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Alfa-lipoik asit (ALA) mitokondride 

piruvat dehidrogenaz ve alfa-ketoglutrat 
dehidrogenaz enzimleri için koenzim olarak görev 
yapan bir ditiyoldur. Son yıllarda antioksidant 
özellikleri üzerinde çalışmalar yoğunlaşmıştır. Bu 
araştırmada ratların pençelerinde karragenin (CAR) 
ile indüklenmiş ödem modelinde ALA, 
indomethazin (IND) ve diklofenak (DIC)’ın oral 
uygulanmasından sonra pençe dokularında ki 
glutatyon peroksidaz (GPx), glutatyon reduktaz 
(GR) enzimleri ve glutatyon (GSH) seviyelerinde 
meydana gelen değişiklikler araştırıldı. Her bir 
grupta 6 rat olmak üzere 36 hayvan 6 gruba ayrıldı 
ve plethismometre ile arka sağ pence hacimleri 
ölçüldü. Hayvanların 3 grubuna ALA (50, 100 and 
200 mg/kg), bir grubuna IND (25 mg/kg) ve bir 
grubunada DIC (25 mg/kg) oral olarak verildi. 
Diğer grup ise kontrol olarak ayrıldı. 1 saat 
sonrasında herbir ratın sağ arka pençesine 0,1 ml 
CAR çözeltisi enjekte edildi. Pençe hacimlerindeki 
değişiklikler 1’er saat arayla 4 saat boyunca 
ölçüldü. Ötenazinin ardından pençeler ayrıldı ve 
sonrasında sıvı nitrojen ile homojenize edildi. 
Homojenize edilmiş dokularda GSH seviyeleri, 
GPx ve GR enzim aktiviteleri ölçüldü. Bu 
araştırmada; 1) CAR ile uyarılmış pençelerde 
meydana gelen ödemin ALA tarafından azaltıldığı 
fakat bu azalmanın IND ve DIC’dan daha düşük 
olduğu, 2) CAR enjeksiyonu sonucu dokularda 
azalan GPx aktivitesinin hem 100 ve 200 mg/kg 
dozlarında uygulanan ALA, hemde IND ve DIC 
tarafından önemli oranda artırıldığı, 3) Aynı şekilde 
CAR tarafından azaltılmış GR aktivitesinin IND ve 
DIC tarafından artırılırken uygulanan ALA’nın 
hiçbir dozu tarafından etkilenmediğini, 4) CAR 
enjeksiyonu ile azalan GSH miktarının hem 
ALA’nın tüm dozları hemde IND ve DIC 
tarafından değişen oranlarda artırıldığı 

belirlenmiştir. Bu sonuçlar bize CAR ile 
oluşturulan akut enflamasyon modeli kullanılarak 
ALA’nın anti-enflamatuvar etkiye sahip olduğu 
gösterilmiş ve bu etkinin özellikle GSH seviyesinin 
ALA tarafından düzenlenmesi ile ilişkili olabileceği 
kanaatine varılmıştır. 
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               Sunulan çalışmanın amacı sistin-sistein 
döngüsünün eritrositler ve plazma arasında bir 
işlevinin olup olmadığının belirlenmesidir. Sunulan 
bu çalışmada farklı ozmolaritelere sahip değişik 
miktarlarda sistin içeren eritrositler krebs ringer 
fosfat tamponuna inkübasyona bırakılırlar. Sonuçlar 
gösteriyor ki; bufferın ozmolaritesi 310 mOsmol/L 
olduğunda eritrositler sistini çevrelerinden temin 
etmiyorlar. Ayrıca eritrositlerde sistin-sistein 
döngüsü bu izomolar bufferda gözlenmemektedir. 
Bununla birlikte 1200-1400 mOsmol/L arasında 
değişiklik gösteren böbrek özünde hiperozmolar bir 
buffera maruz bırakıldıklarında eritrositler sistini 
çevrelerinden temin etmeye başlarlar ve sistin-
sistein döngüsüne yol açarlar. Sistin temini ve 
sistin-sitein döngüsü, eritrositler ve tampondaki 
serbest-SH konsantrasyonlarının ölçümlerindeki 
değişimlerle karakterize edilirler. Eritrositler 1mM 
sistin içeren 1250 ve 1300 mOsm/L bufferda 
inkübe edildikten sonra ortamdaki serbest–SH 
konsantrasyonları sırasıyla 0,102 ± 0,002 ve 0,241 
± 0,013 µmol/ml/Eritrosit’ e ulaşır. Sonuçlarımız, 
eritrositlerin çoğunlukla böbrek özünde yaygın olan 
hiperozmolar bölgede sistin-sitein döngüsünü 
sergilediklerini göstermektedir. Bu sonuçlar ayrıca 
bu yöntemin biyolojik olarak aktif ve enerjiye bağlı 
olan bir yöntem olduğunu da göstermektedir. 
Gözlemlenen sistin-sistein döngüsü eritrositler 
düşük sıcaklıklarda ve glikoz yokluğunda inkübe 
edildiklerinde inhibe olmaktadırlar. Sonuçlarımızın 
önerdiği nokta; hiperozmolar şartlara maruz 
kaldıklarında eritrositler sistini temin eder, hücre 
içinde sisteine indirger ve ardından çevrelerine geri 
salarlar. Eritrositlerin plazmanın sistin ve sistein 
konsantrasyonlarının düzenlenmesinde bir rolü 
olabilir ve bu yüzden plazmanın redoks durumunun 
düzenlenmesine katkıda bulunuyor olabilir. 
 


