
Streszczenie  

Tryptofan (Trp) jest egzogennym aminokwasem niezbędnym w organizmach wszystkich form życia  
nie tylko do syntezy białek, ale również	pełni on wiele innych funkcji metabolicznych. Organizm człowieka 
nie posiada mechanizmu enzymatycznego służącego do syntezy tego związku, dlatego musi być		
on dostarczany wraz z pożywieniem. W układzie nerwowym tryptofan jest substratem do produkcji 
serotoniny oraz melatoniny. Aminokwas ten jest również	wykorzystany do syntezy NAD+ w sytuacji,  
gdy stężenie niacyny w organizmie nie jest wystarczające do produkcji tego kofaktora. Pozostała część	Trp 
zostaje metabolizowana w szeregu przemian metabolicznych, zwanych szlakiem kynureninowym,  
który stanowi ponad 90% całkowitego metabolizmu tryptofanu w organizmie ssaków. Kwas kynureninowy 
(KYNA) został odkryty przez Justusa von Liebiega już	w 1853 roku w moczu psów. Był on pierwszym 
odkrytym związkiem z grupy metabolicznie pochodnych związków zwanych zbiorczo kynureninami, 
powstających w wyniku sekwencji przemian biochemicznych określanych mianem szlaku kynureninowego. 
Przez wiele lat uważano kwas kynureninowy jako uboczny produkt przemian katabolicznych aminokwasu 
tryptofanu, i sądzono, że nie odgrywa on żadnej roli fizjologicznej w organizmie, w związku z czym zostaje 
wydalany z moczem. Dopiero stosunkowo niedawno zaczęto interesować	 się	możliwym udziałem tych 
związków w kształtowaniu odpowiedzi immunologicznej. Podwyższone stężenie kwasu kynureninowego 
występuje w przebiegu procesów zapalnych o podłożu wirusowym, bakteryjnym lub grzybiczym.  
W krwi ludzkiej wykazano podwyższone stężenie KYNA u chorych na posocznicę	oraz na kleszczowe 
zapalenie mózgu. Zwiększone stężenie kwasu kynureninowego wykryto również	 w ślinie u chorych  
z ropnymi zmianami zapalnymi, które były zlokalizowane w okolicy jamy ustnej. Stanowiło to podstawę	
badań	przedstawionych w tej pracy. Przeanalizowano zmiany stężenia tryptofanu, L-kynureniny, kwasu 
kynureninowego oraz 3-hydroksykynureniny w ekstraktach ze śliny oraz tkanki dziąsłowej pacjentów  
z zębami zatrzymanymi, tzw. zębami mądrości w stanie zapalnym, lub torbielą	znajdującą	się	w kościach 
żuchwy i szczęki. W ekstraktach ze śliny wykryto zmiany stężenia wszystkich analizowanych związków. 
Spadkowi poziomu tryptofanu w grupie badanej (164,9±7,7 pmol/ml; n=35) w porównaniu do grupy 
kontrolnej (193,06±11,42 pmol/ml; n=34), towarzyszył wzrost stężenia metabolitów tego aminokwasu.  
W grupie kontrolnej średnie stężenie L-KYN w ślinie wynosiło 4,38±0,56 pmol/ml (n=34), podczas gdy  
w ślinie pacjentów ze zmianami patologicznymi stężenie to wzrosło do 9,37±0,85 pmol/ml (n=34).  
W przypadku KYNA w grupie kontrolnej średnie stężenie w ślinie wynosiło 5,84±0,65 pmol/ml (n=35),  
a u pacjentów z grupy badanej stężenie to wzrosło prawie trzykrotnie, do poziomu 15,43±0,93 pmol/ml 
(n=32). W grupie tej dodatkowo stężenie 3-OH-KYN wzrosło ponad pięciokrotnie w porównaniu do grupy 
kontrolnej. W ślinie stężenie 3-hydroksykynureniny wynosiło 4,83±0,52 pmol/ml (n=34) dla grupy 
kontrolnej oraz 25,31±1,99 pmol/ml (n=35) dla grupy badanej. Bardzo ciekawy jest fakt, że w przypadku 
ekstraktów z tkanki dziąsłowej zmiany stężenia wykryto tylko w przypadku kwasu kynureninowego 
(101,45±7,10 pmol/g tkanki dziąsłowej w grupie kontrolnej vs 135,70±6,92 pmol/g w grupie badanej) oraz 
3-hydroksykynureninyy (54,38±2,5 pmol/g tkanki kontrolnej; 75,88±4,02 pmol/g tkanki zmienionej 
patologicznie). Nie stwierdzono natomiast zmian poziomu dwóch pierwszych związków w szlaku, czyli 
tryptofanu i L-kynureniny. S+wiadczy to o rozregulowaniu aparatu enzymatycznego biorącego udział w 
przemianach szlaku kwasu kynureninowego podczas odpowiedzi immunologicznej. Teorię	 tę	potwierdza 
również	 zaobserwowana korelacja spadku stężenia kwasu kynureninowego wraz z wiekiem pacjentów,  
u których zaobserwowano toczący się	stan zapalny w obrębie kości żuchwy i szczęki, czego nie stwierdzono 
w grupie kontrolnej. Pomimo wielu opublikowanych raportów dokumentujących zmianę	 stężenia 
metabolitów tryptofanu we krwi lub surowicy w zależności od płci, palenia tytoniu lub przyjmowania 
niesteroidowych środków przeciwzapalnych lub antybiotyków, w przedstawionych tutaj badaniach nie 
wykryto żadnej z tych zależności w ślinie lub tkance dziąsłowej.  

Podsumowując, wyniki badań	przedstawione w niniejszej pracy stanowią	istotne ogniwo łączące tematykę	
aktywacji układu odpornościowego w przebiegu rozwoju torbieli ze zmianami zachodzącymi w katabolizmie 
tryptofanu na drodze szlaku kynureninowego. Dodatkowe badania biochemiczne aktywności enzymatycznej 
oraz/lub poziomu ekspresji poszczególnych białkowych elementów regulatorowych szlaku pozwolą		
na uzupełnienie wiedzy w tym obszarze. Praca ta również	może być	podstawą	do dalszych badań	w kierunku 
identyfikacji potencjalnych biomarkerów w procesach zapalnych zachodzących w jamie ustnej.  


