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Wstęp  

Kwas kynureninowy (KYNA) jest jednym z produktów enzymatycznego rozkładu 

tryptofanu (TRP) szlakiem kynureninowym. Pomimo, iż związek ten odkryto ponad 100 lat 

temu jego funkcja długo pozostawała nieznana. Obecnie rola KYNA w ośrodkowym układzie 

nerwowym została już dobrze udokumentowana. Wiadomo również, że KYNA bierze udział w 

procesach immunologicznych. Aktualny poziom wiedzy na temat mechanizmów leżących  

u podstaw oddziaływania pochodnych kynureniny (KYN) na kości i komórki kostne jest bardzo 

ograniczony. Wiadomo jedynie, że rola ta jest wielopłaszczyznowa. Odkrycie wpływu 

metabolitów TRP na proces przebudowy kości wyznacza nowe cele dla badań naukowych, 

zwłaszcza w kontekście wydłużającego się czasu życia pacjentów i coraz większej 

powszechności chorób przebiegających z degradacją tkanki kostnej, takich jak osteoporoza, czy 

nowotwory z przerzutami do kości, gdyż pomimo postępu w medycynie leczenie tych schorzeń 

wciąż stanowi wyzwanie. Jedną z grup leków szeroko stosowanych  w obu powyższych 

przypadkach są bisfosfoniany (BPs). Pomimo skuteczności w leczeniu chorób podstawowych, 

stosowanie BPs obarczone jest ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych, w tym 

najpoważniejszego, czyli martwicy kości szczęk (BRONJ - bisphosphonate-related 

osteonecrosis of the jaw). Rosnąca liczba przypadków BRONJ oraz niewystarczający poziom 

jej leczenia wymaga rozszerzenia badań klinicznych w tym obszarze w celu znalezienia 

nowych, bardziej skutecznych terapii i poprawy jakości życia pacjentów w przyszłości. 

 

Cel badań 

Obiektem badań było oznaczenie stężenia głównych metabolitów szlaku 

kynureninowego, czyli TRP, KYN oraz KYNA  w surowicy krwi i ślinie pobranej od pacjentów 

leczonych BPs. Porównano stężenia wyżej wymienionych związków w stosunku do grupy 

kontrolnej -  pacjentów nie leczonych BPs. Oceniono również wpółzależności stężeń TRP, 

KYNA i KYN z określonymi parametrami, takimi jak wiek, płeć, rodzaj stosowanego BPs, czas 

trwania terapii BPs, obecność lub brak cech BRONJ.   

 

Materiały i metody  

Badania zostały przeprowadzone na grupie 62 pacjentów leczonych w Katedrze i 

Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, z czego 31 osób 

zaliczono do grupy badanej, a kolejne 31 do grupy kontrolnej. Pacjenci z grupy badanej zostali 

do niej zakwalifikowani w oparciu o przeprowadzony wywiad lekarski, z którego wynikało, że 

byli lub są leczeni BPs. Materiałem wykorzystanych w badaniach była pobrana surowica krwi 



i ślina. Po odpowiednim przygotowaniu próbki poddano analizie z użyciem wysokosprawnego 

chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas HPLC/LC-MS-QToF w 

Katedrze i Zakładzie Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie. Uzyskane dane zostały poddane analizie statystycznej za pomocą 

programu Statistica.  

 

Wyniki  

W otrzymanych wynikach stwierdzono wyższe stężenie KYNA w surowicy krwi 

pobranej od pacjentów grupy badanej w stosunku do poziomu tego związku w grupie 

kontrolnej. Podobną zależność wykazano w próbkach śliny, a mianowicie stężenie KYNA było 

wyższe w grupie badanej w stosunku do grupy kontrolnej. Stężenia KYN i TRP pozostawały 

nie zmienione. Wykazano również dodatnią korelację pomiędzy stężeniami TRP, KYNA i 

KYN w ślinie i surowicy krwi pacjentów grupy badanej. Oznacza to, że wraz ze wzrostem 

poziomu TRP, KYNA i KYN w ślinie rośnie również jego stężenie w surowicy krwi. Kolejną 

istotną statystycznie dodatnią korelację stwierdzono pomiędzy długością trwania terapii BPs a 

wartościami stężenia KYNA we krwi oraz w ślinie, czyli wraz ze wzrostem długości trwania 

terapii BPs wzrastają wartości stężeń KYNA zarówno we krwi jak i w ślinie. Korelacji takiej 

nie odnotowano w stosunku do TRP i KYN.  Nie wykazano korelacji pomiędzy rodzajem 

zastosowanego BPs a poziomem KYNA, TRP i KYN w surowicy krwi i ślinie. W niniejszym 

opracowaniu dowiedziono również, że w grupie badanej wyższe stężenia KYNA zarówno w 

surowicy krwi jak i ślinie stwierdzono u pacjentów z cechami BRONJ w porównaniu do osób 

z grupy badanej, u których nie zdiagnozowano BRONJ. Korelacji takiej nie odnotowano w 

przypadku TRP oraz KYN. 

 

Wnioski 

Stężenie KYNA  rośnie w surowicy krwi i ślinie pacjentów przyjmujących BPS 

relatywnie do czasu trwania terapii. 

Wzrost zawartości TRP, KYNA i KYN w surowicy krwi koreluje ze wzrostem stężenia 

tych związków w ślinie spoczynkowej, co może wpłynąć na rozpowszechnienie wykorzystania 

śliny do oceny poziomu metabolitów szlaku kynureninowego. 

Uzyskane wyniki potwierdzają  rolę szlaku kynureninowego w potencjalnym 

mechanizmie powstawania BRONJ i stanowią podstawę do wykorzystania w przyszłości 

KYNA jako biomarkera BRONJ. 



Abstract 

 

Introduction  

Kynurenic acid (KYNA) is one of the products of enzyme degradation of tryptophan 

(TRP) through kynurenine pathway. Despite the fact that the substance was discovered over 

100 years ago, its function remained long unknown. Nowadays the function of KYNA in central 

nervous system is well established. It is also known that KYNA is present in immune processes. 

The current level of knowledge of mechanisms which trigger the effect of kynurenine (KYN) 

derivatives on bones and bone cells is rather limited. What can only be said is that the role is 

multi-dimensional. The discovery of the effect of TRP metabolites on the process of bone 

remodelling sets new scientific research goals, especially in the light of longer patients’ life 

expectancy and an increasing number of occurrences of bone tissue degradation illnesses, such 

as osteoporosis or cancer with bone metastases. It is due to the fact that treatment of such 

medical conditions is still challenging. One of the drug groups applied in both cases are 

bisphosphonates (BPs). Even though they are able to treat basic illnesses, applying BPs poses 

a risk of side effects, including the most serious one - BRONJ - bisphosphonate-related 

osteonecrosis of the jaw. A growing number of BRONJ cases and an insufficient level of its 

treatment demand further clinic research in this field, in order to come up with new, more 

effective ways of treatment and improve the quality of patients’ lives in the future.  

 

Aim of the study 

The research subject was determining the concentration of main kynurenine pathway 

metabolites, i.e. TRP, KYN and KYNA in blood serum and saliva in patients treated for BPs.  

The concentration of the above mentioned substances were compared with the control group – 

patients not treated for BPs. Also correlation among concentration of TRP, KYNA and KYN 

was assessed with given parameters, i.e. age, sex, a type of applied BPs, length of BPs treatment, 

presence or absence of BRONJ.   

 

Materials and methods 

The research was carried out on a group of 62 patients treated at the Chair and 

Department of Dental Surgery of the Medical University of Lublin. 31 patients were qualified 

as a examined group and 31 formed a control group. The examined group patients were 

qualified in the course of a medical history which confirmed that they were or had been treated 

with BPs. The materials used for the stady were obtained samples of blood serum and saliva. 



After appropriate treatment, the samples were analysed with the use of a high-performance 

liquid chromatograph coupled to mass mas HPLC/LC-MS-QToF in Chair and Department of 

Pharmacognosy with Medicinal Plant Unit of the Medical Univerity of Lublin. The obtained 

were subjected to the statistical analysis using the Statistica software. 

 

Results  

The studies showed a higher concentration of KYNA in blood serum from the examined 

group patients compared to the level of this substance in the control group. A similar correlation 

was observed in saliva samples, namely concentration of KYNA was higher in the examined 

group than in the control group. Concentration of KYN and TRP remained the same. Also a 

positive correlation among concentration of TRP, KYNA and KYN in saliva and blood serum 

of examined group patients was demonstrated. It indicates that along with the increased level 

of TRP, KYNA and KYN in saliva, the concentration also grows in blood serum. Another 

statistically significant positive correlation was stated between the length of BPs treatment and 

KYNA concentration values in blood and saliva. Thus along with the increased length of BPs 

treatment, KYNA concentration values grow both in blood and in saliva. No such correlation 

was observed in the case of TRP and KYN. No correlation was shown between applying 

appropriate type of BPs and the level of KYNA, TRP and KYN in blood serum or saliva. In the 

study it was also proven that in the examined group a higher concentration of KYNA, both in 

blood serum and saliva, was present in patients with BRONJ features in comparison to 

examined group patients who were not diagnosed with BRONJ. No such correlation was 

observed in the case of TRP and KYN. 

 

Conclusions 

Concentration of KYNA increases in the serum and saliva of patients receiving BPS 

relative to the duration of therapy. 

The increased level of TRP, KYNA and KYN in blood serum is reflected in the higher 

concentration of these compounds in saliva. This discovery may promote usage of saliva in 

assessing the level of kynurenine pathway metabolites.  

The obtained results confirm the role of the kynurenine pathway in the potential 

mechanism of BRONJ formation and constitute the basis for future use of KYNA as a BRONJ 

biomarker. 

 


