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SUPEROKSIDIDISMUTAASI (SOD) IHMISKEHOSSA 
 
Superoksididismutaasi, SOD, on yksi kehomme neljästä 
luontaisesta entsymaattisista antioksidanteista jota esiintyy 
kehossa luonnostaan taistelemassa vapaiden radikaalien 
haittoja vastaan. Superoksididismutaasin lisäksi muita tämän 
ryhmän entsymaattisia antioksidantteja ovat katalaasi (CAT), 
glutationiperoksidaasi (GPx) ja glutationireduktaasi (GR). 
Tämä antioksidanttiryhmä on ainutlaatuinen niihin 
antioksidantteihin verrattuina, joita ei lasketa 
entsymaattisiksi antioksidanteiksi.  
 
Vapaiden radikaalien syntymistä esiintyy hengityksen myötä 
ja kun solut polttavat happea polttoaineenaan 
energiantuotannossa. Tämän prosessin aikana syntyy 
enemmän vapaita kuin niitä syntyy ja joille soluilla olisi 
tarvetta. Nämä ylimääräiset radikaalimolekyylit tuhoavat 
ympärillä olevaa kudosta ja aiheuttavat asteittaisia 
fysiologisia negatiivisia muutoksia vuosien mittaan johtaen 
näkyviin ikääntymisen merkkeihin. Iholle levitetyt ja/tai 
sisäisesti nautitut antioksidantit auttavat suojaamaan vapaita 
radikaaleja vastaan. Biologiset järjestelmät ovat kehittäneet 
entsymaattisen antioksidanttijärjestelmän, joka koostuu 
neljästä molekyylistä – SOD, CAT, GPx ja GR auttamaan 
solujen reaktiivisen hapen neutralisoinnissa.  
 
Termillä entsymaattinen antioksidantti viitataan siihen 
tosiasiaan, että SOD, CAT, GPx ja GR ovat entsyymejä. Koska 
ne ovat entsyymejä, näitä molekyylejä ei kulu kemikaalisissa 
reaktioissa. Vaikka niitä tarvitaan reaktiivisten 
happiyhdisteiden neutralisoinnissa, niitä ei itseään käytetä 
prosessissa. Vaikka niitä esiintyy kemikaalisten reaktioiden 
jälkeen, antioksidantit säilyvät vahingoittumattomina ja ne 
pystyvät edelleen osallistumaan vapaiden radikaalien 
neutralisointiin kuten ennenkin. Verrattuna ei-

entsymaattisiin antioksidantteihin, kuten C-vitamiiniin – joita 
kuluu antioksidantin toiminnan aikana. Näitä neljää 
entsymaattista antioksidanttia tarvitaan vain pieniä määriä 
verrattuna ei-entsymaattisiin antioksidantteihin reaktiivisten 
happiyhdisteiden neutralisoinnissa.  
 
SUPEROKSIDIDISMUTAASIN MERKITYS IKÄÄNTYMISESSÄ 
 
Banaanikärpästutkimuksissa on käynyt ilmi, että 
superokdididismutaasitasot voivat parantua iän myötä. Kun 
banaanikärpästen geneettisiä piirteitä manipuloitiin 
superoksididismutaasia lisäämällä, banaanikärpästen elinikä 
kasvoi jopa 40%.  
 
Kalorien määrän vähentämisellä on todettu eliniän kasvua 
monissa organismeissa, kuten jyrsijöillä, hiivoilla, 
banaanikärpäsillä, madoilla ja kädellisillä. Energiamäärää 
rajoittamalla kalorien määrää voidaan rajoittaa 30-50% 
ylläpitämällä kuitenkin riittävää ravintoainemäärää. Kalorien 
määrää rajoittamalla arvioidaan olevan merkitystä myös 
ihmisiän kestoon, vaikkakin tutkimuksia ei ole vielä tehty 
riittävän pitkällä aikavälillä. Eläinryhmillä on selkeämpi 
vaikutus kalorien määrän vähentämisen vaikutuksiin eliniässä 
– niiden elinikä kasvaa noin 16%. 
 
Terveellinen ruokavalio parantaa myös oksidatiivisen stressin 
vaikutuksia ja voi parantaa yleistä terveyttä. Esimerkiksi 
omenat sisältävät suuria määriä polyfenoleja, joiden 
tiedetään neutralisoivan vapaita radikaaleja. Kun 
banaanikärpästen ruokavalioon lisättiin polyfenoleja, niiden 
elinikä kasvoi 10%:lla päivittämällä niiden geenikoodausta 
entsymaattisten antioksidanttien, kuten 
superoksididismutaasin, kuten SOD1:n, SOD2:n ja CAT:in 
avulla. Mustikkauutetta, soijapavun isoflavonoideja ja 
tumman riisin antosyaania on tutkittu myös ja todettu 
omaavan samanlaisia vaikutuksia. Tieteelliset arviot 
osoittavat, että monilla luonnon antioksidantilla ja ruoka-
aineilla, kuten omenalla, mustikalla, soijapavuilla, vihreällä 
teellä, mustalla teellä ja tummalla riisillä on korkeaa 
antioksidanttiaktiivisuutta ja ne parantavat SOD-geenien 
toimintaa, lisäävät superoksididismutaasin määrää 
organismeissa ja ne voivat toimia tärkeässä roolissa 
ikääntymisen hidastamisessa. 
 
SUPEROKSIDIDISMUTAASIN HYÖDYNTÄMINEN 
KOSMESEUTTISISSA TUOTTEISSA 
 
Aiemmin superoksididismutaasia (SOD) pystyttiin 
hyödyntämään vain suonensisäisesti syöttämällä, koska sen 
imeytyminen ei ollut mahdollista nieltynä tai iholle 
levitettynä. Sen jälkeen superoksididismutaasi tuli saataville 
oraalisessa muodossa joka pystyi imeytymään 
ruoansulatusjärjestelmän kautta mikäli sitä yhdistettiin 
tiettyihin proteiineihin. Superoksididismutaasia voidaan nyt 
yhdistää kosmeseuttisiin tuotteisiin ja on saatavissa 
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ainutlaatuisessa iholle levitetyssä muodossa, joka pystyy 
imeytymään ihoon.  
 
INNOVATIVE SKINCAREn kehittämien Ihon kautta 
käytettävien superoksididismutaasia sisältävien tuotteiden 
on todettu tutkimuksissa imeytyvän ihoon ja vähentävän 
vapaiden radikaalien aiheuttamia haittoja/oksidatiivista 
stressiä. Tämä SOD suojaa lipidien härskiintymiseltä herkissä 
solukalvoissa, neutralisoi superoksidi-radikaaleja, suojaa 
vahingoittavilta ympäristöolosuhteilta, taistelee saasteita ja 
auringon säteiden vanhentavia vaikutuksia vastaan ja 
vähentää UV-valon aiheuttamaa eryteemaa  samalla kun se 
edistää aurinkosuojatuotteiden suojaavia vaikutuksia. Toisin 
kuin ei-entsymaattiset antioksidantit jotka tuhoutuvat 
hapetus-pelkistysreaktiossa, tämä ainesosa pysyy aktiivisena 
elektronin luovutuksen jälkeenkin ja pystyy jatkamaan ihon 
suojelemista.  
 
 

  
Yllä oleva pyramidi kuvaa SOD:n korkeata 
antioksidanttisuojaa muihin antioksidantteihin verrattuna. 
 
Tutkimuksissa, joissa on käytetty INNOVATIVE SKINCAREn 
SODia, on tutkittu soluja joiden tiedetään olevan liitoksissa 
vapaiden radikaalien aiheuttamiin tuhoihin ja/tai 
oksidatiiviseen stressiin, parannuksia todettiin seuraavilla 
parametreillä mitattuna: laktaattihydrogenaasitaso (LDH), 
malonidialdehyditaso (MDA) ja prostaglandiini E2 -taso 
(PGE2). Pinnallisesti käytettynä INNOVATICE SKINCAREn 
SODia sisältävät tuotteet estivät täysin PGE2:n 
muodostumisen arakidonihaposta. PGE2 on yhdistetty 
kaikentyyppisiin tulehduksia ennakoiviin prosesseihin 
auringossa palaneesta ihosta ihosyövän kehitykseen. Tämä 
pinnallisesti käytetty SOD vähentää MDA:n muodostumista ja 
suojaa solukalvoja tehokkaammin kuin monet muut yleisesti 
käytetyt ei-entsymaattiset antioksidantit. 
 
Runsas vapaiden radikaalien muodostuminen liittyy 
tunnetusti auringonvalon aiheuttamiin vahinkoihin, 
ympäristön aiheuttamaan stressiin ja ikääntymiseen. Lisäksi 
jatkuva oksidatiivinen stressi ja sen aiheuttamat 
tulehdukselliset tilat liittyvät edelleen kudosten 
vahingoittumiseen. SOD:illä on todettuja tulehduksia ja 

oksidatiivisia parametrejä vähentäviä ominaisuuksia tällä 
tavoin iholle levitettynä.  
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