczanu heparanu i heparyny [17].

EC−dysmutaza ściany 
naczyń krwionośnych
Aktywność EC−dysmutazy ściany naczyń

krwionośnych jest znacznie większa niż aktywność
tego enzymu narządów miąższowych (tab. 2). En−
zym ten jest syntetyzowany w komórkach mięśni
gładkich naczyń [19]. Po wydostaniu się z komórek
przemieszcza się przez przestrzenie międzykomór−
kowe w kierunku światła naczynia i wiąże z po−
wierzchnią komórek śródbłonka [20]. Jest to wiąza−
nie elektrostatyczne C−końcowego zasadowego
fragmentu struktury enzymu z siarczanem hepara−
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Ryc. 3. Proponowany
mechanizm działania EC−
−dysmutazy ponadtlenko−
wej na podstawie [15]

Fig. 3. A suggested ma−
chanism of EC−superoxi−
de dismutase action, ba−
sed on [15]



nu, który jest składową proteoglikanów, znajduje
się na powierzchni komórek śródbłonka i włókien
macierzy międzykomórkowej. Enzym ten zapobie−
ga szkodliwemu działaniu anionorodnika ponad−
tlenkowego na komórki śródbłonka i określa się go
miejscowo swoistym enzymem ochronnym (ryc. 4).
EC−dysmutaza wykazuje większe powinowactwo
elektrostatyczne do heparyny niż do siarczanu he−
paranu. Podanie dożylne heparyny uwalnia enzym
z powierzchni komórek śródbłonka i powoduje
przechodzenie go do osocza krwi [22]. Zmniejsza

to jego aktywność, powoduje nagromadzanie anio−
norodnika ponadtlenkowego, jego reakcję z tlen−
kiem azotu, powstanie anionu nadtlenoazotynowe−
go i uszkodzenie komórek śródbłonka.

W warunkach fizjologicznych ustala się rów−
nowaga między NO• i O2

•–, która zapewnia prawi−
dłową czynność śródbłonka naczyniowego (ryc. 5).
EC−dysmutaza chroni tlenek azotu przed działa−
niem O2

•–, a tlenek azotu pobudza ekspresję dys−
mutazy [23]. W przypadku nadprodukcji O2

•– lub
zmniejszenia aktywności dysmutazy ponadtlenko−
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Tabela 2. Aktywność EC−dysmutazy i dysmutazy cytozolowej w narządach człowieka [18]

Table 2. The activity of the EC−dysmutase cytosolic dysmutase in human organs [18]

Narząd/tkanka EC−dysmutaza Dysmutaza cytozolowa
(Organ/tissue) (EC−dysmutase) (Cytosolic dismutase)

j/g tkanki j/mg białka j/g tkanki j/mg białka
(U/g tissue) (U/mg protein) (U/g tissue) (U/mg protein)

Aorta 1204,0 67,2 667,0 36,1
(Aorta)

Żyła główna dolna 564,0 27,7 854,0 43,0
(Caval vein inferior)

Tętnica płucna 1117,0 52,5 807,0 38,0
(Pulmonary artery)

Żyła płucna 462,0 20,5 1228,0 56,2
(Pulmonary vein)

Tętnica szyjna 1181,0 61,9 983,0 51,1
(Carotid artery)

Płuco 214,0 8,7 954,0 37,4
(Lung)

Nerka 312,5 3,7 2300,0 245,3
(Kidney)

Wątroba 68,5 0,85 84 950,0 1005,0
(Liver)

Ryc. 4. Umiejscowienie i działanie izoform dysmutazy
w komórkach śródbłonka [21]. Anionorodnik ponad−
tlenkowy powstaje w procesie utleniania tkankowego
zachodzącego w mitochondriach oraz w cytozolu
w reakcjach katalizowanych przez różne oksydazy
(oksydaza cytochromowa, oksydaza ksantynowa, cy−
klooksygenaza, lipoksygenaza)

Fig. 4. Localization and action of dismutase isoforms
in endothelial cells [21]. Superoxide anion radical is
produced in the process of tissue oxidation taking place
in mitochondria and in cytosole in reactions catalyzed
by various oxidases (cytochrome oxidase, xanthine
oxidase, cyclooxygenase, lipoxygenase)

Ryc. 5. Znaczenie EC−dysmutazy w zachowaniu rów−
nowagi między NO• i O2

•− w komórkach śródbłonka

Fig. 5. The significance of EC−dismutase in maintain−
ing balance between NO• and O2

•− in endothelial cells



wej dochodzi do niedoboru NO•, zaburza ochronne
działanie tego związku na śródbłonek naczyniowy.
W procesach tych uczestniczą reaktywne postacie
tlenu i antyoksydanty syntetyzowane nie tylko
w komórkach śródbłonka, ale także w komórkach
mięśni gładkich i w fibroblastach ściany naczyń. 

Istotne znaczenie w miejscowych zaburze−
niach równowagi oksydacyjno−antyoksydacyjnej
ściany naczyń krwionośnych ma powstawanie tęt−
niczych i żylnych skrzeplin przyściennych [24].
W składzie komórkowym skrzeplin tętniczych do−
minują płytki krwi, a w składzie skrzeplin żylnych
erytrocyty. W składzie chemicznym erytrocytów
przeważa hemoglobina, stanowiąca 90% ich suchej
masy. Zawartość hemoglobiny jest także duża
w miejscach wynaczynienia krwi do tkanek i do
jam ciała oraz w miejscach infiltracji tego białka do
ognisk patologicznych ściany naczyń tętniczych
i żylnych. Hemoglobina, ze względu na dużą za−
wartość dwuwartościowego żelaza, wykazuje
znaczny potencjał antyoksydacyjny. Potencjał an−
tyoksydacyjny erytrocytów wzmacnia występowa−
nie w nich bardzo dużych ilości zredukowanego
glutationu, który stanowi 0,27% suchej masy oraz
dysmutazy, która stanowi aż 0,021% suchej masy.

Zaburzenie aktywności i rozmieszczenia 
EC−dysmutazy ponadtlenkowej odgrywa znaczącą
rolę w powstawaniu i rozwoju zmian w ścianie na−
czyń krwionośnych w nadciśnieniu tętniczym
[25], w miażdżycy [26], w powstawaniu tętniaków
[27], w chorobie żylakowej [28], w owrzodze−
niach podudzi [29], w przeszczepach żylnych i tęt−
niczych [30], zmianach cukrzycowych w naczy−
niach [31]. Podjęto próby podawania dysmutazy
ponadtlenkowej dożylnie w niektórych z tych sta−
nów patologicznych [32].

Ocena aktywności i stężenia

Bezpośrednie oznaczanie aktywności dysmu−
tazy ponadtlenkowej, polegające na pomiarze
ubytku substratu (O2

•–) lub przyrostu produktu re−
akcji (H2O2), ze względu na małe ich stężenie
w materiale biologicznym i słabe natężenie sygna−
łu analitycznego jest bardzo trudne [33]. 

W metodach pośrednich aktywność dysmuta−
zy ocenia się na podstawie określenia wielkości
rozcieńczenia badanego materiału, które powodu−
ją zmniejszenie szybkości reakcji, w której bierze
udział anionorodnik ponadtlenkowy, o 50%,
w stosunku do szybkości reakcji zachodzącej, gdy
tego enzymu nie ma. Zasadę tych metod przedsta−
wia rycina 6. Pomiar stężenia barwnego produktu
reakcji odbywa się metodą spektrofotometryczną.
Poszczególne metody oznaczania dysmutazy róż−
nią się źródłem O2

•–, rodzajem substratu, z którym
on reaguje i ilością dysmutazy niezbędną do zaha−
mowania szybkości reakcji o 50% (tab. 3). Aktyw−
ność dysmutazy ponadtlenkowej oznacza się naj−
częściej, używając adrenalinę, która w pH 10,2
ulega samoutlenianiu do adrenochromu. W tym
pH zarówno dysmutaza, jak i O2

•– jest trwały, nie
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Tabela 3. Metody pośrednie oznaczania aktywności dysmutazy ponadtlenkowej, według [34]

Table 3. The indirect metods of superoxide dismutase activity measurement, according [34]

Substrat pH Długość fali Ilość dysmutazy hamująca szybkość reakcji o 50%
(Substrate) (pH) (Wavelength) (Quantity of dismutase to diminish of reaction rate by 50%)

[nm] [ng]

Adrenalina 10,2 560 20
(Adrenaline)

Błękit nitrotetrazolinowy 10,2 550 300
(Nitrotetrasoline blue)

Cytochrom C 7,8 480 124
(Cytochrome C)

Dimetylosulfotlenek 8,6 420 400
(Dimethyl sufoxide)

6−hydroksydopamina 7,4 490 90–120
(6−hydroksydopamine)

Pirogallol 8,2 550 275
(Pyrogallol)

Ryc. 6. Zasada pośrednich metod oznaczania aktyw−
ności dysmutazy ponadtlenkowej [34]

Fig. 6. The rule of indirect methods of superoxide dis−
mutase activity determination [34]



działają ponadto w nim inne enzymy, zarówno wy−
wołujące powstawanie reaktywnych postaci tlenu,
jak i działające antyoksydacyjnie. W celu odróż−
nienia łącznej aktywności EC−dysmutazy i CuZn−
dysmutazy od aktywności Mn−dysmutazy prze−
prowadza się oznaczenia w nieobecności i obecno−
ści jonów CN– [35]. Aktywnością łączną
EC−dysmutazy i CuZn−dysmutazy jest różnica
między wynikami obu oznaczeń. Przed oznacze−
niem aktywności dysmutazy w osoczu krwi
i w ekstraktach tkankowych, zawierających hemo−
globinę, należy ten barwnik usunąć, wytrącając
mieszaniną chloroformu i etanolu [36]. 

Różnice powinowactwa do heparyny umożli−
wiają rozdział różnych postaci EC−dysmutazy
w kolumnach chromatograficznych wypełnionych
heparyną związaną z sefarozą [37]. Otrzymuje się
kolejno frakcję: A – niemającą powinowactwa,
B – o małym powinowactwie, C – o dużym powi−
nowactwie do heparyny, których aktywność ozna−
cza się jedną z wymienionych powyżej metod. Do
określenia zawartości poszczególnych typów
dysmutaz (CuZn−SOD, EC−SOD, Mn−SOD) wy−
korzystuje się różnice ich mas cząsteczkowych

i dokonuje rozdziału metodą elektroforezy w żelu
poliakryloamidowym [38]. Stężenie białka enzy−
matycznego oznacza się, używając swoistych
przeciwciał metodą immunochemiczną ELISA
[39]. W osoczu krwi zawartość EC−dysmutazy
mieści się w przedziale 120–400 ng/ml. Zwiększa
się ona przejściowo po podaniu heparyny. Używa−
jąc przeciwciał, dokonuje się także umiejscowie−
nia tkankowego i komórkowego EC−dysmutazy za
pomocą metod immunohistoenzymatycznych
[40]. Przeciwciała przeciwko EC−dysmutazie po−
nadtlenkowej wiążą się z epitopami enzymu znaj−
dującego się w skrawkach nieutrwalonego mate−
riału tkankowego. Kompleks enzym–przeciwciało
uwidacznia się, używając zestawu detekcyjnego
awidyna–biotyna–peroksydaza. Wyniki oceny im−
munohistoenzymatycznej rozmieszczenia dysmu−
tazy w tkankach przedstawia się na barwnych mi−
krofotografiach, a nasilenie odczynu ocenia się
półilościowo w skali: brak odczynu (–), odczyn
słabo dodatni (±), odczyn dodatni (+), odczyn sil−
nie dodatni (++). O obecności i ekspresji EC−dys−
mutazy stwierdza się także na podstawie ilościo−
wego oznaczenia swoistego mRNA.
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