
niwersytet Medyczny w Lublinie 

Klinika Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki 

 

 

  

 

Dominika Nowakowska 

 

Zmiany stężenia tryptofanu, L-kynureniny oraz aktywności  2,3 diooksygenazy indolaminy w 

zwierzęcych modelach neuropatii nerwu wzrokowego 

 

Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych 

 

 

Promotor: 

Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak 

 

Lublin 2016 

 

 

 

 

 

STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM       

Neuropatie nerwu wzrokowego spowodowane są uszkodzeniem aksonów komórek zwojowych 

siatkówki oraz nerwu wzrokowego. Do ich rozwoju prowadzić mogą czynniki, zapalne, 

zwyrodnieniowe, mechaniczne, toksyczne oraz dziedziczne. Etiopatogeneza neuropatii nie jest do 

końca poznana. Opisywane wspólne szlaki prowadzące do neuropatii nerwu wzrokowego to: 

apoptoza, ekscytotoksyczność, zaburzenie transportu aksonalnego, stres oksydacyjny, dysfunkcja 

mitochondriów, proces zapalny oraz immunoaktywacja. 

Celem niniejszej pracy była ocena zmian stężeń tryptofanu, L-kynureniny oraz aktywności IDO w 

siatkówkach w modelu indukowanej NMDA utraty komórek zwojowych siatkówki i częściowego 

zmiażdżenia nerwu wzrokowego oraz w siatkówkach i surowicy modelu genetycznie 

uwarunkowanego nadciśnienia ocznego u myszy DBA/2J.   



Materiał i metody 

W doświadczeniu użyto szczurów Brown Norway oraz myszy DBA/2J i C57/BL6 (grupa kontrolna dla 

myszy DBA/2J). Wykonano znieczulenie dootrzewnowe 7% wodzianem chloranu. U 12-stu szczurów 

Brown Norway wykonano doszklistkową iniekcję 2 μl roztworu 10 mM NMDA  rozpuszczonego w 

buforze fosforanowym  (Sigma-Aldrich, Steinheim, Niemcy). Zabieg wykonano mikrostrzykawką 

(Drummond Scientific Co., Broomall, PA, USA) pod kontrolą wzroku w mikroskopie operacyjnym.  Do 

drugiego oka jako grupę kontrolną według tej samej procedury,  podano 2 μl buforu fosforanowego. 

U 14-tu szczurów przeprowadzono procedurę częściowego zmiażdżenia nerwu wzrokowego. 

Wykonano kantotomię boczną. Zacisk tępo zakończonej pęsety wykonano 2 mm za gałką oczną przez 

15 s. Grupą kontrolną było drugie oko w którym przeprowadzono procedurę z wykluczeniem zacisku 

pęsety. Siatkówki pobrano po 2. i 7. dniach  od przeprowadzonych procedur u szczurów Brown 

Norway. Od 5- ciu myszy DBA/2J i C57/BL6 siatkówki i krew pobrano gdy zwierzęta ukończyły 

odpowiednio 6 i 9 miesięcy. U myszy DBA/2J i C57/BL6 wykonano torakotomię. Przeprowadzono 

punkcję prawej komory serca i pobrano od 0.7 do 1.0 ml krwi żylnej. Poziom tryptofanu oraz L-

kynureniny oznaczono za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detektorami 

fluorescencyjnym i elektrochemicznym.  Analizę statystyczną wykonano przy użyciu niesparowanych 

testów testu- t oraz U-Mann Withney. 

 

Wyniki i dyskusja: 

W drugim dniu po doszklistkowej iniekcji NMDA, stężenie tryptofanu w siatkówkach było niższe w 

grupie NMDA w stosunku do grupy kontrolnej (281,45 vs 367,86 pmol / mg, odpowiednio, p <0,001). 

Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w stężeniu tryptofanu pomiędzy grupą NMDA i grupą 

kontrolną (PBS) w 7 dniu po przeprowadzonym zabiegu. Jednak poziom L-kinureniny był wyższy w 

drugim dniu (13,13 pmoli / mg, p <0,001) i siódmym dniu (8,55pmol / mg, p <0,001) po 

przeprowadzonej procedurze w siatkówkach w grupie NMDA w stosunku do grupy kontrolnej. 

Ponadto stężenie L-KYN zmniejszyło się w czasie, pomiędzy drugim a siódmym dniem eksperymentu 

(13,13 pmoli / mg vs 8,55 pmol / mg, odpowiednio, p <0,05). W stosunku do kontroli aktywność IDO 

była większa w drugim dniu (0.02 vs. 0.05; P <0,001) i siódmym (0.01 vs. 0.04; P <0,001) oraz 

zmniejszała się w czasie (0.02  vs 0.01  p <0,05). Zmiany te są statystycznie istotne. Podsumowując 

poziom tryptofanu był niski, ze względu na wysoką aktywność enzymu IDO. W związku z tym okazało 

się, że w wyniku rozpadu tryptofanu, poziom L-KYN rósł. Aktywność IDO i stężenie L—kynureniny 

spadały w czasie, co oznacza, że mniej tryptofanu było przekształcanego do L-kynureniny oraz innych  

metabolitów szlaku kynureninowego i dlatego tryptofan pozostawał w niezmienionym zakresie. 

W modelu częściowego zmiażdżenia nerwu wzrokowego stężenie tryptofanu w siatkówkach 

szczurów PONC było wyższe niż w grupie kontrolnej zarówno po 2 (398,74 vs 229,23pmol / mg, p 

<0,001) i 7 (457,56 vs 216,63 pmol / mg, p <0,001) dniu od przeprowadzonych procedur. Ponadto 

poziom tryptofanu w grupie PONC był istotnie statystycznie wyższy porównując 7-y do 2-go dnia 

(odpowiednio 457,56 vs 398,74 pmol / mg, p <0,05). W siatkówce, stężenie L-kinureniny było istotnie 

statystycznie niższe w porównaniu z kontrolą w 2-gim (12,09 vs 30,25 pmoli / mg, p <0,001) i 7-mym 

(6,36 vs 12,09, p <0,001 )dniu. Siatkówkowy poziom L-KYN spadał w czasie, pomiędzy drugim a 

siódmym dniem eksperymentu (12,09 vs 6,36 pmol / mg, p <0,001). Aktywność IDO była niższa w 

grupie PONC w porównaniu z grupą kontrolną, w 2-gim (0.01 vs. 0.09; p <0.001) i 7-mym (0.01 vs. 

0.09; p <0,001) dniu po zabiegu. Prawdopodobnie wysokie stężenie tryptofanu było wynikiem niskiej 

aktywności IDO. Skutkiem tego zaburzenia metabolicznego był niższy poziom L-KYN. Porównując 



stężenia w 2 i 7 dniu, poziom TRP wzrósł, w przeciwieństwie do aktywności IDO i poziomu L-KYN 

które znacząco spadły. 

W siatkówkach 6-cio miesięcznych myszy DBA / 2J, stężenie tryptofanu było niższe niż w grupie 

kontrolnej - myszy C57 / BL6 (19,13 vs 37,23 pmoli/mg, odpowiednio, p <0,001). W siatkówkach 

myszy C57 / BL6,  poziom tryptofanu był wyższy i spadał z wiekiem, pomiędzy 6-tym i 9-tym 

miesiącem życia tych myszy (37,23vs 24,51, p <0,05). Stężenie L-kinureniny w siatkówkach w 6-tym 

(1,54 vs 2,33 pmol / mg, p <0,05) i 9-tym (1,3 vs 3,08 pmol / mg, p <0,001) miesiącu u myszy DBA / 2J 

było niższe niż w grupie kontrolnej i nie zmieniło się w czasie. Aktywność IDO nie zmieniła się w czasie 

u myszy DBA/2J, w przeciwieństwie do myszy C57/BL6 u których aktywność IDO w siatkówkach 

istotnie statystycznie wzrosła (0,06 vs 0,2, p <0,05). Te same zmiany stwierdzono w zakresie L- KYN  w 

surowicy (105,49 vs138,09 pmol /mg, p <0,05; 139,23 vs 100,34 pmol / mg, p <0,001). W porównaniu 

z grupą kontrolną, poziom tryptofanu był niższy w surowicy 9-cio miesięcznych myszy (872,84 vs 

598,87 pmol / mg, p <0,05). Zarówno w grupie kontrolnej i myszy DBA / 2J, aktywność IDO nie 

zmieniła się. Szczególnie niski poziom tryptofanu zarówno w surowicy jak i siatkówkach myszy 

DBA/2J sugeruje ich przydatność jako wrodzonego, dziedzicznego modelu zwierząt z niskim 

poziomem tryptofanu w ustroju. 

Odnotowane zmiany mogą świadczyć o zaburzeniu szlaku kynureniowego w neuropatii nerwu 

wzorkowego oraz udziale w jej patomechanizmie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.      STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM 

 

Optic neuropathy is coused by lesion of retinal ganglion cell axons in the optic nerve. It could be 

caused by inflamatory, degenerative, mechanicaal, toxical, and hereditary factors. Etiopathogenesis 

of the otic neuropathy is not fully understood. Described pathways leading to optic neuropathy are: 

apoptosis, excitotoxicity, axonal transport disorder, oxidative stress, mitochondrial dysfunction, 

inflammation and immunoactivation. 

The aim of this study was to evaluate  changes in the  concentration of  tryptophan, L-kynurenine and  

activity of indolamine 2,3-diooksygenaze (IDO)  in retinas and serum from different animal models of 

optic neuropathy. 

Material and methods: 



In this study  Brown Norway rats and DBA/2J mice and C57/BL6 mice (as a group control for DBA/2J 

mice) were used.  Animals were anaesthetized with an  intraperitoneal injection of 7% chloral 

hydrate solution. 12 of Brown Norrway rats received intravitreal iniection of 10 mM NMDA solution,  

carried out with a  heat-pulled glass capillary connected to the microsyringe (Drummond Scientific 

Co., Broomall, PA, USA) under direct visualization through the microscope. To the second eye, as a 

control group, 2 μl PBS was injected. 

14 of Brown Norway rats underwent partial optic nerve crush procedure as followed: Lateral 

cantotomy was performed. A cross-action calibrated crush forceps were placed approximately 2 mm 

behind the globe and  nerve  is partially crushed for 20 s. Sham operations were similarly performed, 

but without closing the forceps. Retinas was collected after 2 and 7 days after the procedures. In DBA 

/ 2J rodents ocular hypertension is genetically determined. Retinas were collected from 5 mice at the 

ages of  6 and 10 months.In DBA / 2J and C57/BL6 mice thoracotomy was performed. Cardiac 

puncture was performed and  0.7 to 1.0 mL of venous blood was collected. In retinas and serum 

obtained from animals levels of tryptophan and l-kynurenine was determined by high performance 

liquid chromatography with fluorescence and electrochemical detectors. Statistical analysis was 

performed using unpaired t-test and U-Mann Withney test. 

Results and discussion: 

In the second day following the intravitreal NMDA iniection the concentration of tryptophan was 

lower in retinas in the NMDA group (281,45 vs 367,86 pmol/mg, respectively; p<0.001). There was no 

statistically significant difference in the tryptophan concentration between NMDA and control group 

(PBS) in the 7th day after the procedure was performed. However, the level of the L-kynurenine was  

higher in the second day (13,13 pmol/mg, p<0.001) and seventh day (8,55pmol/mg, p<0.001) 

following the procedure in retinas in NMDA group, comparing to the control group. Moreover the 

concentration of L-KYN decreased over time, between the second and seventh day of the experiment 

(13,13 pmol/mg vs 8,55 pmol/mg, respectively; p<0.05). Comparing to control group IDO activity was 

higher in the second day(0.02 vs 0.05, respectively; p<0.001) and in seventh day (0.01 vs 0.04, 

respectively; p<0.001)  and decreased over the time (0.02  vs 0.01, p<0.05). These changes were 

statistically significant.  In conclusion trptophan level was low, because of the high activity of the IDO 

enzyme. Therefore we found that, as the result of the tryptophan decay, the L-KYN level was high . 

Ratio of indolamine 2,3-diooxygenaze and concentration of l-kynurenine fall down over the  time and 

that’s why range of tryptofan was’n change. 

In the model of partial optic nerve crush the concentration of tryptophan in the rat retinas from 

PONC group was higher than in the control group, both after 2 (398,74 vs 229,23pmol/mg, p<0.001) 

and 7 (457,56 vs 216,63 pmol/mg, p <0.001) days the procedure was performed. Furthermore, the 

level of the tryptophan was significantly higher comparing 7th to 2nd day (398,74 vs 457,56 

pmol/mg, respectively; p<0.05). In the retinas, concentration of L-kynurenine was found to be 

significantly lower compared to controls in 2nd (12,09 vs 30,25 pmol/mg, p<0.001) and 7th (6,36 vs 

12,09, p< 0.001)day. Retinal L-KYN level decreased over time, between the second and seventh day 

of the experiment (12,09 vs 6,36 pmol/mg, p<0.001). IDO activity was lower in PONC group 

comparing to control group in 2nd (0.01 vs 0.09, p<0.001) and 7th (0.01 vs 0.09, p<0.001)day 

following the procedure. We suspect that the high concentration of the tryptophan is the result of 

low IDO activity. The effect of this metabolic disorder is lower level of the L-KYN. Comparing the 

concentration of the analysis in 2nd and 7th day, the TRP level has risen in contrast to IDO activity 

and L-KYN level which significantly dropped.   



In 6 month old DBA/2J mice retinas, the concentration of tryptophan was lower than in control group 

(C57/BL6 mice) (19,13 vs 37,23 pmol/mg, respectively, p<0.001). In  C57/BL6 mice retinas, 

tryptophan level was higher and went down with age (37,23vs 24,51, respectively, p<0.05). The 

concentration of L-kynurenine in 6 (1,54 vs 2,33 pmol/mg, p<0.05) and 9 (1,3 vs 3,08 pmol/mg, 

p<0.001) months old mice DBA/2J retinas was lower than in control group and hasn’t changed over 

the time. IDO activity hasn’t changed over the time, in contrast to C57 mice retinas where statistically 

significant increase was found (0,06 vs 0,2, p<0.05). The same L-KYN changes were found in serum 

analysis (105,49 vs138,09 pmol/mh, p<0.05; 139,23 vs100,34 pmol/mg, p<0.001). Comparing to 

control group, the tryptophan level was lower in the serum of 9 months old mice (872,84 vs 598,87 

pmol/mg, p<0.05). Both, in control group and DBA/2J mice, IDO activity hasn’t changed. 

In conclusion this changes may suggest that kynurenine pathway is disturbed in optic neuropathy and 

may be important factor in its pathology. 

 

 

 

 


