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Kwas kynureninowy (KYNA) jest jedynym poznanym dotychczas nieselektywnym endogennym 

antagonistą wszystkich podtypów jonotropowych receptorów glutaminianergicznych. Stwierdzono, 

że może on mieć znaczenie jako czynnik hamujący aktywność neuronów. Obecnie uważa się, że kwas 

kynureninowy jest naturalnym czynnikiem modulującym neuroprzekaźnictwo glutaminianergiczne w 

ośrodkowym układzie nerwowym. KYNA jest substancją wytwarzaną i stale występującą w różnych 

rejonach mózgu. Wiele dostępnych danych z piśmiennictwa wskazuje na istotne znaczenie KYNA w 

procesach neuroprzekaźnictwa mózgowego oraz niektórych chorobach ośrodkowego układu 

nerwowego, w tym w patogenezie i leczeniu chorób afektywnych. 

Jedynie nieliczne dotychczas opublikowane dane dotyczyły roli kwasu kynureninowego w 

patogenezie i terapii choroby afektywnej dwubiegunowej. Wydaje się więc uzasadnione podjęcie 

badań nad jego rolą w leczeniu ww. choroby. 

Celem niniejszych badań było: 

-oznaczenie poziomu KYNA w surowicy krwi u chorych w fazie maniakalnej w przebiegu choroby 

afektywnej dwubiegunowej,  

-określenie zmian poziomu KYNA u chorych z uwzględnieniem stosowanej farmakoterapii 

        Badanie przeprowadzono w grupie chorych, hospitalizowanych w Katedrze i Klinice Psychiatrii 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jak również w grupie chorych korzystających z opieki 

ambulatoryjnej w Poradni Zdrowia Psychicznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 

w Lublinie. Badaniem objęto 30 pacjentów w wieku od 22 do 65 lat, w tym 10 pacjentów z 

rozpoznaniem epizodu maniakalnego z objawami psychotycznymi lub bez objawów psychotycznych 

wg ICD-10 w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej (F31) oraz 20 pacjentów z chorobą 

afektywną dwubiegunową w stadium remisji. Wskazania i procedury terapeutyczne były zgodne ze 



standardami i zaleceniami ekspertów. U pacjentów hospitalizowanych krew na oznaczenie poziomu 

KYNA pobierano dwukrotnie tj. przed leczeniem i po leczeniu. U pacjentów ambulatoryjnych 

będących w stadium remisji krew pobierano jednokrotnie. Grupę kontrolną stanowiło 20 osób 

zdrowych psychicznie bez obciążeń somatycznych w wieku od 24 do 62 lat. Ocenę zawartości KYNA w 

surowicy przeprowadzono używając HPLC, a materiał do analizy przygotowano przy pomocy 

zmodyfikowanej metody Turskiego i wsp. W oparciu o przeprowadzone badania i analizę wyników 

stwierdzono, że:  -stężenie KYNA najbardziej zbliżone do stężenia w grupie osób zdrowych (grupa 

kontrolna) uzyskali pacjenci leczeni litem z neuroleptykiem, a także litem połączonym z 

walproinianem          -u chorych w stadium manii leczonych łącznie litem, neuroleptykiem i 

walproinianem wystepuje istotne obniżenie poziomu KYNA w surowicy krwi w porównaniu do osób 

zdrowych, jak również w porównaniu do osób leczonych innymi schematami lekowymi                                           

-nasilenie manii przed rozpoczęciem leczenia nie wpływa na zmiany w poziomie KYNA podczas tego 

leczenia.                                                                                                                                          - dłuższy czas 

trwania choroby u pacjentów w stadium remisji jest w sposób istotny skorelowany z wyższym 

stężeniem KYNA.                                                                                                       Uzyskane wyniki mogą 

stanowić zachętę do prowdzenia dalszych badań obejmujących przede wszystkim stężenia KYNA u 

chorych na chorobę afektywną dwubiegunową, mogą też stac się przyczynkiem do poszukiwania 

nowych form terapii zaburzeń nastroju ukierunkowanych na procesy biochemiczne tworzące 

przekaźnictwo glutaminianergiczne. 

 

8. ABSTRACT 

        Kynurenic acid (KYNA) for now is the only known non-selective, endogenous antagonist at all 

subtypes of ecitatory amino acid receptors. It is known that it can play a role as a neuron's activity 

inhibiting factor. It is proved that KYNA is the natural factor, which can modulate a glutamatergic 

neurotransmission in central nervous system. KYNA is produced in brain and it is still present there.  

A lot of data indicate that KYNA has a great role in the neurotransmission processes in human's brain 

and it has important role in some diseases of central nervous system including patogenesis and 

therapy affective diseases. There wasn't too many data  about a role of kynurenic acid for 

patogenesis and therapy of bipolar disorder. So it is a reason why it is important to begin a study 

about a role of KYNA in therapy of bipolar disorder. Therefore the aim of this study was to analyse 

the possible associations between KYNA serum levels in patients with mania and the effects of the 

therapy.                                                                                                                                            Specific aims 

of the study were:                                                                                                                   - to assess the 

levels of KYNA in patients with mania                                                                                              

- to assess the changes in KYNA levels in patients regarding to pharmacotherapy, which was used. 

        The study was conducted in the group of patients hospitalized in the Department of Psychiatry, 

Medical University of Lublin and in the group of outpatients staying in therapy in Clinic of Mental 

Helath, Public Independent Teaching Hospital no 1 in Lublin. The study included 30 patients aged 22-

65, it was 10 patients with the diagnosis of manic episode with or without psychotic symptoms, 

meeting ICD-10 criteria according to bipolar disorder (F31) and 20 patients with bipolar disorder 

staying in remission. Indications and therapeutic procedures were consistent with standards and 

expert opinions. Hospitalized patients have their blood taken twice to determine KYNA level before 

and after treatment. Ambulatory patients, who were in remission have their blood taken once. The 

control group consisted of 20 healthy persons without burden of somatic concerns, aged 24-62 years. 

Evaluation of KYNA content in the serum were performed using HPLC and the materials for analysis 



were prepared with modified method of Turski et al. Based on the study and analysis of the results 

we showed that                                                                         -KYNA content most similar to the 

concentration in a group of healthy subjects (control group) received patients treated with lithium 

plus neuroleptic and lithium combined with valproate                                                                                         

-patients in mania, who have been treated with lithium, neuroleptic and valproate showed a 

significant decrease in the level of KYNA in serum compared to healthy subjects, as well as compared 

to those treated with other drug-regimens                                                                 -severity of manic 

symptoms before treatment does not affect changes in the KYNA level during this treatment                                                                                                                                          

- the longer of the duration of disease in patients in remission is significantly correlated with higher 

levels of KYNA.                                                                                                                                  The results 

obtained may be an encouragement for the further research on primarily KYNA levels in patients 

with bipolar disorder, they may also become a contribution to the looking for new forms of therapy 

for mood disorders focused on biochemical processes forming glutamatergic neurotransmission. 


