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Eritrositler yapıları, metabolizmaları ve fonksiyonla
rı yönünden diğer vücut hücrelerinden farklı özelliktedir
ler. Olgun İnsan eritrositleri diğer hücrelerdekinin aksine
nükleus, mitokondri ve ribozom gibi organellere sahip
değildirler (1,2). Bu sebeple olgun eritrositlerde aerobik
glikoliz oluşmaz. Eritrositler ihtiyaçlarını anaerobik gliko
liz yolundan sağlarlar (3,4).

fazla olmamakla birlikte eritrositlerin enerji ihtiyacı için
yeterlidir (5).

Kan glukozu, hücre zarını kolayca geçerek eritrosit
içine girer ve bu giriş ortamdaki glukoz konsant
rasyonuna çok az bağımlıdır. Glukoz eritrosit içinde
anaerobik reaksiyonlar dizisi sonunda laktik aside dö
nüşür (3,5). Anaerobik glikoliz sonucunda ATP kazancı

Glikolitîk yol eritrositlerde ATP temininden başka
2,3 bifosfogliserat (2,3-BPG) sentezi için de kullanılır.
2,3-BPG eritrositteki glikolitîk yolda önemli bir yan ürün
olup, oksijenin hemoglobinden dokulara salıverilme
sinde etkilidir (1,3,5). Difosfogliserat mutaz enzimi 1,3BPG'ı 2,3-BPG'a çevirir. 2,3-BPG, 2,3-BPG fosfataz
enziminin katalize ettiği reaksiyonla 3 fosfogliserata hidrolizlenir (1,2). Bu iki basamaklı reaksiyon dizisine "Rapoport Luebering yolu" denmektedir. Bu yolun çok
önemli iki fonksiyonundan birincisi, yüksek enerjili fos
fat bileşiklerinin ATP'a dönüşümünü engellemek, diğeri
de 2,3-BPG üretmektir (4,6,7).

Geliş T a r i h i : 29.05.1995
Yazışma A d r e s i : Dr.idris AKKUŞ
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Biyokimya ABD, KONYA

354

2,3-BPG, oksijenin hemoglobin tarafından taşın
masında ve dokulara salıverilmesinde düzenleyici bir
role sahiptir. 2,3-BPG, oksi hemoglobine bağlanarak
bunun oksijene olan afinitesini azaltır. Oksijen yetersiz7 Klin Tıp Bilimleri 1995, 15
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ligi durumunda daha fazla 2,3-BPG sentezlenerek he
moglobine bağlanır. Bu sayede daha fazla miktarda ok
sijenin serbest bırakılarak dokulara gitmesi sağlanmış
olur (5,8).

3-PGA, 3-fosfogliserat kınaz (3-PGK) katalizör
lüğünde ATP ile reaksiyona girerek 1,3-BPG ve ADP
oluşmaktadır.

Etanol, günümüzde en çok kullanılan tokslk mad
dedir (9). Endüstride bir çözücü olarak kullanılmasının
dışında insan tarafından alkollü içecekler içinde yoğun
bir şekilde tüketilmektedir (10). Bütün alkollü içecek
lerde değişik konsantrasyonlarda bulunan etil alkol
çeşitli meyvelerin ve nişastanın fermentasyonu sonucu
elde edilebildiği gibi etilenden kimyasal yollarla da
önemli miktarda üretilmektedir (11).

3-PGA + ATP

Alkolün çeşitli sağlık ve sosyal problemlere sebep
olduğuna dair çok sayıda yayın mevcuttur (12-14). An
cak günümüzde alkol alışkanlığı hala önemini korumak
tadır. Keyif verici ve sakinleştirici olarak kullanılan etil
alkolün tüketimi stresli şehir hayatı, yoğun mesailer ve
çeşitli psikolojik sebeplere bağlı olarak gün geçtikçe
artmaktadır.
Çalışmamızda, eritrosit içi ATP ve 2,3-BPG se
viyeleri tayin edilerek alkolün eritrosit metabolizması üzerindeki etkileri araştırıldı.
MATERYEL

VE

METOD

Bu çalışma, en az üç yıldan beri haftada en az
bir defa alkol alan ve halen de almaya devam eden
herhangi bir klinik şikayeti ve bulgusu olmayan 24-62
(ortalama 38) yaşları arasında 46 alkolik şahıs ile
hayatı boyunca hiç alkol kullanmamış 25-56 (ortalama
36) yaşları arasında 32 sağlıklı erkek şahıs üzerinde
g e r ç e k l e ş t i r i l d i . A n d r a d e v e ark ( 1 5 ) ' n ı n s ı n ı f 
landırmasına göre alkol grubundan 11 kişi hafif içici
(günde ortalama <30 gr alkol alanlar), 12 kişi orta de
recede içici (30-70 gr alkol alanlar) ve 23 kişi ağır içici
(>70 gr alkol alanlar) idi.
Vakalardan 10-12 saatlik açlıktan sonra sabah
8.00-10.00 saatleri arasında 5 ml venöz kan alınarak
hepaıinli tüpe aktarıldı.
2,3-BPG

Analizi

2,3-BPG analizi Sigma firmasından temin edilen ti
cari kitle gerçekleştirildi (16). Çalışmada eritrosit paketi
hazırlama yerine doğrudan tam kan kullanıldı. Alınan
heparlnli kanın 1 ml'si %8'lik 3 ml soğuk TC A çözelti
sine ilave edildi. Birkaç saniye çalkalandı. Buzlu suda
5 dakika bekletildi. 3000 rpm'de 10 dakika santrifüj
edildi. Süpernatan ayrıldı ve çalışma gününe kadar de
rin dondurucuda saklandı. En geç bir ay içinde çalışıl
dı.
2,3-BPG'nin tayin prensibi şu şekildedir; 2,3-BPG,
3-fosfogliserik asid ve fosfat (P;)'a 2,3-BPG fosfataz
katalizörlüğünde hidroliz olmaktadır. 2-fosfogliserik asid
(2-PGA) ise bir stimülatör olarak kullanılmaktadır.
2,3-BPG fosfataz
2,3-BPG

—•

,

—

2-PGA
T Klin Tıp Bilimleri 1995, 15

.

3-PGA

+ Pj

3-PGK
^—

1,3-BPG,

1,3-BPG + ADP

g l i s e r a l d e h i d 3-fosfat d e h i d r o g e n a z

(GAPD) katalizörlüğünde glıseraldehit 3-fosfata (G-3-P)
indirgenirken NADH'da NAD'ye oksitlenmektedir.
GAPD
1,3-BPG + NADH

Glıseraldehit 3-fosfat + NAD

NADH'ın 340 nm'deki absorbansında meydana
gelen azalmadan faydalanarak 2,3-BPG seviyesi ölçü
lebilir. Reaksiyon sonunda oluşan NAD miktarı, 2,3BPG miktarı ile orantılıdır.
ATP

Analizi

ATP analizi de Sigma firmasında temin edilen ti
cari kit ile gerçekleştirildi (17). Alınan heparlnli kanın 1
ml'si %12'lik 1 ml soğuk TCA çözeltisine ilave edildi. 1
dakika kadar çalkalandı. 5 dakika buzlu suda bekletil
dikten sonra 3 0 0 0 rpm'de 10 dakika santrifüj edilerek
süpematanı ayrıldı. Bekletilmeden süpernatanda ATP
çalışıldı.
ATP'ın tayin prensibi şu şekildedir: ATP, fosfogliserat kinaz (PGK) katalizörlüğünde 3-fosfogliseraîla
reaksiyona girerek ATP e 1,3-BPG sentezlenir. 1,3BPG, gliseraldehid 3-fosfata dönüşür. Bu arada NADH'dan NAD sentezlenir. NADH miktarında meydana ge
len azalma ATH miktarı île orantılıdır.
PGK

GAPD

ATP+3-fosfogiiserat - ADP+1,3-BPG+NADH • G-3-P+NAD
Bulgular student-t test ile değerlendirildi.
BULGULAR

Her iki gruba ait bulgular Tablo 1 'de verilmiştir.
Tablo 1 'den de görüldüğü gibi alkol grubuna ait ATP
ve 2,3-BPG seviyeleri kontrol grubuna göre istatistik!
açıdan önemli derecede (p<0.05) düşük bulunmuştur.
TARTIŞMA

2,3-BPG ve ATP tayininde kullanılan antikoagülanın önemli olduğu ve bu hususta en iyi antlkoagülanın heparin olduğu kaydedilmiştir (17,18). Biz de
bu çalışmamızda antikoagülan olarak heparin kullandık.
Tayinlerde lökosit ayırma ve eritrosit paketi hazır
lama yoluna gidilmeden doğrudan tam kan kullanıldı ki
hemen bütün araştırmacılar da aynı metodu uygula
mışlardır (16,17,19). Çünkü lökosit içi 2,3-BPG miktarı
nın, tam kandakinin %3'ü kadar olduğu bildirilmiştir (1921). Ayrıca, lökosit sayısı eritrosit sayısından çok az ol
duğundan, eritrosit paketi yerine tam kan kullanılarak
deneysel işlemlerin azaltılması ve böylece metodların
klinik uygulamalarda kullanılabilir hale getirilmesi amaç
lanmıştır.
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T a b l o 1.

Alkol grubu ile kontrol grubuna ait bulguların karşılaştırılması
Kontrol grubu

Alkol grubu

(n-32)

(n-46)

t

P

64.75±6.90
2.20±0.39

59.64+9.72
1.97+0.48

2.52
2.34

p<0.05
p<0.05

Parametre
ATP
2,3-BPG
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