
 

 

 

 

  IVکالژناز نوع 
 یقـاتیتحق یکـارها یفقـط بـرا

 

  BI-1604شمـاره کاتالوگ: 

 

 محصـول یـفتوص
 

-یسینگل -X-ینپرول یدر توال یسین( و گلX) یخنث ینهآم یداس یک ینب یوندپ یپروتئاز است که برا یمآنز یک( یتولیتیکومهس یدیومکالژناز )بدست آمده از کلستر 
 یع)که بطور شا یعیکالژن طب یهایبریلتواند فینظر منحصر به فرد است که م یناز ا پروتئازها یندر کالژن تکرار شده است و در ب یتوال یندارد. ا یتاختصاص ینپرول

 معمولبوده و بطور  یپازو ل یدازساکاریپروتئاز، پل یهایماز آنز یو تعداد A یدیوپپتیدازکلستر یوال حاوکند. کالژناز خام معم یبشود( را تخریم یافت یپوندیدر بافت 
 یحاو ، یبرهافشبکه و  یعیکالژن طب یبتخر یبرا یازمورد ن یمعالوه بر داشتن آنز یراز ،آل استیدهبافت ا یهتجز یبرا یمآنز ینرود. ا یبکار م یبافت یهتجز یبرا
 کند.یم یدرولیزرا ه یتلیالو اپ یندیوپ یهابافت یخارج سلول یکسموجود در ماتر یپیدهایو ل یدهاساکاریها، پلینپروتئ یراست که سا ییهایمآنز

 

 پتانسی

 125باالتر از  4محصول کالژناز نوع  یتکند. فعال یاز کالژن آزاد م  pH 7.5با  یگراددرجه سانت 37ساعت در  5را ظرف  ینمول لوس یلیم یکمعادل  یم،واحد آنز یک
 گرم باشد. یلیواحد بر م

 

 مهم نکـات
 .یدکن ی( نگهداریپس از آماده ساز یگراددرجه سانت -20تا  -5) یگراددرجه سانت 2-8 دمای دربصورت پودر  •
 . یدکن پرهیز نور با تماس و رطوبت از •
 .کنید اجتناب پوست با تماس و استنشاق از •
 .یستمناسب ن یوانح یادر انسان  یدرمان یا یصیمقاصد تشخ یاستفاده شود. برا یقاتیمقاصد تحق برای فقط •
 یهتجز یبرا یاست و به خوب یپتیکو تر یپاین،کلوستر یناز،کالژناز، کازئ یها یتسطوح متوسط فعال یدارا 1کالژناز، کالژناز نوع  یها رپوراسیونپ یربا سا مقایسه در •

 شده است.  ینهبه یالتلیآدرنال، کبد، و اپ ی،بافت چرب
 شوند.یآن م هارباعث م یژن، و گونه فعال اکسEDTA یستیئن،فلزات مانند س کننده شالته عوامل •

  برای هضم سلول هایpancreas islet   وMammary IV Islet .مناسب است 
 

 ستفادهروش ا
 یمحلول استوک و محلول کار یآماده ساز .1

 را در  یراستریلغ یوفیلیزهل یمآنزHBSS یا( یزیمو من یمکلس ی)حاو PBS یا( یزیمو من یمکلس ی)حاو DMEM/F12 یلتراسیون. محلول را توسط فیدحل کن 
. بالفاصله شودمیاستفاده  یترلیلیواحد بر م 100تا  50 یا( W/Vدرصد ) 5/0تا  1/0 یها لظت. کالژناز خام اغلب در غیدکن یلمخصوص کشت سلول استر

  .یدذوب کن الچیخ یبالفاصله قبل از استفاده، آن را در دما. یدقرار ده یزردر فر یا یدمحلول را استفاده کن یه،پس از ته

 هضم بافتی .2

  استریل، بافت را قطعه قطعه کنید.  یا قیچی با استفاده از یک اسکالپل 
  با استفاده ازHBSS .چند بار شستشو دهید 
 .2 افزودن  قراردادن بر روی سکوهای غلطان و  قطعات را داخل محلول آنزیمی ریخته و در شرایط بهینه انکوبه نماییدCaCl (3 موالر یلیم) یندفرا ییکارا 

 دهد. یم یشرا افزا هضم آنزیمی
  



 

 

 

 هضم ارگان  .3
 2 . افزودن یدشده انجام ده ینهبهواگنش از پیش  یکدر ارگان مورد نظر را  کرده و سپس هضمگرم  یگراددرجه سانت 37را تا  یجستداCaCl (3 یلیم 

 دهد. یم یشرا افزا هضم آنزیمی یندفرا ییکارا (موالر

 توان محلول یم یشتر،بهضم به  یازن یکه. در صورتیداز قطعات بزرگتر جدا کن ،فیلترمش یکبا عبور دادن از ایجاد شده را و قطعات بافت جداشده  یهاسلول
 اضافه کرد.واکنش کالژناز تازه به 

 یدبار شستشو انجام ده ینچند ،ییمو محلول آنزمواد ناخواسته حذف  یبرا . 

 یدشده از قبل انکوبه کن یینتع یطر شراو د حل کردهکشت  یطرسوب را در مح. 
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