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IN CYTOTOX 
 
 

LDHe-XTT 
 
 

ZASTOSOWANIA 
 

Złożone testy kolorymetryczne do obliczania integralności błony, metabolizmu 
mitochondrialnego i aktywności łańcucha oddechowego komórek w odpowiedzi na 
związki farmaceutyczne, chemiczne i środowiskowe oraz substancje odżywcze. 
 
 

ZASADA 
 

Zestaw umożliwia sekwencyjny pomiar dwóch parametrów cytotoksyczności w jednej 
hodowli komórkowej: integralności błony (LDHe: dehydrogenaza mleczanowa w 
płynie zewnątrzkomórkowym) i aktywności mitochondrialnej (XTT: wodorotlenek 
tetrazolium). 
Uwolniona LDH, marker uszkodzenia komórek, jest określana kinetycznie w podłożu 
(zużycie NADH). W komórkach XTT ulega redukcji do formazanu dzięki działaniu 
mitochondrialnej dehydrogenazy bursztynianowej. Obliczone zostaje tempo redukcji, 
które koreluje z aktywnością mitochondrialną. 
W przeciwieństwie do innych testów oznaczających LDHe test In Cytotox LDHe 
mierzy utlenienie NADH do NAD+ oraz jednoczesną redukcję pirogronianu do 
mleczanu. Dzięki zapewnieniu nadmiaru pirogronianu w mieszaninie reakcyjnej test 
In Cytotox LDHe nie jest czuły na obecność pirogronianu w podłożu hodowlanym, 
który może wywołać hamowanie produktu odwrotnej reakcji zastosowanej w innych 
testach do oznaczania LDHe. 
 
 
 

OCENA PARAMETRÓW BIOLOGICZNYCH 
 

• IC50 (stężenie hamujące 50%)  

• Integralność błony 

• Aktywność łańcucha oddechowego 

• Żywotność komórek 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Absorbancja:    LDHe:  340 nm 
      XTT:  480 (optymalnie) lub 450 nm 
 
Czas oznaczenia:    3 h 45 min jeśli wykonywane w jednej  

serii pomiarowej. Odczyt LDHe może być 
dokonywany w trakcie inkubacji XTT.  

 
Dostępne konfiguracje testu:   - Tylko odczynniki 

- Odczynniki i 96-dołkowe mikropłytki,  
   sterylne zbiorniczki na odczynniki 

 
Składniki zestawu:    - Roztwór odbudowujący 

- Substrat 
      - Roztwór aktywujący 
      - Roztwór rozpuszczający 
      - Instrukcja dla użytkownika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAMAWIANIE 
LDHe-XTT 

 

NR KATALOGOWY LICZBA TESTÓW W ZESTAWIE 
KLEX96.300 2x300 

KLEX96.1200 2x1200 
 
 

Zestawy z płytkami i zbiorniczkami są także dostępne. 
Zamówienia na inne ilości testów w zestawie są kalkulowane indywidualnie. 
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