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Cel: Zaburzenia metabolizmu aminokwasów s¹ czêsto spotykane w zaawansowanych stadiach przewlek³ej
choroby nerek i czêciowo ustêpuj¹ po
transplantacji nerki. Tryptofan (TRP)
jest egzogennym aminokwasem, z którego, na drodze enzymatycznych przemian, syntetyzowana jest kinurenina
(KYN). Zmiany jej metabolizmu mog¹
prowadziæ do licznych zaburzeñ w tym:
zmian neurologicznych, nadcinienia
têtniczego i niedokrwistoci. Celem
pracy by³o porównanie obwodowego
uk³adu kinureninowego u 28 biorców
przeszczepu nerki (12 kobiet i 16 mê¿czyzn) wobec 10 chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek leczonych
hemodializami oraz 10 zdrowych osób.
Metody: Pomiar osoczowego stê¿enia
TRP, KYN, 3-hydroksykinureniny
(3HKYN), kwasu kinurenowego
(KYNA) i kwasu chinolinowego (QA)
wykonano technik¹ chromatografii cieczowej wysokocinieniowej. Wyniki: U
chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹
nerek zaobserwowano istotne zmniejszenie osoczowego stê¿enia TRP.
Zmianom tym towarzyszy³ jednoczesny
wzrost stê¿enia KYN, 3-HKYN, KYNA
oraz QA. Przeszczepienie nerki normalizowa³o stê¿enie TRP, a tak¿e powodowa³o istotne statystycznie obni¿enie
stê¿enia badanych pochodnych KYN
w porównaniu z grup¹ chorych ze
schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek, pomimo utrzymuj¹cego siê ich podwy¿szenia w porównaniu z grup¹ kontroln¹. W przeprowadzonej analizie statystycznej wykazano obecnoæ ujemnej
korelacji pomiêdzy stê¿eniem TRP a
stê¿eniem kreatyniny i mocznika we
krwi. Wnioski: Przeszczepienie nerki
powoduje podwy¿szenie stê¿enia TRP
i bardzo du¿e zmniejszenie stê¿enia
KYN oraz jej metabolitów we krwi, ale
nie prowadzi do ich pe³nej normalizacji. Ustêpowanie niektórych objawów
schy³kowej niewydolnoci nerek po
transplantacji nerki, takich jak: zaburzenia neurologiczne, nadcinienie têtnicze i niedokrwistoæ mo¿e byæ zwi¹zane z obni¿eniem stê¿enia we krwi
metabolitów KYN. Tylko stê¿enie TRP
korelowa³o ze stopniem niewydolnoci
nerki przeszczepionej.
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Tryptophan and its metabolites in renal allograft
recipients
Aim: Disturbances in amino acids
metabolism are common in chronic
renal failure and subside partially after renal tranplantation. Tryptophan
(TRP) is one of the most important exogenous amino acids. Its main derivative is L-kynurenine (KYN). Disorders
in the TRP metabolism via kynurenine
pathway may lead to neurologic disturbances, hypertension and anaemia.
The aim of this study was to assess
peripheral kynurenine pathway in 28
renal allograft recipients (RAR) (12
women and 16 men) in comparison to
10 hemodialysed patients with chronic
renal failure (CRF) and 10 healthy subjects. Methods: TRP, KYN, 3-hydroxykynurenine (3-HKYN), kyn-urenic acid
(KYNA) and quinolinic acid (QA) were
determined in plasma using high performance liquid chromatography technique. Results: The plasma concentration of tryptophan in RAR was not significantly different from the control
group, but it was almost twice higher
than in CRF. There was an increase in
most of kynurenine metabolites in RAR
as compared to healthy subjects, although not as high as in CRF. We found
a significant negative correlation between TRP and serum concentration
of urea and creatinine as well as a positive correlation with GFR. Conclusions: Kidney transplantation tends to
normalize TRP level and markedly lowers blood concentration of kynurenine
and its main derivatives. A significant
negative correlation was found between TRP level and the concentration
of urea and creatinine. Lowering of the
KYN metabolites level may play a role
in lessening uremic neurological
symptomes as well as hypertension
and anemia in kidney graft recipients.
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Wstêp
Przewlek³a choroba nerek (PChN) prowadzi do zaburzenia w przebiegu przemian
enzymatycznych wielu aminokwasów
[11,16,28]. TRP odgrywa wród nich szczególn¹ rolê. W organizmie cz³owieka wykorzystywany jest do biosyntezy bia³ka (oko³o
4-5%), niewielka jego czêæ jest przekszta³cana w serotoninê (oko³o 1%), natomiast
ogromna wiêkszoæ, bo a¿ 93-94%, ulega
przemianom metabolicznym w szlaku kinureninowym [31] (rycina 1), prowadz¹cym
miêdzy innymi do powstawania kwasu nikotynowego [13].
Nerki w dwojaki sposób uczestnicz¹ w
regulacji stê¿enia TRP oraz jego metabolitów w ustroju. Z jednej strony, usuwaj¹ z
krwiobiegu ich nadmiar, z drugiej za  produkuj¹ enzymy katalizuj¹ce przemiany metaboliczne TRP i jego pochodnych [7]. W
PChN dochodzi do kumulacji metabolitów
szlaku kinureninowego: KYN, 3-HKYN,
KYNA, QA, przy jednoczesnym zubo¿eniu
w TRP [12,14,23,24,28,32]. Wzrost stê¿enia metabolitów szlaku kinureninowego jest
proporcjonalny do stopnia niewydolnoci
nerek [28]. Hemodializa prowadzi do obni¿enia stê¿enia wszystkich kinurenin [20,22,
28], jednak wartoci te s¹ nadal istonie wy¿sze ni¿ u osób zdrowych [19].
W badaniach na zwierzêcym modelu
PChN stwierdzono, ¿e stê¿enie TRP ulega
obni¿eniu, a poziom KYN, 3-HKYN, KYNA
oraz QA ronie nie tylko we krwi, ale równie¿ w tkankach w¹troby, nerek, p³uc, jelita
oraz ledziony [21,32]. Do nagromadzenia
KYN oraz 3-HKYN dochodzi równie¿ w tkance mózgowej [28,34,35]. W zwi¹zku z w³asnociami neurotoksycznymi obydwu tych
metabolitów [15], mog¹ one przyczyniaæ siê
do zaburzeñ neurologicznych stwierdzanych w PChN. Inn¹ potencjaln¹ neurotoksyn¹ jest QA [25,31], ulegaj¹cy znacznej
kumulacji nie tylko w PChN [17,21,23], ale
tak¿e u pacjentów po przeszczepieniu nerki [14]. Znane sa tak¿e w³asnoci neuroaktywne KYNA [31].
QA oraz 3-HKYN mo¿e tak¿e uczestniczyæ w patogenezie niedokrwistoci w
PChN. Zaobserwowano ujemn¹ korelacjê
pomiêdzy stê¿eniem 3-HKYN a parametrami hematologicznymi, takimi jak: hematokryt, stê¿enie hemoglobiny oraz liczba erytrocytów. Zmianom tym towarzyszy³o niewielkie obni¿enie poziomu erytropoetyny
(EPO) w osoczu krwi. W badaniach przeprowadzonych w warunkach in vitro autorzy wykazali, ¿e zarówno 3-HKYN, jak te¿
QA hamuje uwalnianie EPO z komórek
HepG2, a zatem. 3-HKYN oraz QA mog¹
przyczyniaæ siê do zmniejszenia syntezy
erytropoetyny [17].
Opisywano tak¿e wp³yw KYN, 3-HKYN
oraz QA na nasilenie stanu zapalnego, stresu oksydacyjnego oraz mia¿d¿ycy w PChN.
U chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹
nerek wykazano dodatni¹ korelacjê pomiêdzy KYN i QA a markerami stanu zapalnego, stresu oksydacyjnego oraz nasileniem
zmian mia¿d¿ycowych. Ponadto zaobserwowano w wieloczynnikowej analizie regresji, ¿e QA i stosunek QA/KYN jest niezale¿nie zwi¹zany z nasileniem zmian mia¿d¿ycowych w grupie chorych z PChN [23].
Rudzite i wsp. [27] sugerowali udzia³
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Tabela I
Stosunek stê¿enia osoczowego wybranych metabolitów tryptofanu (TRP). KYN - kinurenina, 3HKYN - 3hydroksykinurenina, KYNA - kwas kinurenowy, QA - kwas chinolinowy. Wartoci podano jako rednia.
Znamienne statystycznie ró¿nice w stosunku do grupy kontrolnej oznaczono jako: ** p<0,01, *** p<0,001; w
stosunku do grupy chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek (PChN): ^^ p<0,01, ^^^ p<0,001.
The ratios of plasma concentrations of chosen metabolites of tryptophan (TRP). kynurenine (KYN), 3-hydroxykynurenine
(3HKYN) kynurenic acid (KYNA) and quinolinic acid (QA) in all groups studied. Values are given as the means.
Significant differences vs control: ** p<0.01, *** p<0.001; vs chronic renal failure: ^^ p<0.01, ^^^ p<0,001.
kontrola

PChN

po przeszczepieniu nerki

K Y N / TR P

0,061

0,306

***

0,102

*** ^^

3HKYN/KYN

0,032

0,115

***

0,065

*** ^^^

KYN A/ KYN

0,012

0,161

***

0,018

** ^^^

Q A/ KYN

0,275

2,110

***

0,676

*** ^^^

Tabela II
Korelacje pomiêdzy stê¿eniami osoczowymi badanych metabolitów oraz wybranymi wskanikami klinicznymi
i laboratoryjnymi u pacjentów po przeszczepie nerki (znamienne korelacje podano t³ustym drukiem). R wspó³czynnik Spearmana; TRP - tryptofan, KYN - kinurenina, 3HKYN - 3-hydroksykinurenina, KYNA - kwas
kinurenowy, QA - kwas chinolinowy.
Correlations between plasma concentrations of the metabolites studied and selected clinical and laboratory data in
renal allograft recipients (significant correlations in bold type). R-Spearman's index; TRP - tryptophan, KYN - kynurenine,
3HKYN - 3-hydroxykynurenine, KYNA - kynurenic acid, QA - quinolinic acid.
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czas po przeszczepieniu nerki

R=-0,15
p>0,05

R=0,32
p>0,05

R=0,06
p>0,05

R=0,65
p<0,001

R=0,51
p<0,01

filtracja k³êbuszkow a (GFR)

R=0,64
p<0,001

R=-0,15
p>0,5

R=-0,39
p>0,5

R=-0,25
p>0,5

R=-0,18
p>0,5

m ocznik w surow icy

R=-0,39
p<0,5

R=0,20
p>0,5

R=0,33
p>0,5

R=0,33
p>0,5

R=0,36
p>0,5

kreaty nina w surow icy

R=-0,447
p<0,5

R=0,391
p<0,5

R=0,17
p>0,5

R=0,35
p>0,5

R=0,30
p>0,5

L-TRYPTOFAN
2,3-dioksygenaza
L-tryptofanu
(TDO)

2,3-dioksygenaza
indoleaminowa
(IDO)

L-KINURENINA
kinureninaza

3-hydroksylaza
kinureniny

aminotransferaza
kinureniny

KWAS
3-HYDROKSYKINURENINA
KWAS
KINURENOWY
ANTRANILOWY niespecyficzna
kinureninaza
KINURENOWY

hydroksylacja

KWAS 3-HYDROKSYANTRANILOWY
oksydaza kwasu
3-hydroksyantranilowego

KWAS CHINOLINOWY
Rycina 1
Schemat szlaku kinureninowego. Lini¹ przerywan¹ oznaczono przemianê dwuetapow¹, której drugi etap
katalizowany jest przez enzym bêd¹cy w nadmiarze lub nieenzymatycznie.
The scheme of kynurenine pathway. Dashed line was used to indicate 2-stage transformation, the second stage
being catalysed by enzyme in excess or nonenzymatically.

KYN w powstawaniu zaburzeñ rytmu serca, a tak¿e nadcinienia têtniczego, zwi¹zany z uszkadzaniem komórek miênia sercowego i nasilaniem dzia³ania presyjnego
noradrenaliny oraz serotoniny.
Przeszczepienie nerki jest nie tylko najtañsz¹, ale te¿ najwygodniejsz¹ dla pacjentów metod¹ leczenia nerkozastêpczego [36,
38]. Celem pracy by³o kompleksowe zbadanie stê¿enia TRP i metabolitów szlaku kinuPrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 3

reninowego (KYN, 3-HKYN, KYNA oraz QA)
u chorych po przeszczepieniu tego narz¹du.
Materia³ i metody

Badania przeprowadzono u 28 biorców przeszczepu nerki leczonych w Poradni Transplantacyjnej w Bia³ymstoku, 10 chorych hemodializowanych z powodu
schy³kowej niewydolnoci nerek w Klinice Nefrologii i
Transplantologii Akademii Medycznej w Bia³ymstoku oraz
10 zdrowych ochotników.

P. Myliwiec i wsp.
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% wartoci w grupie kontrolnej

Wród biorców przeszczepu nerki by³o 16 mê¿czyzn
oraz 12 kobiet. rednia wieku wynosi³a 41,7 lat (od 24
do 67 lat). Pacjenci byli od 1 miesi¹ca do 12 lat po przeszczepieniu alogenicznej nerki (rednio 2 lata i 5 miesiêcy). Stê¿enie kreatyniny w surowicy krwi wynosi³o u
nich od 0,62 do 4,32 mg/dl (rednio 1,64), a stê¿enie
mocznika w surowicy krwi: 24,3 do 125 mg/dl (rednio
64,5). Pierwotn¹ przyczyn¹ PChN by³y: przewlek³e k³êbuszkowe zapalenie nerek (n=15), przewlek³e odmiedniczkowe zapalenie nerek (n=2), nefropatia cukrzycowa
(n=2), wielotorbielowate zwyrodnienie nerek (n=1), nefropatia nadcinieniowa (n=1). U pozosta³ych 7 chorych
nie uda³o siê ustaliæ etiologii PChN.
Wykluczono wszystkie osoby z klinicznymi lub laboratoryjnymi objawami zaka¿enia lub ostrej niewydolnoci przeszczepionej nerki. Wszyscy biorcy przeszczepu nerki otrzymywali w momencie badania doustnie leki
immunosupresyjne. Wiêkszoæ pacjentów (26 z 28) mia³a
zastosowan¹ terapiê potrójn¹: prednizon (Encorton w
dawce od 7,5 do 25, rednio 11 mg/dobê), azatiopryna
(Imuran w dawce od 10 do 200, rednio 98 mg/dobê)
oraz cyklosporyna (Sandimmun-Neoral  od 175 do 500,
rednio 328 mg/dobê w 2 dawkach podzielonych). Jeden z chorych nie by³ leczony cyklosporyn¹, a inny 
azatiopryn¹. Ponadto, 23 pacjentów po przeszczepieniu nerki otrzymywa³o leki hipotensyjne, najczêciej w
terapii ³¹czonej z 2 lub 3 preparatów (blokery kana³ów
wapniowych, inhibitory konwertazy angiotensyny, betablokery, diuretyki). Z innych leków wymieniæ nale¿y: Ranigast (7 pacjentów), nitraty (4 pacjentów), doustne preparaty ¿elaza (4 pacjentów), preparaty wapnia (2 pacjentów), insulinê (2 pacjentów), Pojedyñczy pacjenci
otrzymywali preparaty potasu lub magnezu, kwas acetylosalicylowy, amiodaron lub doustny antykoagulant.
W grupie chorych hemodializowanych z powodu
PChN by³o 6 mê¿czyzn i 4 kobiety w wieku od 25 do 71
(rednio 54,4) lat. Stê¿enie kreatyniny w surowicy wynosi³o od 5,31 do 12,54 (rednio 8,28) mg/dl; stê¿enie
mocznika  od 97,8 do 153,2 (rednio 123,9) mg/dl. Przyczyn¹ niewydolnoci nerek by³y w tej grupie: k³êbuszkowe zapalenie nerek (4 osoby), torbielowatoæ nerek lub
odmiedniczkowe zapalenie nerek (po 3 osoby). Wszystcy chorzy byli leczeni hemodializami 3 razy tygodniowo
po 4 ± 0,5 godziny.
Grupê kontroln¹ stanowi³o 10 ochotników (7 kobiet
i 3 mê¿czy¿n) w wieku od 30 do 55 (rednio 37,4) lat,
którzy na 10 dni przed pobraniem krwi nie przyjmowali
¿adnych leków.
W analizowanej grupie oznaczano stê¿enie mocznika i kreatyniny rutynowymi badaniami, z wyliczeniem
wskanika filtracji k³êbuszkowej (GFR) metod¹ Cockcrofta Gaulta. Oznaczano tak¿e TRP, KYN, 3-HKYN, KYNA
oraz QA, przy u¿yciu chromatografii cieczowej wysokiej
wydajnoci (HPLC). Krew pobierano na 3,8% cytrynian
sodu w stosunku 1 : 10, na czczo, po nocnym odpoczynku; od osób dializowanych  przed zabiegiem hemodializy. Osocze ubogop³ytkowe przechowywano w
temperaturze -70°C do czasu badañ biochemicznych.
Po odmro¿eniu, osocze wstêpnie odbia³czano przy
pomocy 2 M kwasu trichlorooctowego, a nastêpnie wirowano z prêdkoci¹ 14.000 g w temperaturze 4°C, uzyskuj¹c supernatant, który dodatkowo filtrowano przez
zastosowaniu filtra (WATERS 0,45 mm).
Pomiar stê¿enia TRP i KYNA w osoczu przeprowadzano wed³ug metody opisanej przez Herve i wsp.
[4], KYN wed³ug Holmesa [7], 3HKYN wed³ug Heyes'a
[5], natomiast QA oznaczano przy u¿yciu metody opisanej przez Werner-Felmayer i wsp. [37]. Szczegó³owy protokó³ u¿ytych technik chromatograficznych zosta³ zamieszcony w pracy Pawlak i wsp. [22].
Badanie zosta³o zatwierdzone przez lokaln¹ Komisjê Bioetyczn¹.
Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej,
wykorzystuj¹c w tym celu testy nieparametryczne. Do
porównania grup pomiêdzy sob¹ u¿yto testu MannaWhitneya, natomiast do pomiaru wszystkich grup  nieparametrycznego odpowiednika testu Anova KruskalaWallisa. Dodatkowo pos³u¿ono siê testem korelacji porz¹dku rang Spearmana. Za próg znamiennoci statystycznej przyjêto p<0,05.
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Rycina 2
Stê¿enia osoczowe badanych metabolitów szlaku kinreninowego w grupie kontrolnej, u chorych z przewlek³¹
chorob¹ nerek (PChN) oraz u pacjentów po przeszczepieniu nerki, wyra¿one w % wartoci z grupy kontrolnej.
TRP - tryptofan, KYN - kinurenina, 3HKYN - 3-hydroksykinurenina, KYNA - kwas kinurenowy, QA - kwas
chinolinowy. Wartoci podano jako rednia ± b³¹d standardowy. Znamienne statystycznie ró¿nice oznaczono
jako: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.
The plasma concentrations of kynurenine pathway metabolites in the control group (kontrola), in patients with chronic
renal failure (PChN) and in renal allograft recipients (po przeszczepieniu), expressed in % of control value. TRP tryptophan, KYN - kynurenine, 3HKYN - 3-hydroxykynurenine, KYNA - kynurenic acid, QA - quinolinic acid. The data
given as the mean ± SEM. Statistically significant differences are expressed as: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001.

Wyniki
Zaobserwowano znamienne, ponad 2krotne obni¿enie stê¿enia TRP w osoczu u
chorych hemodializowanych z powodu
PChN (p<0,001), zarówno w stosunku do
osób zdrowych, jak i biorców przeszczepu
nerki. Nie stwierdzono znacz¹cych statystycznie zmian stê¿enia TRP u chorych po
przeszczepieniu nerki wobec grupy kontrolnej (rycina 2).
W przeciwieñstwie do TRP, stê¿enie KYN
(rycina 2) w osoczu pacjentów z PChN znacznie wzrasta³o w stosunku do osób zdrowych
(p<0,001). Podobny kierunek zmian, jednak o
mniejszym natê¿eniu zaobserwowano u biorców przeszczepu nerki (p<0,05).
U biorców przeszczepu nerki stê¿enie
3HKYN wzrasta³o ponad 4-krotnie
(p<0,001). Jeszcze wiêkszy, bo ponad 15krotny w stosunku do grupy kontrolnej,
wzrost stwierdzono u chorych dializowanych. W tej grupie pacjentów stê¿enie
3HKYN w osoczu krwi by³o jednoczenie
kilkakrotnie wy¿sze ni¿ u biorców przeszczepu nerki (p<0,001).
Stê¿enie KYNA w osoczu (rycina 2) u
pacjentów po przeszczepie nerki by³o ponad 2-krotnie wiêksze ni¿ w grupie kontrolnej (p<0,05), natomiast u chorych z PChN
ró¿nica by³a niemal 30-krotna w stosunku
do kontroli (p<0,001) i 10-krotna wobec pacjentów po transplantacji (p<0,001).
Stê¿enie QA po transplantacji by³o oko³o 4-krotnie wy¿sze, ni¿ w grupie kontrolnej
(rycina 2). Zaobserwowano istotny wzrost
QA u pacjentów z PChN. W porównaniu z
grup¹ kontroln¹ stê¿enie jego by³o oko³o 16
razy wy¿sze (p<0,001), za wobec biorców
przeszczepu nerki  ponad 4 razy wy¿sze
(p<0,001).
Poddano analizie stosunek KYN/TRP
oraz pozosta³ych metabolitów KYN, co odzwierciedla aktywnoæ odpowiednich szlaków enzymatycznych uk³adu kinureninowego. Za nasileniem przemian enzymatycznych uk³adu kinueninowego, zarówno u pa-

cjentów ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek, jak te¿ po przeszczepieniu nerki, mo¿e
wiadczyæ istotne statystycznie wzrost
wszystkich wartoci ilorazów produkt/substrat (KYN/TRP, 3-HKYN/KYN, KYNA/KYN,
QA/KYN) (tabela I).
W tabeli II, zamieszczono korelacjê pomiêdzy czasem, jaki up³yn¹³ od przeszczepienia nerki oraz KYNA (R=0,65; p<0,001),
i QA (R=0,51; p<0,01). Filtracja k³êbuszkowa by³a powi¹zana jedynie z TRP (R=0,64;
p<0,001). Stwierdzono ujemn¹ korelacjê
pomiêdzy stê¿eniem mocznika i TRP (R=0,39; p<0,05), a tak¿e kreatyniny i TRP (R=0,447; p<0,05).
Omówienie
Po raz pierwszy przedstawiono kompleksowo zachowanie siê szerokiego spektrum metabolitów TRP nale¿¹cych do szlaku kinureninowego u biorców przeszczepu
nerki. Wykazano, ¿e mimo normalizacji stê¿enia TRP, poziom jego produktów degradacji pozostaje nadal podwy¿szony (rycina
2). W najwiêkszym stopniu kumulacji ulegaj¹ zwi¹zki charakteryzu¹ce siê wysok¹
aktywnoci¹ biologiczn¹  QA oraz 3HKYN.
Bior¹ one udzia³ w generowaniu stresu oksydacyjnego, wykazuj¹ dzia³anie neurotoksyczne, mog¹ uczestniczyæ, na drodze zahamowania syntezy EPO, w rozwoju niedokrwistoci i modulowaæ czynnoæ uk³adu immunologicznego [17,18].
Transplantacja nerki powoduje wyrównanie wielu zaburzeñ stwierdzanych w
PChN, w tym normalizacjê stê¿enia TRP w
surowicy, co jest zgodne z niedawnym doniesieniam Laurence i wsp. [12]. Wyniki naszych kompleksowych badañ potwierdzaj¹
wycinkowe dane innych autorów, którzy
wykazanli, ¿e KYN [8-10] oraz QA [14] s¹
nadal podwy¿szone po transplantacji nerki.
Obecnie mo¿liwa jest terapeutyczna ingerencja w szlak kinureninowy [26,30], co
mo¿e byc wykorzystane tak¿e u tych pacjentów, ale wymaga to dalszych badañ.
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Zmiany stê¿eñ TRP i KYN mog¹ mieæ
znaczenie w monitoringu zachowania siê
przeszczepu. Brandacher i wsp. [2] wykazali, ¿e podwy¿szony stosunek KYN/TRP
dodatnio koreluje ze wskanikami odrzucania przeszczepu nerki, miêdzy innymi neopteryn¹. Enzymem bezporednio zaanga¿owanym w zapocz¹tkowanie przemian
szlakiem kinureninowym, którego aktywnoæ mo¿na oceniæ w poredni sposób na
podstawie ilorazu stê¿eñ produktu (KYN) i
substratu (TRP), jest 2,3-dioksygenaza indolowa (IDO) (rycina 1). Powy¿sze obserwacje zosta³y potwierdzone w bioptatach odrzucanych nerek. Na tej podstawie autorzy
zaproponowali ocenê stosunku KYN/TRP
jako metodê nieinwazyjnej diagnostyki odrzucania przeszczepu [2].
Rola IDO u biorców przeszczepu nerki
jest wci¹¿ niejasna. Jest to enzym nieswoisty, rozk³adaj¹cy równie¿ inne zwi¹zki indolowe: 5-hydroksytryptofan, tryptaminê,
serotoninê, melatoninê. I nie wystêpuje w
w¹trobie, ale jest obecna w jelitach, p³ucach,
³o¿ysku, mózgu. Wydaje siê, i¿ w patologii
najwiêksze znaczenie ma synteza IDO przez
makrofagi  komórki gromadz¹ce siê w chorym narz¹dzie w ramach odpowiedzi zapalnej [33]. IDO jest zale¿na od uk³adów tworz¹cych reaktywne formy tlenu. Jej aktywnoæ jest hamowana przez dysmutazê ponadtlenkow¹ [31], a indukowana przez interferony, zw³aszcza przez interferon-gamma (IFN-g), [7]. Ka¿dy stan zapalny, przez
zwiêkszenie stê¿enia IFN-g, powoduje indukcjê IDO, prowadz¹c dalej do wzrostu stê¿enia poszczególnych metabolitów KYN w proporcji w³aciwej mo¿liwociom enzymatycznym danej tkanki [3,6, 31].
W przeprowadzanym przez nas badaniu stwierdzono podwy¿szony stosunek
wszystkich ocenianych szlaków enzymatycznych uk³adu kinureninowego u chorych
po przeszczepieniu nerki: KYN/TRP,
3HKYN/KYN, KYNA/KYN, QA/KYN (tabela
I). Wczeniejsze dowiadczenia, wykonane na modelu zwierzêcym eksperymetalnej
PChN, wskaza³y, ¿e obni¿enie stê¿enia TRP
i jednoczesny wzrost KYN wynika raczej
ze wzrostu aktywnoci 2,3-dioksygenazytryptofanowej (TDO) [21,28,32]. Stwierdzone zaburzenia korelowa³y ze stopniem ciê¿koci niewydolnoci nerek. TDO jest enzymem swoistym dla TRP i wystêpuje niemal
wy³¹cznie w w¹trobie [1]. Indukcjê TDO,
poza wzrostem stê¿enia TRP, wywo³uj¹ tak¿e glikokortykosteroidy, co mo¿e mieæ znaczenie u chorych otrzymymuj¹cych glikokortykosteroidy w celu zapobiegania odrzucaniu przeszczepionej nerki. W stanach aktywacji immunologicznej TDO ma aktywnoæ
niezmienion¹ lub nieznacznie zmniejszon¹
[29, 31]. Pozostaje do wyjanienia stopieñ,
w jakim na degradacjê TRP u biorców przeszczepu nerki wp³ywa IDO, a w jakim TDO.
Stê¿enie metabolitów szlaku kinureninowego jest wypadkow¹ wielu procesów zachodz¹cych w organizmie, miêdzy innymi
uwarunkowane jest iloci¹ dostarczonego z
diet¹ TRP, enzymatycznych przemian oraz
wydalania nerkowego [28]. W prezentowanych badaniach w³asnych zaobserwowano
istotny wzrost stê¿enia wszystkich produktów degradacji TRP oraz nasilenie przemian
enzymatycznych w uk³adzie kinureninowym
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(KYN/TRP, 3-HKYN/KYN, KYNA/KYN, QA/
KYN) u pacjentów ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek.
Interesuj¹cym mo¿e wydawaæ siê fakt,
¿e po przeszczepieniu nerki zaobserwowano, oprócz istotnego zmniejszenia stê¿enia
kinurenin, redukcjê stosunku produkt/substrat, który wiadczy o zahamowaniu aktywnoci uk³adów enzymatycznych. Nieznany,
ale mo¿liwy, jest wp³yw leczenia immunosupresyjnego na te parametry. Hamowanie
odpowiedzi immunologicznej organizmu
mo¿e prowadziæ do zmniejszenia aktywnoci enzymu, który zapocz¹tkowuje szlak
metaboliczny TRP - IDO.
Wnioski
Wykazano, ¿e przeszczepienienie nerki prowadzi do normalizacji stê¿enia TRP
we krwi. Stê¿enie badanych metabolitów
TRP ulega obni¿eniu w stosunku do chorych hemodializowanych z powodu PChN,
pozostaje jednak wy¿sze, ni¿ w grupie osób
zdrowych. Jest mo¿liwe, ¿e ustêpowanie
niektórych objawów mocznicy po przeszczepieniu nerki zwi¹zane jest z obni¿eniem stê¿enia TRP i jego metabolitów we krwi.
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