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W przebiegu jaskry dochodzi do selektywnego obumierania komórek zwojowych siatkówki, co 

prowadzi do charakterystycznego wyglądu tarczy nerwu wzrokowego oraz ubytków w polu widzenia. 

Jest to wieloczynnikowa choroba neurodegeneracyjna. Kwas kynureninowy ma działanie 

neuroprotekcyjnego na komórki nerwowe z kolei neurotoksycznie na nie działa 3-hydroksykynrenina. 

Wzajemny stosunek KYNA do 3-HK odgrywa istotną rolę w patogenezie chorób 

neurodegeneracyjnych. 

Celem przedstawionej pracy była ocena zmian stężeń KYNA i 3-HK w zwierzęcych modelach jaskry. 

Badano wpływ częściowego zmiażdżenia nerwu wzrokowego oraz iniekcji NMDA do komory ciała 

szklistego na zmiany stężenia KYNA i 3-HK w siatkówce szczurów oraz zmiany stężeń KYNA i 3-HK w 

siatkówkach i surowicy myszy DBA/2J, które są genetycznym modelem nadciśnienia ocznego.  

 

Materiał i metodyka 

W doświadczeniu użyto szczurów Brown Norway oraz myszy DBA/2J i C57. Wykonano znieczulenie 

dootrzewnowe 7% wodzianem chloranu. U szczurów Brown Norway wykonano doszklistkową 

iniekcję 2 μl roztworu NMDA do komory ciała szklistego. Do drugiego oka - grupa kontrolna, podano 

2 μl buforu fosforanowego. W drugiej grupie szczurów Brown Norway przeprowadzono częściowe 

zmiażdżenia nerwu wzrokowego. Grupą kontrolną było drugie oko, w którym przeprowadzono 

dojście do nerwu wzrokowego z wykluczeniem zacisku pęsety. Siatkówki pobrano po dwóch i siedmiu 

dniach  od przeprowadzonych procedur. U myszy DBA/2J i C57 - grupa kontrolna, siatkówki i krew 

pobrano, gdy zwierzęta ukończyły odpowiednio 6 i 9 miesięcy. Poziom KYNA i 3-HK oznaczono za 

pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorami fluorescencyjnymi i 

elektrochemicznymi. 



 

Wyniki szczury Brown Norway 

Poziom KYNA w siatkówce w modelu częściowego zmiażdżenia nerwu wzrokowego był istotnie 

statystycznie niższy w stosunku do grupy kontrolnej, po 2 dniach o 64% (12,47 vs 34,5 pmol/mg, 

p<0.001) a po 7 dniach o 79% (6,57 vs 30,6 pmol/mg, p<0.001) w stosunku do grupy kontrolnej. 

Dochodziło również do istotnego statystycznie spadku o 48% stężenia KYNA w czasie pomiędzy 2 a 7 

dniem (12,47 vs 6,57 pmol/mg, p<0.001). W modelu iniekcji NMDA do komory ciała szklistego 

początkowo, po 2 dniach, poziom KYNA był istotnie statystycznie wyższy o 56% w stosunku do grupy 

kontrolnej ( 27,57 vs 18,06 pmol/mg, p<0.001) natomiast po 7 dniach następował spadek KYNA o 

21% w stosunku do grupy kontrolnej (14,5 vs 18,34 pmol/mg, p<0.001). Dochodziło również do 

istotnego statystycznie spadku stężenia KYNA w czasie pomiędzy 2 a 7 dniem o 47% (27,57 vs 14,5 

pmol/mg, p<0.001) Wzrost poziomu KYNA, po 2 dniach od iniekcji NMDA, można tłumaczyć 

zwiększonym napływem KYNA z krwi i z tkanek otaczających gałkę oczną, w wyniku uszkodzenia 

bariery krew-siatkówka, który może zapewniać neuroprotekcję i najprawdopodobniej jest 

elementem mechanizmu anty-ekscytotoksycznego.  

        Poziom 3-HK w modelu częściowego zmiażdżenia nerwu wzrokowego był  istotnie statystycznie 

wyższy w stosunku do grupy kontrolnej, był to wzrost prawie 3-krotny po 2 dniach (3,84 vs 1,4 

pmol/mg, p<0,1) i aż 8-krotnie po 7 dniach (20,06 vs 2,31 pmol/mg, p<0,001) w stosunku do grupy 

kontrolnej. Średnio stężenie 3-HK wzrosło z 3,84 pmol/mg po 2 dniach do 20,06 pmol/mg po 7 dniach 

(5-krotny wzrost stężenia 3-HK w czasie). W modelu iniekcji NMDA do komory ciała szklistego poziom 

3-HK był istotnie statystycznie wyższy w stosunku do grupy kontrolnej, był to wzrost ponad 17 - 

krotny po 2 dniach (31,5 vs 1,76 pmol/mg, p<0,001) i 7-krotny po 7 dniach (20,95 vs 2,83 pmol/mg, 

p<0,001). Średnio stężenie 3-HK spadało z 31,5 pmol/mg po 2 dniach do 20,95 pmol/mg po 7 dniach 

(30% spadek stężenia 3-HK w czasie).  

Wyniki myszy DBA/2J i C57 

W siatkówkach pochodzących od myszy DBA/2J, zarówno 6-cio jak i 9-cio miesięcznych, poziom KYNA 

był istotnie statystycznie niższy w stosunku do grupy kontrolnej. U 6-cio miesięcznych myszy niższy o 

32% (12,96 vs 21,02 pmol/mg, p<0,001) a u 9-cio miesięcznych myszy niższy o 44% (13,56 vs 24,27 

pmol/mg, p<0.001). W surowicy również poziom KYNA był istotnie statystycznie niższy w stosunku do 

grupy kontrolnej, u 6-cio miesięcznych myszy niższy o 57% (5,15 vs 11,96 pmol/mg, p<0,001) a u 9-cio 

miesięcznych myszy niższy o 43% (6,66 vs 11,66 pmol/mg, p<0,1)  

Stężenie 3-HK w siatkówkach myszy DBA/2J było istotnie statystycznie wyższe w stosunku do grupy 

kontrolnej, u 6-cio miesięcznych myszy wyższe o 137% ( 4,42 vs 1,84 pmol/mg, p<0,001) a u 9-cio 

miesięcznych myszy wyższe o 143% (3,91 vs 1,61 pmol/mg, p<0,1). Natomiast w surowicy u myszy 6-

cio miesięcznych otrzymano brak istotnej statystycznie różnicy w stężeniu 3-HK w stosunku do grupy 

kontrolnej, u 9-cio miesięcznych myszy dochodziło do niewielkiego, istotnego statystycznie wzrostu 

stężenia 3-HK o 13% w stosunku do grupy kontrolnej (13,94 vs 12,32 pmol/mg, p<0,1). 

Przypuszczalnie przyczyną tej różnicy, pomiędzy wysokim poziomem 3-HK w siatkówce w stosunku 

do grupy kontrolnej i brakiem tej różnicy w surowicy, jest neuropatia jaskrowa, która miejscowo w 

siatkówce aktywuje układ immunologiczny, powodując właśnie tam znaczący wzrost 3-HK w stosunku 

do grupy kontrolnej.  

Wnioski 



Spadek stężenia KYNA oraz wzrost stężenia 3-HK w przeprowadzonych doświadczeniach świadczy o 

tym, że zmiany neurodegeneracyjne powodują nasilenia przemian szlaku kynureninowego w 

kierunku indukowanym przez enzym 3-monooksygenazę kynureniny (KMO). Aktywnością KMO jest 

indukowane przez cytokiny prozapalne, których poziom w chorobach neurodegeneracyjnych, 

podobnie jak w wykorzystanych tu zwierzęcych modelach jaskry, wzrasta. Doświadczenia nad 

inhibitorami KMO wykorzystywanymi w choroba neurodegeneracyjnych OUN wskazują na ich 

skuteczność w hamowaniu wytwarzania toksycznej 3-HK i wzroście neuroprotekcyjnego KYNA. 

Potrzebne są dalsze badania, czy tego rodzaju mechanizmy mogą być również wykorzystywane w 

hamowaniu neuropatii jaskrowej.  

 

  

8        STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM 

 

In the course of glaucoma selective decay of retinal ganglion cells takes place, which in turn causes 

the distinctive appearance of the optic nerve disc as well as the constriction of visual field. This is a 

multifactorial neurodegenerative disease. Kynurenic acid (KYNA) has a neuroprotective effect on 

neuronal cells, in turn neurotoxic effects on 3-hydroxykynurenine (3-HK). The relationship between 

KYNA and 3-HK plays an important role in the pathogenesis of neurodegenerative diseases. 

 

The aim of this study was to evaluate changes in the concentration of kynurenic acid and 3-

hydroxykynurenine in animal models of glaucoma. The changes in KYNA and 3-HK concentrations in 

retinal and serum DBA / 2J mice were also assessed, which is a genetic model of ocular hypertension. 

 

In this study Brown Norway rats and DBA/2J mice and C57/BL6 mice were used. Animals were 

anaesthetized with an intraperitoneal injection of 7% chloral hydrate solution. The Brown Norway 

rats received intravitreal injection of 0.2 μl NMDA solution. To the second eye, as a control group, 2 

μl PBS was injected. In the second group of Brown Norway rats underwent partial optic nerve crush 

procedure. Sham operations were similarly performed, but without closing the forceps. Retinas were 

collected after 2 and 7 days after the procedures. In DBA / 2J and C57/BL6 (group control) mice 

retinas were collected at the ages of 6 and 10 months. In retinas and serum obtained from animal’s 

levels of kynurenic acid and 3-hydroxykynurenine was determined by high performance liquid 

chromatography with fluorescence and electrochemical detectors. 

 

Results of rats Brown Norway 

 

        The level of kynurenic acid (KYNA) in the retina in the partial optic nerve crush procedure was 

statistically significantly decreased: 64% after 2 days (12,47 vs 34,5 pmol/mg, p<0.001)  and 79% 

after 7 days (6,57 vs 30,6 pmol/mg, p<0.001). There was also a statistically significant decrease of 

48% KYNA concentration between 2 and 7 days (12,47 vs 6,57 pmol/mg, p<0.001). In the NMDA 

intravitreal injection, after 2 days there was a statistically significant increase in KYNA concentration 

by 56% ( 27,57 vs 18,06 pmol/mg, p<0.001) and after 7 days KYNA decreased by 21% (14,5 vs 18,34 



pmol/mg, p<0.001) relative to the control group . There was also a statistically significant decrease in 

KYNA concentrations between 2 and 7 days by 47% (27,57 vs 14,5 pmol/mg, p<0.001). The increase 

in KYNA levels, 2 days after NMDA injection, can be explained by increased KYNA inflow from blood 

and surrounding tissues surrounding the eyeball, as a result of damage to the blood-retina barrier, 

which may provide neuroprotection and is probably part of the anti-excitotoxic mechanism. 

      The level of 3-hydroxykynurenine (3-HK) of the partial optic nerve crush procedure increased 

statistically significantly almost 3-fold after 2 days (3,84 vs 1,4 pmol/mg, p<0,1) and 8-fold after 7 

days (20,06 vs 2,31 pmol/mg, p<0,001) with respect to the control group. Mean 3-HK concentration 

increased from 3.84 pmol/mg after 2 days to 20.06 pmol/mg after 7 days (5-fold increase in 3-HK 

concentration over time). In the NMDA injection model for the vitreous chamber, the level of 3-HK 

increased statistically more than 17-fold after 2 days (31,5 vs 1,76 pmol/mg, p<0,001)  and 7-fold 

after 7 days (20,95 vs 2,83 pmol/mg, p<0,001) with respect to the control group. Mean 3-HK 

concentration decreased from 31.5 pmol/mg after 2 days to 20.95 pmol/mg after 7 days (30% 

decrease in 3-HK concentration over time). 

 

DBA / 2J and C57 mice 

 

      In DBA / 2J mice, both 6 and 9 months old, there was a statistically significant decrease in 

kynurenine acid (KYNA) relative to the control group, C57 mice. In 6 month mice this decrease is 32% 

(12,96 vs 21,02 pmol/mg, p<0,001) and in 9 month mice 44% (13,56 vs 24,27 pmol/mg, p<0.001). 

Serum levels of KYNA were also statistically significant. In 6-month-old mice this decrease was 57%  

(5,15 vs 11,96 pmol/mg, p<0,001) and in 9-month mice 43%(6,66 vs 11,66 pmol/mg, p<0,1). 

The concentration of 3-hydroxyquinoline (3-HK) in retinal DBA / 2J mice increased, in 6-month mice 

this increase was 137% ( 4,42 vs 1,84 pmol/mg, p<0,001)  and in 9-month-old mice was 143% (3,91 vs 

1,61 pmol/mg, p<0,1) relative to the control group. In contrast, 6-month-old mice lacked a 

statistically significant difference in the 3-HK concentration compared with the control group. In 9-

month-old mice, we have a small, statistically significant increase in 3-HK concentration by 13%(13,94 

vs 12,32 pmol/mg, p<0,1). Probably the cause of this difference is glaucoma, which locally in the 

retina activates the immune system, causing a significant 3-HK increase there. 

 

        A decrease in kynurenic acid concentration and an increase in the concentration of 3-

hydroxykynurenine in rats in the glaucoma modeling procedures and in DBA / 2J mice indicate that 

neurodegeneration results in a kynurenine-induced elevation of the kynurenine 3-monoxygenase 

enzyme (KMO). KMO activity is induced by proinflammatory cytokines, whose level in 

neurodegenerative diseases, as in the animal models used in glaucoma, is increasing. 


