
Streszczenie  

Łagodny rozrost prostaty oraz przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego należą do 

najczęstszych  chorób nienowotworowych gruczołu krokowego. 

Doniesienia naukowe wskazują na istotną rolę układu immunologicznego, w tym wielu cytokin 

w etiologii i patogenezie wspomnianych zmian chorobowych  w prostacie.  

 Szlak kynureninowy przemian tryptofanu odgrywa role w regulacji układu immunologicznego, 

a jego metabolity uczestniczą na różnych etapach w rozwoju chorób związanych z 

zaburzeniami mechanizmów immunologicznych, takich jak nowotwory, choroby 

autoimmunologiczne czy neurodegeneracyjne. Wiele doniesień naukowych wskazuje na 

istotny wpływ poszczególnych substancji tego szlaku na procesy ograniczania zapalenia, 

powstawanie środowiska immunosupresyjnego oraz karcynogenezy. 

Szlak kynureninowy przemian tryptofanu i jego metabolitów takich jak KYNA, L-Kyn oraz 

kluczowego enzymu IDO nie był przedmiotem badań w przebiegu łagodnych chorób prostaty.  

Celem badań przeprowadzonych w ramach niniejszej pracy była analiza zmian poziomu  

tryptofanu i jego metabolitów ścieżki kynureninowej, L-kynureniny i KYNA oraz aktywności 

enzymu IDO w osoczu krwi oraz tkance gruczołu krokowego u pacjentów z łagodnym 

rozrostem gruczołu krokowego (BPH) oraz towarzyszącym mu przewlekłym zapaleniem 

prostaty, poddanych leczeniu zabiegowemu z powodu dolegliwości ze strony dolnych dróg 

moczowych (LUTS). 

Do badania włączono 94 pacjentów, 50 z potwierdzonym histopatologicznie BPH i 44 z 

towarzyszącym mu przewlekłym stanem zapalnym. Grupa pacjentów z towarzyszącym BPH 

przewlekłym zapaleniem stanowiła 46,8% wszystkich pacjentów. Analizę ilościową badanych 

próbek przeprowadzono z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej 

(HPLC). 

W prezentowanej pracy stwierdzono istotne różnice pomiędzy wartościami stężeń TRP, jego 

metabolitów L-Kyn i KYNA oraz aktywności IDO w osoczu krwi w grupach chorych zarówno 

BPH-Z jak i BPH-NZ w stosunku do wartości wykazanych w grupie kontrolnej. Jednocześnie 

w tkance gruczołu krokowego zaobserwowano istotnie wyższe poziomy TRP, L-Kyn oraz 

aktywności IDO w grupie chorych BPH-Z vs BPH-NZ. Te obserwacje wskazują na istotne 

zaangażowanie szlaku kynureninowego w przebiegu BPH.  

Ponadto w uzyskanych wynikach w niniejszej pracy stwierdzono wysokie stężenie KYNA w 

prostacie na poziomie 1,1µM/1g tkanki zarówno w grupie BPH z zapaleniem jak i bez zapalenia 



co może potwierdzać, że jest to narząd o aktywnym metabolizmie tryptofanu na drodze 

kynureninowej. 

W niniejszej dyzertacji zaobserwowano również istotne większe stężenia TRP w osoczu krwi 

w grupie kontrolnej mężczyzn w porównaniu z grupą chorych z BPH-Z jak i BPH-NZ. 

Jednocześnie stwierdzono istotny wzrost aktywności IDO w obu grupach chorych z BPH wobec 

grupy kontrolnej oraz większą aktywność IDO u pacjentów BPH-Z vs BPH-NZ w tkance 

gruczołu krokowego. Biorąc pod uwagę powyższe wyniki można stwierdzić, że aktywacja IDO 

i tym samym zmniejszenie poziomu TRP w osoczu krwi w grupie chorych, może wskazywać 

na zwiększoną odpowiedź immunologiczną organizmu na zaburzenia związane z BPH. U 

pacjentów z BPH i objawami LUTS, zarówno z zapaleniem jak i bez zapalenia, wyraźnie można 

zaobserwować aktywację ścieżki kynureninowej TRP.  

Obserwowany w badaniach własnych wzrost aktywacji szlaku kynureninowego (stosunek L-

Kyn/TRP) oraz brak istotnych zmian stężenia KYNA w tkance prostaty w obu grupach chorych 

nie wyklucza zmiany metabolizmu szlaku kynureninowego i zmniejszenia poziomu KYNA w 

prostacie, aby efektywniej produkować NAD+ jako źródło energii dla nadmiernych procesów 

metabolicznych w nowotworzeniu. 

Nie jest wykluczone, że szlak kynureninowy i jego wzmożona aktywność w BPH i 

przewlekłym zapaleniu prostaty inicjuje powstanie środowiska immunosupresyjnego, w 

którym może się rozwijać rak prostaty. 

Biorąc pod uwagę powyższe dane można sugerować, że zmiany aktywności układu 

odpornościowego są niezmiernie istotnym czynnikiem wpływającym na metabolizm TRP, 

można sugerować, że wzrost aktywacji układu kynureninowego ma na celu zmniejszenie stanu 

zapalnego i tym samym ograniczenie procesu rozrostu prostaty i towarzyszących mu objawów 

LUTS, ale z drugiej strony takie działanie może implikować w kierunku nowotworzenia.  

W prezentowanej pracy poziom antygenu gruczołu krokowego (PSA) był istotnie wyższy w 

osoczu krwi zarówno u pacjentów BPH z zapaleniem jak i bez zapalenia w porównaniu do 

grupy kontrolnej, co potwierdza rozpoznanie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, 

natomiast brak korelacji lub bardzo słaba korelacja poziomu PSA w osoczu krwi ze stężeniem 

TRP i jego metabolitami w gruczole krokowym sugeruję, że jego wzrost jest niezależny lub 

bardzo słabo zależny od ścieżki kynureninowej metabolizmu tryptofanu w gruczole krokowym.   

Jednocześnie zaobserwowano albo słabe korelacje lub ich brak pomiędzy poziomami 

metabolitów TRP w osoczu krwi i w tkance gruczołu krokowego. Z uwagi na powyższe dane 

można sugerować istnienie dwóch praktycznie niezależnych metabolizmów szlaku 

kynureninowego: (1) w osoczu, przeciwzapalnego, ochronnego z przewagą ścieżki 



metabolicznej w kierunku KYNA oraz (2) w tkance prostaty w kierunku NAD+. 

Analiza ewolucji zmian stężenia metabolitów tryptofanu w poszczególnych pobraniach krwi 

wskazuje, że zmiany ich stężeń są zróżnicowane w zależności od badanego parametru oraz 

występowaniu procesu zapalnego. Wszystkie poziomy badanych substancji, TRP, L-Kyn i 

KYNA oraz aktywność IDO w obu grupach chorych wyraźnie osiągają maksymalne średnie 

stężenie w pobraniu nr III, uzyskanym w kolejnej dobie po zabiegu, a następnie stężenia obu 

parametrów ulegają obniżeniu. Powyższe wyniki mogą wskazywać na reakcję na zabieg 

operacyjny i ingerencję chirurga w tkanki organizmu.  

 

Na podstawie przedstawionych danych sformuowano następujące wnioski: 

• U pacjentów z BPH z objawami LUTS stwierdzono zwiększoną aktywność 

metabolizmu TRP na drodze kynureninowej; 

• Występują istotne statystycznie różnice między grupą BPH z zapaleniem  i BPH bez 

zapalenia w zakresie stężenia w surowicy metabolitów tryptofanu , przede wszystkim 

KYNA i KYN oraz aktywność IDO; 

• Sugeruje się istnienie dwóch niezależnych metabolizmów TRP u pacjentów z BPH: 

osoczowego, ochronnego, związanego ze wzrostem KYNA oraz występującego w 

gruczole krokowym prawdopodobnie związanego ze wzrostem NAD+ i rozwojem 

ryzyka raka prostaty; 

• Aktywność IDO jako stosunek L-Kyn do TRP oraz stężenie L-Kyn w surowicy krwi 

mogą być wykorzystane jako potencjalne nowe markery zapalenia w obrębie gruczołu 

krokowego szczególnie u młodych pacjentów;  

• Podwyższona aktywność metabolitów szlaku kynureninowego w prostacie i surowicy 

pacjentów z BPH i towarzyszącym mu przewlekłym zapaleniem może wskazywać na  

immunologiczne tło powstawania BPH i potwierdzać rolę przewlekłego zapalenia w 

postawaniu i progresji BPH; 

• Obniżone stężenie tryptofanu w surowicy krwi w grupie pacjentów z BPH i 

zapaleniem może wskazywać na przyczynę  obserwowanych w tej grupie pacjentów, 

zaburzeń nastroju, w tym zaburzeń depresyjnych; 

• Podwyższone stężenie metabolitów tryptofanu w tkance gruczołu krokowego może 

wpływać na inicjację zmian w gruczole krokowym w kierunku karcynogenezy; 



• Zmiany poziomu markera PSA w osoczu krwi u pacjentów z BPH są niezależne od 

metabolizmu TRP szlaku kynureninowym w gruczole krokowym.   

 

 

 

 

 


