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Η διπολική διαταραχή (ΔΔ) είναι μια χρόνια ψυχιατρική νόσος η οποία, μεταξύ άλλων, χαρα
κτηρίζεται από εγκεφαλικές δυσλειτουργίες, διαταραχές των νοητικών λειτουργιών και δια
ταραχές του ύπνου. Η νευροβιολογική βάση των διεργασιών αυτών παραμένει ασαφής. Τα 
τελευταία χρόνια μελέτες επικεντρώνονται στον ρόλο ανοσοφλεγμονωδών μηχανισμών 

που επάγονται από την οδό μεταβολισμού της τρυπτοφάνης (TRP) και το μονοπάτι της κυνουρε
νίνης (ΚΥΝ). Αναδυόμενα στοιχεία συσχετίζουν τους μεταβολίτες της TRP και της KYN με την αιτιο
παθογένεια και την εξελικτική πορεία της ΔΔ. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης 
είναι η αναζήτηση ερευνητικών δεδομένων που αφορούν στην εμπλοκή του μονοπατιού της KYN 
στην αιτιο παθογένεια, την κλινική εικόνα και την πορεία της ΔΔ. Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση της 
βιβλιογραφίας με τη χρήση των διαδικτυακών βάσεων δεδομένων Pubmed και Google Scholar. Οι 
γλώσσες αναζήτησης ήταν η αγγλική και η ελληνική και λήμματα που αναζητήθηκαν ήταν: “bipolar 
disorder”, “depression”, “mania”, “tryptophan”, “kynurenine pathway, “cognitive dysfunction”, “sleep 
disorder”, “neuroimmunology”, “neuroinflammation”. Το μονοπάτι καταβολισμού της KYN συμμετέ
χει ενεργά στην παθοφυσιολογία της ΔΔ. Η αύξηση νευροτοξικών σε βάρος νευροπροστατευτικών 
παραγώγων του μονοπατιού σχετίζεται με την έκπτωση των νοητικών λειτουργιών που συνοδεύουν 
την κλινική εικόνα της νόσου. Επιπρόσθετα, ορισμένοι από τους μεταβολίτες του ενοχοποιούνται και 
για τις διαταραχές ύπνου στη ΔΔ. Περαιτέρω μελέτες κρίνονται απαραίτητες για τη διερεύνηση των 
εμπλεκόμενων μηχανισμών. Το μονοπάτι της KYN αποτελεί ένα άκρως ενδιαφέρον πεδίο συνάντησης 
και αλληλεπίδρασης του ανοσοφλεγμονώδους συστήματος με το ΚΝΣ που εμπλέκεται στην παθο
φυσιολογία της ΔΔ ποικιλοτρόπως. Μελλοντικές έρευνες μπορούν να επικεντρωθούν στην αποσαφή
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Εισαγωγή

Η διπολική διαταραχή (ΔΔ) είναι μια χρόνια ψυχι
ατρική νόσος η οποία, μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζε
ται από εγκεφαλικές δυσλειτουργίες, διαταραχές των 
νοητικών λειτουργιών και διαταραχές του ύπνου.1 Η 
νευροβιολογική βάση των διεργασιών αυτών παρα
μένει ασαφής. Τα τελευταία χρόνια οι μελέτες για την 
αιτιοπαθογένειά της επικεντρώνονται στον ρόλο που 
πιθανόν διαδραματίζουν ανοσολογικοί και φλεγμο
νώδεις μηχανισμοί.2

Οι ανοσοφλεγμονώδεις μεταβολές στη ΔΔ σχετίζο
νται με τα αυξημένα επίπεδα οξειδωτικού stress που 
παρατηρούνται στους ασθενείς αυτούς. Ορισμένες 
από τις μεταβολές που οδηγούνται από το οξειδω
τικό stress και την ενεργοποίηση ανοσοφλεγμονω
δών μηχανισμών, διαμεσολαβούνται από την οδό 
μεταβολισμού της τρυπτοφάνης (TRP) προς το μο
νοπάτι της κυνουρενίνης (ΚΥΝ).2 Αναδυόμενα στοι
χεία συσχετίζουν τους μεταβολίτες και τα προϊόντα 
της οδού καταβολισμού της TRP (TRYCATs) και της 
KYN, με την αιτιοπαθογένεια και την εξελικτική πο
ρεία της ΔΔ.1

Τα προϊόντα καταβολισμού της KYN (μονοπάτι της 
KYN) αναφέρεται πως έχουν είτε νευροπροστατευτι
κή είτε νευροτοξική δράση.3 Η συσσώρευση τοξικών 
μεταβολικών προϊόντων αυτής της οδού, μπορεί να 
οδηγήσει σε νευροψυχιατρικά συμπτώματα όπως 
αποπροσανατολισμός, διαταραχές της συμπεριφο
ράς και διάθεσης, διαταραχές μνήμης, σπασμούς 
και κώμα,4–7 καθώς και σε αυξημένη ευαισθησία σε 
λοιμώδεις νόσους, υπέρταση και διαταραχές του 
μεταβολισμού των λιπιδίων.8–11 Μη ισορροπημένος 
καταβολισμός που οδηγεί στη διαταραχή της φυσι
ολογικής αναλογίας μεταξύ προϊόντων με νευροτο
ξική και προϊόντων με νευροπροστατευτική δράση, 
έχει καταδειχθεί σε αρκετές ψυχιατρικές διαταραχές 

με προεξάρχουσες τη σχιζοφρένεια, τη ΔΔ και τη μο
νοπολική κατάθλιψη.12

Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπη
σης είναι η αναζήτηση ερευνητικών δεδομένων που 
αφορούν στην εμπλοκή του μονοπατιού της KYN 
στην αιτιοπαθογένεια, την κλινική εικόνα και την πο
ρεία της ΔΔ καθώς και η ανάδειξη νέων θεραπευτι
κών στόχων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ασθενών.

Μέθοδος

Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση της βιβλιογραφίας 
με τη χρήση των διαδικτυακών βάσεων δεδομένων 
Pubmed και Google Scholar. Οι γλώσσες αναζήτη
σης ήταν η αγγλική και η ελληνική και λήμματα που 
αναζητήθηκαν ήταν: “bipolar disorder”, “depres
sion”, “mania”, “tryptophan”, “kynurenine pathway”, 
“TRYCAT”, “cognitive dysfunction”, “sleep disorder”, 
“neuroimmunology”, “neuroinflammation”.

Το μονοπάτι της κυνουρενίνης

Η TRP είναι αμινοξύπρόδρομος ουσία της σερο
τονίνης (SER) που διαπερνά τον αιματοεγκεφαλικό 
φραγμό διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στις νο
ητικές λειτουργίες. Η σύνθεση και η απελευθέρωση 
SER στον εγκέφαλο εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα 
και τον μεταβολισμό της TRP.13 Κύρια οδός μεταβο
λισμού της TRP είναι το μονοπάτι της KYN. Σε φυσιο
λογικές συνθήκες το μεταβολικό αυτό μονοπάτι εξυ
πηρετεί την παραγωγή 5΄τριφωσφορικής αδενοσί
νης (ATP) και τη σύνθεση επαρκούς ποσότητας του 
συνενζύμου νικοτιναμιδοαδένινοδινουκλεοτίδιο 
(NAD), που απαιτείται για τη σωστή λειτουργία του 
Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ).

Το πρώτο βήμα καταβολισμού της TRP είναι η με
τατροπή της σε ΚΥΝ με τη δράση δύο ενζύμων: της 

νιση του ρόλου καθενός από τους μεταβολίτες του μονοπατιού, αναδεικνύοντας ενδεχομένως νέους 
θεραπευτικούς στόχους. Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο προσέγγισης των 
μεταβολιτών του μονοπατιού της KYN ως βιοδεικτών για έγκαιρη ανίχνευση, σταδιοποίηση και παρα
κολούθηση των ασθενών με ΔΔ.

Λέξεις ευρετηρίου: Διπολική διαταραχή, τρυπτοφάνη, κυνουρενίνη, νοητικές λειτουργίες, διαταραχές 
ύπνου, σεροτονίνη.
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2,3διοξυγενάσης της τρυπτοφάνης (tryptophan 2,3 
dioxygenase, TDO) και της 2,3διοξυγενάσης της ιν
δολαμίνης (indoleamine 2,3dioxygenase, IDO). Στη 
συνέχεια, η ΚΥΝ καταβολίζεται σε 3OH κυνουρενίνη 
(3OHK) από την 3μονοοξυγενάση της κυνουρενί
νης (KMO) και κατόπιν σε 3υδροξυανθρανιλικό οξύ 
(HAA), με τη δράση κυνουρενινασών. Ο περαιτέρω 
καταβολισμός οδηγεί είτε σε τελική οξείδωση από 
την οποία παράγεται 5΄τριφωσφορική αδενοσίνη 
(ATP) είτε σε σύνθεση κινολινικού οξέος (QUINA), 
που τελικά καταλήγει στο συνένζυμο νικοτιναμιδο
αδένινοδινουκλεοτίδιο (NAD). Από το μονοπάτι της 
πλήρους οξείδωσης παράγεται και μικρή ποσότητα 
πικολινικού οξέος (PIC). Η ΚΥΝ μπορεί επίσης να κα
ταβολιστεί από τις κυνουρενικές αμινοτρανσφερά
σες (KATs) σε κυνουρενικό οξύ (KYNA) (εικόνα 1).

Στον εγκέφαλο, ο καταβολισμός της KYN πραγ
ματοποιείται κυρίως στα αστροκύτταρα και στα 
μικρογλοιακά κύτταρα.14 Στα αστροκύτταρα ο πα
ραγόμενος μεταβολίτης της KYN, το ΚΥΝΑ, έχει 
δράση ανταγωνιστή των υποδοχέων του Νμεθυλο
Dασπαρτικού (NMDAR) και αναστέλλει την απε

λευθέρωση τόσο του γλουταμινικού οξέος όσο και 
της ντοπαμίνης δρώντας νευροπροστατευτικά.15,16 
Στα μικρογλοιακά κύτταρα του εγκεφάλου, από τον 
μεταβολισμό της KYN παράγεται το QUINA το οποίο 
δρα ως αγωνιστής των NMDAR, αυξάνει την απελευ
θέρωση γλουταμινικού οξέος και επάγει το οξειδωτι
κό στρες, προκαλώντας νευροεκφυλιστικές αλλοιώ
σεις.17,18 Η υπερδιέγερση των NMDAR που προκαλεί 
το QUINA, και η συνεπακόλουθη ατροφία του ιππο
κάμπου συμβάλλουν στην απορρύθμιση του άξονα 
“ΥποθάλαμοςΥπόφυσηΕπινεφρίδια” (ΥΥΕ)19 επάγο
ντας την ενεργοποίηση ανοσολογικών και φλεγμο
νωδών μηχανισμών.

Το μονοπάτι της κυνουρενίνης 
και ανοσο-φλεγμονώδεις μηχανισμοί 
στο ΚΝΣ

Σε περιπτώσεις φλεγμονής οι συντιθέμενοι δια
μεσολαβητές στο ΚΝΣ, όπως η ιντερφερόνηγ 
(IFNγ), ο παράγοντας νέκρωσης όγκωνα (TNFα) 
και η προσταγλανδίνη E2 (PGE2), ενεργοποιούν τα 
ένζυμα του μονοπατιού της KYN και επάγουν τη 

Eικόνα 1. Σχηματική αναπαράσταση του μονοπατιού της κυνουρενίνης (KYN).

Indoleamine-2,3-dioxygenase (IDO1, IDO2)
Tryptophan-2,3-dioxygenase (TDO)
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σύνθεση νευροτοξικών σε βάρος νευροπροστα
τευτικών μεταβολιτών, ενώ παράλληλα ελαττώνε
ται η διαθέσιμη TRP προς σχηματισμό SER. Η επι
κράτηση των νευροτοξικών μεταβολιτών οδηγεί 
στην απόπτωση των αστροκυττάρων και αποδυ
ναμώνει το γλοιονευρωνικό δίκτυο με αποτέλε
σμα την ευαλωτότητά του σε συνθήκες stress και 
συνεπακόλουθη εμφάνιση ψυχιατρικής συμπτω
ματολογίας.20

Οι προφλεγμονώδεις κυτοκίνες (IFNγ, TNFα, 
IFNα, PGE2, IL1, IL6) και οι ελεύθερες ρίζες επάγουν 
την IDO και τη δράση της μέσω διέγερσης φλεγμο
νωδών μονοπατιών, ενώ οι αντιφλεγμονώδεις κυ
τοκίνες δρουν ως αναστολείς του ενζύμου.21–24 Η 
αυξημένη ενεργότητα της IDO σχετίζεται με αυξημέ
να επίπεδα ιντερλευκίνης 6 (IL6).22 Μετά από συγ
χορήγηση σε πειραματόζωα IL6 με άλλες κυτοκίνες 
(IL1β ή TNFα) παρατηρείται συνεργική δράση και 
επαγωγή της IDO κατά 3−6 φορές,22 γεγονός που ο
δηγεί σε δραστική μείωση της κυκλοφορούσας στο 
πλάσμα TRP. Σε καταστάσεις stress, όπου επάγεται η 
έκκριση κορτιζόλης, επάγεται και η δράση της TDO 
από τα γλυκοκορτικοειδή. Στην περίπτωση αυτή το 
μονοπάτι κατευθύνεται κυρίως προς τη σύνθεση 
KYN, με απο τέλεσμα τη μειωμένη σύνθεση SER.25 Οι 
προφλεγμονώδεις κυτοκίνες ενισχύουν επίσης και 
τη δράση της KMO. Με τον τρόπο αυτόν επάγεται 
η σύνθεση 3OHK, μειώνεται η παραγωγή KYNA και 
διαταράσσεται η ισορροπία του μονοπατιού. Στις πε
ριπτώσεις φλεγμονής τα ενεργοποιημένα μονοκύτ
ταρα είναι σημαντικοί παραγωγοί QUINA.25 Τέλος, 
με τη δράση των προφλεγμονωδών κυτοκινών και 
την ενεργοποίηση της IDO, η SER δεν καταβολίζε
ται μόνο σε 5υδροξυϊνδολακετικό οξύ (5ΗΙΑΑ) αλ
λά επιπλέον και σε φορμυλ5υδροξυκυνουραμίνη 
(f5OHKYM), με επακόλουθο την έλλειψη διαθέσιμης 
σεροτονίνης απαραίτητης για τη σεροτονινεργική 
νευροδιαβίβαση.

Το μονοπάτι της KYN συμμετέχει και στον μετα
βολισμό της γλυκόζης.12 Ενώ το ΑΤΡ και το ΗΑΑ που 
σχηματίζονται ενεργοποιούν τη γλυκόλυση,26 το 
QUINA αναστέλλει τη γλυκονεογένεση.27 Στο ΚΝΣ, 
η αποθήκευση γλυκογόνου και η διαθεσιμότητα της 
γλυκόζης είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για τη νευρο
προστασία στις περιπτώσεις φλεγμονής και ενεργο
ποίησης της μικρογλοίας.28

Το μονοπάτι της κυνουρενίνης 
στη διπολική διαταραχή

Τα επεισόδια κατάθλιψης και μανίας στην πορεία 
της ΔΔ συνοδεύονται από ενεργοποίηση ανοσο
φλεγμονωδών μηχανισμών και μεταβολές των κατα
βολιτών της TRP (TRYCATs) και του μονοπατιού της 
KYN.29–31 Η δράση της IDO και της TDO στο ήπαρ, τα 
αστροκύτταρα και τη μικρογλοία εμπλέκεται άμεσα 
με τους μηχανισμούς του stress, τις κυτοκίνες και τη 
νευρωνική πλαστικότητα.1,32–34

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο μεταβολισμός της 
TRP μέσω των IDO και TDO λαμβάνει χώρα κυρίως 
στο ήπαρ. Στις περιπτώσεις συστηματικής ή κεντρι
κής φλεγμονής, η δραστηριότητα της IDO αυξάνεται 
στους εξωηπατικούς ιστούς, συμπεριλαμβανομένου 
του ΚΝΣ.35 Στους ασθενείς με ΔΔ ανιχνεύονται αυξη
μένες συγκεντρώσεις προφλεγμονωδών κυτοκινών 
όπως IL6, ιντερλευκίνη1 (IL1), TNFα και IFNγ.12 
Η δράση της IDO ενισχύεται από την IFNγ και τον 
TNFα20 και οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή ΚΜΟ και 
κατόπιν σε 3ΗΚ και QUINA, παρά στον σχηματισμό 
ΚΥΝΑ.36 Το QUINA είναι ένας αγωνιστής NMDAR, 
ενώ το ΚΥΝΑ είναι ένας ανταγωνιστής NMDAR και 
επομένως προστατεύει έναντι της τοξικότητας του 
QUINA. Συνεπώς, οι Th1 κυτοκίνες ενεργοποιώντας 
τις IDO και TDO μετατοπίζουν τον καταβολισμό της 
ΚΥΝ προς QUINA αντί για KYNA προάγοντας με τον 
τρόπο αυτόν την ευαισθησία της μικρογλοίας στο 
stress και την επανεμφάνιση νέων επεισοδίων ΔΔ.20,37

Η αλληλεπίδραση των συστημάτων SERκυτοκινών 
με τη διαμεσολάβηση της IDO και την εμπλοκή των 
NMDAR έχει προταθεί πως εμπλέκεται στην παθο
φυσιολογία της μείζονος κατάθλιψης ανθεκτικής στη 
θεραπεία.20 Η αναλογία μεταξύ ΚΥΝΑ και ΚΥΝ φάνη
κε να είναι χαμηλότερη στους εν λόγω ασθενείς.38 Η 
εξασθενημένη αυτή νευροπροστασία πιθανόν εμ
πλέκεται και στην παθοφυσιολογία της ΔΔ.39

Σε ασθενείς υποβληθέντες σε θεραπεία με IFNα η 
βαρύτητα της επαγόμενης καταθλιπτικής συμπτω
ματολογίας συσχετίστηκε με τον αυξημένο λόγο 
KYN/TRP, που αντανακλά την αυξημένη δραστηριό
τητα της IDO.40,41 Κλινική μελέτη σε ασθενείς με μεί
ζονα κατάθλιψη χωρίς φαρμακευτική θεραπεία, ανέ
δειξε πως η αναλογία KYN/TRP, ως δείκτης ενεργό
τητας της IDO, ήταν σημαντικά υψηλότερη σε σχέση 
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με την αντίστοιχη υγιών εθελοντών38 σε συμφωνία 
με τα αποτελέσματα άλλων μελετών.19,42–45 Επιπλέον, 
αυξημένες συγκεντρώσεις του νευροτοξικού QUINA 
συσχετίστηκαν με τη βαρύτητα της κλινικής εικόνας 
ασθενών με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή,42–48 
ενώ τέλος, η χορήγηση KYN σε πειραματόζωα φαίνε
ται πως επάγει την καταθλιπτική διάθεση.49

Η συμμετοχή και ο ρόλος της TDO είναι εξίσου ση
μαντική. Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε θανό
ντες ασθενείς με σχιζοφρένεια και ΔΔ παρατηρήθη
κε αυξημένη δραστηριότητα TDO καθώς και αύξηση 
των μεταβολιτών της KYN στο ΚΝΣ.50 Τα ευρήματα 
αυτά συμφωνούν με εκείνα άλλης μελέτης που αφο
ρούν στη συγκέντρωση TDO και KYN στον πρόσθιο 
φλοιό ασθενών με ΔΔ.30 Τέλος, η χορήγηση αλλο
πουρινόλης, ενός αναστολέα της δραστηριότητας 
της TDO, σε διπολικούς ασθενείς φάνηκε να επιδρά 
θετικά βελτιώνοντας την κλινική εικόνα ασθενών με 
μανιακό επεισόδιο.51

Οι μέχρι τώρα δημοσιευμένες μελέτες επικεντρώ
νονται τόσο στις διαφοροποιήσεις της αναλογίας των 
συγκεντρώσεων των διαφορετικών μεταβολιτών της 
KYN, σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, όσο και 
στις παρατηρούμενες αυξομειώσεις της απόλυτης τι
μής της συγκέντρωσής τους σε ασθενείς που νοσούν 
από ΔΔ.1,39,52 Τα αποτελέσματα των μελετών ποικίλ
λουν ανάλογα με το τρέχον επεισόδιο ΔΔ του υπό 
μελέτη πληθυσμού.

Πρόσφατη μελέτη1,2 με διπολικούς ασθενείς σε φά
ση νορμοθυμίας ανέδειξε χαμηλότερα επίπεδα KYNA 
καθώς και αυξημένη αναλογία 3OHK/KYNA, σε σύ
γκριση με υγιείς μάρτυρες. Επιπλέον, στην ομάδα 
των ασθενών βρέθηκε υψηλότερη αναλογία 3OHK/
KYN. Αντίθετα, σε άλλη μελέτη που συμμετείχαν δι
πολικοί άρρενες ασθενείς με τρέχον επεισόδιο μα
νιακό με/ή χωρίς ψυχωσικά στοιχεία, ανευρέθηκαν 
υψηλότερα επίπεδα KYNA συγκριτικά με τους υγιείς 
μάρτυρες.53–55

Οι Reininghaus et al52 αναφέρουν αυξημένα επίπε
δα KYN καθώς και αυξημένη αναλογία KYN/TRP σε α
σθενείς με ΔΔ σε φάση νορμοθυμίας σε σύγκριση με 
υγιείς μάρτυρες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
μελέτης τους, ο καταβολισμός της τρυπτοφάνης και 
η IDO αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του α
νοσολογικού δικτύου και της νευροενδοκρινικής λει
τουργίας, με επιπτώσεις στην κλινική εικόνα της ΔΔ.

Τα αποτελέσματα άλλης έρευνας56 υποδεικνύουν 
αυξημένη δραστικότητα της IDO στη νορμοθυμική 
φάση της ΔΔ, η οποία σε συνδυασμό με τα αυξημέ
να επίπεδα νεοπτερίνης, ενός έμμεσου μεσολαβητή 
των ανοσοφλεγμονωδών μηχανισμών, μπορεί να ο
δηγούν στην εμφάνιση αθηροσκληρωτικών αγγεια
κών βλαβών και άλλων ανεπιθύμητων διαταραχών 
στους ασθενείς με ΔΔ. Σε αυτό πιθανόν αποδίδεται ο 
υψηλός επιπολασμός ιατρικής συννοσηρότητας και 
αυξημένης θνησιμότητας στη ΔΔ. Στην ίδια μελέτη οι 
συγγραφείς αναρωτιούνται εάν και πώς οι θεραπευ
τικές παρεμβάσεις επηρεάζουν την αναλογία KYN/
TRP και προτείνουν πως η μελλοντική έρευνα πρέπει 
να στοχεύσει στην ανίχνευση των επιπέδων KYN/
TRP και νεοπτερίνης, ειδικά σε ασθενείς με καρδιαγ
γειακή νόσο και σε άτομα υψηλού κινδύνου που δεν 
έχουν ακόμη διαγνωστεί με ΔΔ. Αυτό θα μπορούσε 
να βοηθήσει την περαιτέρω διερεύνηση της αιτιοπα
θογένειας της ΔΔ σε όλες τις φάσεις και τα στάδιά της 
καθώς και την ανάπτυξη εξατομικευμένων στρατηγι
κών για πρόληψη και θεραπεία.

Οι Johansson et al57 ερευνώντας τον ρόλο των 
TRYCATs σε ασθενείς με ΔΔ και σχιζοφρένεια βρήκαν 
αυξημένες συγκεντρώσεις 3OHK και KYNA καθώς 
και αυξημένη αναλογία 3OHK/KYNA σε σύγκριση 
με υγιείς μάρτυρες μετά από έκθεση σε κυτοκίνες και 
πρότειναν πως αυτή η ανισορροπία υπέρ των νευρο
τοξικών TRYCATs εμπλέκεται στην ανάπτυξη δομι
κών ανωμαλιών και στις δύο ασθένειες.

Τα μεταβολικά μονοπάτια της TRP και της KYN 
φαίνεται πως συμμετέχουν ενεργά στην παθοφυσιο
λογία της ΔΔ τόσο στα μανιακά και τα καταθλιπτικά 
επεισόδια όσο και κατά τη διάρκεια της νορμοθυμι
κής περιόδου (του χρονικού διαστήματος «μεταξύ 
των επεισοδίων»), ως ένα συνεχές.58,59 Η αύξηση των 
νευροτοξικών καταβολιτών σε βάρος των νευροπρο
στατευτικών έχει προταθεί πως σχετίζεται με την έκ
πτωση των νοητικών λειτουργιών που συνοδεύουν 
την κλινική εικόνα της ΔΔ.60,61

Κυνουρενίνη και νοητικές λειτουργίες 
στη διπολική διαταραχή

Η έκπτωση των νοητικών λειτουργιών είναι δεδο
μένη σε ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων με ΔΔ και είναι 
ένας σημαντικός καθοριστικός παράγοντας της νοση
ρότητας και της ψυχοκοινωνικής επίπτωσης της νό
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σου.60,62 Η φλεγμονή που εμπλέκεται στην παθοφυσιο
λογία της ΔΔ και η σχετιζόμενη αυξημένη δραστικό
τητα της IDO μετατοπίζουν τον μεταβολισμό της KYN 
προς τον σχηματισμό νευροτοξικών μεταβολιτών,20,52 
οι οποίοι φαίνεται πως ευθύνονται για τα παρατη
ρούμενα νοητικά ελλείμματα.40,63 Στους ανθρώπους, 
αυξημένη συγκέντρωση ΚΥΝΑ έχει ενοχοποιηθεί για 
εξασθενημένη «νοητική ευελιξία».64

Η μικρογλοία προάγει την παραγωγή QUINA και 
3OHK κατά τη διάρκεια ανοσοφλεγμονωδών κα
ταστάσεων. Αμφότεροι οι μεσολαβητές μπορούν να 
προκαλέσουν νευρικό θάνατο, ειδικά στον ιππόκα
μπο και τον φλοιό.65 Δεδομένου του ζωτικού ρόλου 
του ιπποκάμπου στις μνημονικές διαδικασίες66,67 τα 
νευροτοξικά TRYCATs σχετίζονται με νευρωνική βλά
βη και μειωμένη νευρογένεση ιδιαίτερα στον ιππό
καμπο in vitro.68 Η παρατήρηση αυτή εξηγεί γιατί τα 
νευροτοξικά TRYCATs επηρεάζουν τη μνήμη και όχι 
την εκτελεστική λειτουργία ή  την προσοχή.69

Σε μελέτη,69 άρρενες ενήλικοι με ΔΔ παρουσίασαν 
υψηλότερη αναλογία 3 HK/KYNA κατά τη διάρκεια 
της νορμοθυμικής φάσης και ο προηγούμενος βιο
δείκτης συσχετίστηκε σημαντικά με πτωχότερες 
βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιδόσεις 
της λεκτικής μνήμης. Σε γυναίκες ασθενείς η καλύτε
ρη απόδοση σε βραχυπρόθεσμη λεκτική μνήμη συ
σχετίστηκε με χαμηλή αναλογία KYN/KYNA.69

Οι Savitz et al70 συσχέτισαν τον υψηλό λόγο 
KYNA/3OHK με αυξημένο όγκο του ιπποκάμπου σε 
ομάδα ασθενών με ΔΔ σε συμφωνία με την έρευνα 
των Zunszain et al,23 που προτείνουν πως μια ανισορ
ροπία στον μεταβολισμό της KYN προς τα νευροτο
ξικά TRYCATs 3HK και QUINA επηρεάζει δυσμενώς 
τη λειτουργία του ιπποκάμπου. Στην τελευταία με
λέτη αναφέρεται επίσης πως η προκαλούμενη από 
την IL1β νευρογένεση μπορεί να αντιστραφεί από 
έναν ανα στολέα της KMO, ο οποίος υποδηλώνει την 
εμπλοκή της οδού της KYN στην, επαγόμενη από την 
IL1β, νευρογένεση του ιπποκάμπου.23

Οι NMDAR καθώς και ο χολινεργικός α7 νικοτινι
κός υποδοχέας έχουν δεδομένο ρόλο στις νοητικές 
λειτουργίες71,72 όπως δεδομένη είναι και η δράση 
του KYNA στους υποδοχείς αυτούς. Σε μελέτες με 
πειραματόζωα,63,73 η επαγόμενη από την αυξημέ
νη συγκέν τρωση ΚΥΝΑ νοητική εξασθένηση ανα
στράφηκε με τη χορήγηση αναστολέων μεταφοράς 

Dσερίνης/γλυκίνης και γαλανταμίνης στοχεύοντας 
στις αντίστοιχες θέσεις του NMDAR ή του χολινεργι
κού α7 νικοτινικού υποδοχέα.63,74

Από μεταθανάτια και in vitro δεδομένα φαίνεται 
πως η, επαγόμενη από την κασπάση 8, ενεργοποί
ηση της IL1β, αυξάνει την παραγωγή του ΚΥΝΑ α
πό τα αστροκύτταρα μέσω της επαγωγής της TDO, 
προκαλώντας ψυχωσικά συμπτώματα και νοητικές 
δυσλειτουργίες στη ΔΔ.63 Απομένει να διερευνηθεί 
κατά πόσο αυτό αφορά μόνο στη ΔΔ ή και σε άλλες 
ψυχιατρικές διαταραχές.

Δεδομένου ότι η νοητική δυσλειτουργία στη ΔΔ 
έχει μεγάλο αντίκτυπο στην ψυχοκοινωνική και επαγ
γελματική λειτουργικότητα των ασθενών, μένει να 
δειχθούν: (α) οι ακριβείς μηχανισμοί που οδηγούν σε 
έκπτωση των νοητικών λειτουργιών στους οποίους 
εμπλέκεται ενεργά το μονοπάτι της KYN και (β) η 
αποτελεσματικότητα μιας ενδεχόμενης θεραπευτι
κής παρέμβασης στους μηχανισμούς αυτούς προς 
βελτίωση των ελλειμμάτων.

Κυνουρενίνη και διαταραχές ύπνου 
στη διπολική διαταραχή

Αρκετές μελέτες έχουν εξετάσει ανεξάρτητα τον 
ύπνο,75–77 τη φλεγμονή78,79 και το μονοπάτι της ΚΥΝ 
στη ΔΔ.30,31 Ενώ υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις 
πως η φλεγμονή συμμετέχει ενεργά στις διαταρα
χές της διάθεσης, το stress και τις διαταραχές του 
ύπνου,80,81 εντούτοις υπάρχει κενό στη διερεύνηση 
των μηχανισμών που συσχετίζουν το μονοπάτι της 
KYN και τις διαταραχές ύπνου σε ασθενείς με ΔΔ.82,83

H βιοσύνθεση μελατονίνης είναι απαραίτητη για 
τη διατήρηση του κιρκάδιου κύκλου στους ανθρώ
πους και η μείωση της συγκέντρωσής της προκαλεί 
διαταραχές στον ύπνο, κοινό σύμπτωμα σε ασθενείς 
με νευροψυχιατρικές διαταραχές. Ο σχηματισμός με
λατονίνης εξαρτάται από τον μεταβολισμό της SER 
σε NAS. Η αύξηση του μεταβολισμού της KYN μειώ
νει άμεσα τη σύνθεση της SER και της μελατονίνης. 
Επιπλέον, η έκκριση μελατονίνης παρακάμπτεται σε 
καταστάσεις όπου παρατηρείται αύξηση της δρα
στικότητας της IDO.84 Συνεπώς το μονοπάτι της KYN 
και οι ανοσοφλεγμονώδεις διαδικασίες που εμπλέ
κονται στη ΔΔ σχετίζονται άμεσα με τις διαταραχές 
ύπνου που παρατηρούνται στους ασθενείς.29,78,85,86
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Σε μελέτη που εξετάστηκε η αναλογία KYN/TRP, 
ανευρέθηκε συσχέτιση της σοβαρότητας των συμ
πτωμάτων διαταραχής της διάθεσης με τον συνολικό 
χρόνο ύπνου.87 Ωστόσο δεν είναι σαφής η αιτιολογι
κή σχέση της KYN και του συνολικού χρόνου ύπνου 
με τη σοβαρότητα της καταθλιπτικής συμπτωματο
λογίας ή των μανιακών συμπτωμάτων και συνεπώς 
είναι απαραίτητη περαιτέρω έρευνα.

Συμπεράσματα

Ο μεταβολισμός της TRP και το μονοπάτι της KYN 
αποτελούν ένα άκρως ενδιαφέρον πεδίο συνάντη
σης και αλληλεπίδρασης του ανοσοφλεγμονώδους 
συστήματος με το ΚΝΣ με ολοένα και περισσότερους 
διαφαινόμενους θεραπευτικούς στόχους.49,85,88–90

Ο μεταβολισμός της TRP και το μονοπάτι της KYN 
εμπλέκονται στην παθοφυσιολογία της διπολικής δι
αταραχής ποικιλοτρόπως. Μελλοντικές έρευνες μπο
ρούν να επικεντρωθούν στην αποσαφήνιση του ρό
λου καθενός από τους μεταβολίτες των οδών αυτών, 
αποτελώντας ενδεχομένως νέους θεραπευτικούς 
στόχους. Ήδη ορισμένοι αναστολείς ενζύμων του 
μονοπατιού της KYN έχουν προταθεί ως θεραπευτικό 
μέσο.64 Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, είναι εξαιρετικά 
λεπτή η ισορροπία μεταξύ νευροπροστατευτικών 

και νευροτοξικών παραγώγων. Συνεπώς η όποια πα
ρέμβαση θα πρέπει να αξιολογηθεί λαμβάνοντας υ
πόψη την αναλογία αυτή τόσο κατά την έναρξη όσο 
και κατά την πορεία της νόσου.

Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδε
χόμενο προσέγγισης των μεταβολιτών του μονοπα
τιού της KYN ως βιοδεικτών για έγκαιρη ανίχνευση, 
σταδιοποίηση και παρακολούθηση των ασθενών με 
ΔΔ. Το εύρος των φυσιολογικών τιμών αυτών των με
ταβολιτών σε διαφορετικούς πληθυσμούς δεν είναι 
ακόμη γνωστό ενώ επιπλέον πρέπει να διερευνηθεί η 
σαφής συσχέτιση μεταξύ κεντρικών και περιφερικών 
τιμών. Για να διευκρινιστεί περαιτέρω η διαδικασία 
αυτή απαιτείται μια διαχρονική προσέγγιση αξιολό
γησης των ασθενών με ΔΔ.

Τέλος, άλλη προοπτική θα μπορούσε να είναι η θε
ραπευτική παρέμβαση σε αυτό το μονοπάτι στοχεύ
οντας κατά της ίδιας της φλεγμονής. Ωστόσο, αυτός 
ο τύπος θεραπείας θα πρέπει να ξεκινήσει όσο το 
δυνατόν νωρίτερα στην πορεία εξέλιξης της νόσου. 
Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, τα παράγωγα του 
μονοπατιού της KYN θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
προγνωστικούς βιοδείκτες ανοσομεταβολικών και 
νευροχημικών ανισορροπιών.

Kynurenine pathway 
in bipolar disorder
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Bipolar disorder (BD) is a chronic psychiatric illness which, among other things, is characterized by ce
rebral dysfunctions, cognitive disorders and sleep disturbances. The neurobiological basis of these 
processes remains unclear. In recent years, studies have focused on the role of immuneinflammatory 
mechanisms induced by the tryptophan metabolism pathway (TRP) and the kynurenine pathway (KYN). 
Emerging data correlates TRP and KYN metabolites with BD's pathophysiology and course. The purpose 
of this review is to search the available data on the involvement of KYN's pathway in the pathophysiol
ogy, the clinical presentation and the course of BD. A systematic literature review was conducted using 
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