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participation of oxidative stress in diabetic  
retinopathy and the role of alpha-lipoic acid
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Streszczenie
Cukrzyca, która jest związana z długo utrzymują- 

cą się hiperglikemią, prowadzi do rozwoju makro-  
i mikronaczyniowych powikłań. Retinopatia cukrzy- 
cowa jest wynikiem mikronaczyniowych powikłań cu-
krzycy, a hiperglikemia jest rozważana jako główny  

„zapalnik” ich rozwoju. Wysoki poziom glukozy we  
krwi przyczynia się do rozwoju stresu oksydacyjnego  
na skutek zwiększenia produkcji reaktywnych form  
tlenu (RFT) i/lub osłabienia obronnej funkcji antyok- 
sydantów.

Hiperglikemia i stres oksydacyjny aktywują kilka 
niekorzystnych szlaków, takich jak: szlak poliolowy, ki-
nazę białkową C (PKC), końcowe produkty zaawan- 
sowanej glikacji białek (AGEs) oraz szlak heksozo-
amin, które są odpowiedzialne za patologiczne zmia- 
ny w obrębie mikrokrążenia siatkówkowego oraz ko- 
mórek nerwowych i glejowych. Antyoksydanty mogą 
mieć potencjalny wpływ na metaboliczne zmiany w re- 
tinopatii cukrzycowej.

Kwas alfa-liponowy, endogenny składnik, jest uni-
kalny wśród antyoksydantów, gdyż wykazuje zdolność 
redukcji reaktywnych form tlenu, chelatowania meta- 
li, regenerowania innych antyoksydantów, takich jak 
glutation, witamina E i C. Kwas alfa-liponowy (LA)  
jest redukowany do jego ditiolowej formy – kwasu  
dihydroliponowego (DHLA), a obie formy mają an-
tyoksydacyjną aktywność. Kwas alfa-liponowy może 
redukować stres oksydacyjny, normalizować aktywa- 
cję NF-κB i zmniejszać tworzenie VEGF w siatków-
ce cukrzyka. Badania na szczurach dowiodły osłabie-
nia rozwoju retinopatii cukrzycowej poprzez redukcję 
apoptozy komórek tworzących naczynia w siatkówce  
w obecności kwasu alfa-liponowego. Może on wyka-
zywać także potencjalne korzyści przy zastosowaniu  
w powikłaniach cukrzycowych (polineuropatii i retinopatii cu-
krzycowej).
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Summary
Diabetes, which is associated with sustained hy- 

perglycaemia, leads to macrovascular and micro- 
vascular complications. Diabetic retinopathy is the re- 
sult of microvascular complications of diabetes and  
hyperglycaemia is considered as the major trigger for 
their development. High blood glucose contributes to  
the development of oxidative stress due to increased  
generation of reactive oxygen species (ROS) and/or  
impairment of antioxidant defence functions.

Hyperglycaemia and oxidative stress activate se- 
veral harmful pathways: polyol pathway, PKC (pro- 
tein kinase C), AGEs (advanced glycation end-pro- 
ducts) and hexosamine pathway, which are respon- 
sible for pathological changes in retinal microvascu- 
lature as well as in the neural and glial cells in the re-
tina. Antioxidants may have a potential effect on  
metabolic changes in diabetic retinopathy.

Alpha-lipoic acid (LA), an endogenous compo- 
nent, is unique among antioxidants due to its abi- 
lity to reduce ROS, chelate metals and regenerate  
other antioxidants, e.g. glutathione and vitamins  
E and C. LA is reduced to its dithiol form of dihy- 
drolipoic acid (DHLA) and both of these forms show  
antioxidant activity. LA can reduce oxidative stress, 
normalize NF-κB activation and decrease VEGF ge- 
neration in human diabetic retina. Tests in rats pro- 
ved that diabetic retinopathy development can be  
lessened through the reduction of apoptosis of the  
cells creating the vessels in the retina in the presence  
of LA. LA can also show a potential therapeutic effect  
in treating diabetic complications (diabetic polyneuro- 
pathy and retinopathy).
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