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STRESZCZENIE 

 

Biochemiczne, genetyczne i behawioralne aspekty suplementacji diety kwasem 

kynureninowym u szczurów. 

 

 Mózg zmienia się w sposób ciągły przez cały okres życia, a procesy rozwojowe u 

człowieka zachodzą nawet do 40 roku życia. Jednak najbardziej znaczące zmiany w 

ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) występują podczas drugiej połowy ciąży i 

pierwszych trzech miesięcy po porodzie. Według teorii neurorozwojowej, ekspozycja na 

działanie substancji endo- i egzogennych we wczesnym etapie rozwoju może powodować na 

tyle trwałe zmiany w obrębie OUN, że mogą się one ujawnić w okresie dorosłości w postaci 

różnych zaburzeń/chorób neurologicznych lub psychicznych. Rozwój OUN i bariery krew-

mózg (BBB) jest procesem złożonym i długotrwałym, rozpoczyna się podczas życia 

płodowego i trwa po urodzeniu, zarówno u ludzi jak i szczurów. Wykazano eksperymentalnie, 

że rozwój układu nerwowego u 4-7 dniowego szczura odpowiada rozwojowi noworodka 

urodzonego o czasie. Prawidłowe funkcjonowanie mózgu zależy więc nie tylko od substancji 

endogennych ale także egzogennych, które w istotny sposób wpływają na procesy pobudzenia 

i hamowania  w OUN. Jedną z takich substancji jest kwas kynureninowy (KYNA).  

 

 KYNA jest jedynym znanym endogennym antagonistą wszystkich typów receptorów 

glutaminianergicznych: (1) dla kwasu N-metylo-D-asparginowego, (NMDA), (2) dla kwasu 

α-amino-2,3-dihydro-5-metylo-3-oksoisoksazolo-4-propionowego, (AMPA), oraz (3) dla 

kwasu kainianowego, (KA). KYNA jest także antagonistą cholinergicznych receptorów 

nikotynowych typu α-7 (α7nACh). Wpływ na recepty α7nACh związany jest z regulacją 

rozwoju neuronów oraz późniejszym różnicowaniem się komórek nerwowych. Badania na 

zwierzętach wykazały zwiększoną ekspresję receptorów α7nACh i NMDA w rozwijającym 

się mózgu szczura.  

 



 KYNA powstaje na drodze przemian tryptofanu (TRP) na szlaku kynureninowym. 

Przemiana L-kynureniny (L-KYN), która jest bezpośrednim prekursorem KYNA, zachodzi 

przy udziale enzymów z grupy aminotransferaz kynureninowych (KAT), w mózgu przede 

wszystkim KAT I i KAT II. Szacuje się, że blisko 80% KYNA powstaje w komórkach 

glejowych.  

 

 Zmiany w stężeniu KYNA w mózgu i/lub płynie mózgowo-rdzeniowym stwierdzono 

m.in. w chorobie Alzheimera, stwardnieniu zanikowym bocznym, padaczce, schizofrenii czy 

depresji. Jednak rola KYNA w patogenezie wielu chorób OUN nadal nie została w pełni 

wyjaśniona.  

 

 KYNA, w przeciwieństwie do jego prekursora L-kynureniny (L-KYN), nie przenika 

lub przenika w bardzo niewielkiej ilości przez BBB u dorosłych szczurów. W literaturze brak 

jest danych na temat przepuszczalności BBB dla metabolitów szlaku kynureninowego w 

trakcie rozwoju OUN tj. podczas życia płodowego jak i po urodzeniu. W badaniach 

doświadczalnych oceniono jedynie system wychwytu oraz mechanizm transportu L-KYN 

przez BBB u dorosłych szczurów. Badania eksperymentalne potwierdzają większą penetrację 

substancji do OUN we wczesnym etapie rozwoju.  

 

 KYNA obecny jest w pożywieniu i bardzo dobrze wchłania się z przewodu 

pokarmowego. Badania naukowe wskazują, że KYNA obecny jest w wysokich stężeniach w 

produktach pszczelich (propolis, miód, pyłek pszczeli) oraz w składnikach diety człowieka, 

produktach pochodzenia roślinnego takich jak brokuły, ziemniaki, kalafior, czosnek czy 

cebula.  

 

 Ponieważ istnieją doniesienia wskazujące, że zwiększenie ilości KYNA w OUN na 

etapie rozwoju skutkuje zmianami zachowania u dorosłych gryzoni i może stanowić 

przyczynę rozwoju chorób psychicznych na przykład schizofrenii w życiu dorosłym, celem 

niniejszej pracy była ocena wpływu suplementacji KYNA w okresie dojrzewania OUN (tj. od 

momentu urodzenia do okresu dorosłości) na zachowanie dorosłych szczurów w wybranych 

testach behawioralnych. Ponadto zbadano wpływ suplementacji KYNA na jego poziom w 

korze mózgowej oraz osoczu dorosłych szczurów. Oceniono również aktywność enzymów 

odpowiedzialnych za jego syntezę (KAT I i KAT II) oraz ekspresję mRNA dla genów 

kodujących te enzymy w korze mózgowej dorosłych szczurów. 



 Doświadczenia wykonano na szczurach szczepu Wistar. W czasie okresu laktacji 

samice otrzymywały roztwór KYNA o stężeniu 25 mg/L (grupa badana) lub wodę pitną bez 

dodatku KYNA (grupa kontrolna). Następnie, po 21 dniach młode szczury (samce) 

odstawiono od matek i podzielono na grupy. Młode szczury, odpowiednio dla grupy badanej 

lub kontrolnej, otrzymywały do picia roztwór KYNA (25 mg/L) lub wodę pitną bez dodatku 

KYNA. Testy behawioralne przeprowadzono w dwóch cyklach, po 3 testy behawioralne w 

każdym cyklu (w odpowiednio 7, 8 i 9 tygodniu życia szczurów). W pierwszym cyklu 

doświadczeń oceniono objawy depresyjne i lękowe u dorosłych szczurów. Przeprowadzono w 

kolejności następujące testy: test otwartego pola (OF - ang. open field), test podniesionego 

labiryntu krzyżowego (EPM – ang. elevated plus maze) oraz test wymuszonego pływania 

Porsolta (FST – ang. forced swim test). W drugim cyklu doświadczeń zbadano aktywność 

lokomotoryczną oraz objawy schizofrenopodobne u dorosłych szczurów. Następnie, 

dwadzieścia cztery godziny po ostatnim teście (w obu cyklach), zwierzęta uśmiercono i 

pobrano korę mózgową oraz krew do badań biochemicznych i genetycznych. Ocenę poziomu 

KYNA w osoczu krwi oraz korze mózgowej dorosłych szczurów, a także aktywność 

enzymów KAT I i KAT II w korze mózgowej dorosłych szczurów przeprowadzono z 

wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detektorem 

fluorescencyjnym. Ekspresję mRNA dla genów kodujących enzymy KAT I i KAT II, 

oceniono przy użyciu metody qRT- PCR.  

 

 W niniejszej pracy wykazano, że w żadnym z przeprowadzonych testów 

behawioralnych nie wystąpiły istotnie statystyczne różnice między grupą zwierząt 

suplementowanych KYNA a grupą kontrolną. Suplementacja KYNA nie indukowała 

zachowań lękowych u dorosłych szczurów w teście OF oraz teście EPM. Podobnie, nie 

zaobserwowano różnic pomiędzy badanymi grupami zwierząt w czasie bezruchu (objawy 

depresyjne) w teście wymuszonego pływania Porsolta (FST). Ponadto, nie wykazano różnic 

między grupą zwierząt suplementowanych KYNA a grupą kontrolną w teście PPI oraz w 

teście aktywności lokomotorycznej indukowanej amfetaminą (AMF) (objawy 

schizofrenopodobne). Co więcej, nie obserwowano zaburzeń spontanicznej aktywności 

lokomotorycznej u zwierząt suplementowanych KYNA. Uzyskane wyniki behawioralne 

potwierdziła analiza poziomu KYNA w korze mózgowej oraz w osoczu krwi dorosłych 

szczurów. Nie wykazano istotnych statystycznie różnic w stężeniu kwasu w badanym 

materiale, pomiędzy grupą suplementowaną KYNA a grupą kontrolną. Ponadto, przewlekła 



suplementacja KYNA nie wpłynęła na aktywność enzymów KAT I i KAT II w korze 

mózgowej szczurów oraz ekspresję mRNA dla genów kodujących te enzymy.  

 

 Podsumowując, w niniejszej pracy wykazano, że długotrwała podaż KYNA w diecie, 

od momentu urodzenia do okresu dorosłości, nie skutkowała zmianami zachowania ani nie 

przyczyniła się do rozwoju zaburzeń OUN u dorosłych szczurów. Ponadto suplementacja 

KYNA nie wpłynęła ani na jego poziom w osoczu krwi ani na poziom w korze mózgowej. 

Nie zaobserwowano także wpływu długotrwałej suplementacji KYNA zarówno na aktywność 

enzymów KAT i i KAT II jak i na ekspresję genów odpowiedzialnych za ich syntezę w 

mózgu. Uzyskane wyniki wskazują, że przewlekła suplementacja KYNA w pożywieniu w 

okresie rozwoju OUN u szczurów ani nie powoduje zaburzeń OUN ani nie zmienia poziomu 

KYNA w mózgu dorosłych zwierząt. Uzyskane wyniki nie dają podstaw, żeby sugerować, iż 

pokarmy spożywane przez ludzi w okresie dojrzewania OUN, które zawierają znaczące ilości 

KYNA, mogą przyczyniać się do rozwoju zaburzeń neurologicznych lub psychicznych u 

dorosłych osób. 
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