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Summary. Psychoneuroimmunology, a joining of immunology and neurobiology, is a new field
that has emerged over the past 30 years. The central nervous system and the immune system are

both stimulus response systems with sophisticated memories mediating defence and adaptation to
external and internat threats. There is mounting evidence that these two systems share their
infonnation in a bidirectionaI tlow of cytokines, steroids and neuropeptides. Regulatory molecules

or cytokines e1aborated from activated immune ceIls evoke a central nervous system response which.
in tum. affects the immune system. The brain is nonnaIly part of the immunoregulatory network.

Therefore, stress, in particular. compromises immunity. Stressfullife events have been linked wit h

susceptibility to infection. reactivation of herpesviros. and with cancer and HIV progression.

Wprowadzenie

Okolo 30 lat temu zaprezentowano odwazna. jak na owe czasy, hipoteze

o istnieniu anatomiczno-funkcjonalnych powiazan miedzy ukladem nerwowym,

ukladem endokrynnym (czesto laczonymi razem w uklad neuroendokrynny) i ukla-

dem immunologicznym (odpornosciowym). Autorami tej hipotezy byli miedzy innymi Solomon (Solomon i Moss. 1964; Solomon, 1987) i Ader (Ader i Cohen,
1975; Ader. 1981). Podstawowe zalozenia rozwinietej hipotezy pochodzily z ob-

serwacji klinicznych, swiadczacych o istotnym dla skutecznosci zastosowanego le-

czenia (np. infekcji, przewleklego stanu zapalnego, a nawet choroby nowotworowej)
stanie psychicznym i emocjonalnym pacjenta. Obserwacje te jednoznacznie wskaK(}respondencj, kieT(}wac pod adresem: Dariu,fl. SO.fl.)'n.fki. Katedra i Zaklad Fizjologii, Akademia Medyczna
im. Ludwika R)'dygiera. ul. Karlowicza 24. 85-982 B)'dgo.fl.cl.. tel. (052)34/-33-5/
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zywaly, ze slaba "kondycja psychiczna" pacjenta zdecydowanie obnizala skutecznosc i wydluzala czas trwania zastosowanego leczenia, a nawet zwiekszala prawdopodobienstwo smierci (Ader, 1992). Wspóldzialanie ukladu neuroendokrynnego
z immunologicznym, potwierdzaja ponadto wyniki badan ostatnich kilku lat nad

istnieniem zwiazku miedzy rozwojem odpowiedzi na stres psychologiczny a sprawnoscia reakcji odpornosciowych (Kusnecov i Rubin, 1994). Stwierdzono, ze krót-

kotrwala ekspozycja na stres dziala immunostymulujaco, podczas gdy chroniczny
stres ma dzialanie immunosupresyjne (Dantzer i Kelley, 1989). Na bazie wzrastajacej liczby faktów potwierdzajacych hipoteze Solomona i Adera, powstala nowa
interdyscyplinarna dziedzina nauk - psychoneuroimmunologia zwana równiez
neuroimmunomodulacja - laczaca nauki przyrodnicze (immunologia i neurobiologi a) z humanistycznymi (psychologia).
Szczególowa analize wspólczesnych osiagniec w badaniach nad psychoneuro-

immunologia zainteresowany Czytelnik znajdzie w opublikowanych w ostatnim
dziesiecioleciu artykulach przegladowych (Roszman i Brooks, 1988; Blalock, 1989;

Besedovsky i DeI Rey, 1996; Spector, 1996; Maier i Watkins, 1998), jak tez

w wyczerpujacych opracowaniach ksiazkowych (Ader i in., 1991; Plotnikoff i in.,
1991).

Celem niniejszego artykulu jest syntetyczne przedstawienie i analiza podstaw

wspóldzialania ukladu neuroendokrynnego z immunologicznym.

Podstawy wspóldzialania osrodkowego ukladu nerwowego z ukladem
immunologicznym

Wiekszosc fizjologicznych i patofizjologicznych reakcji organizmu rozwijana

jest w oparciu o model luku odruchowego. skladajacego sie z pieciu zasadniczych
elementów: receptora. drogi aferentnej, osrodka decyzyjnego zlokalizowanego
w centralnym ukladzie nerwowym, drogi eferentnej i reakcji efektorowych. Model
luku odruchowego realizowany jest równiez w neuroimmunomodulacji, gdzie osrodkowy uklad nerwowy jest zdolny do modulowania ekspresji ukladu immunologicznego 1 vIce versa.

Elementy receptorowe. W psychoneuroimmunologii w zaleznosci od charakteru dzialajacego bodzca ukladem wejsciowym, zwanym równiez receptorowym
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lub sensorycznym sa elementy ukladu immunologicznego lub narzady zmyslów.
W klasycznej infekcji, bodzce o charakterze antygenowym sa odbierane przez
komórki immunokompetentne, stanowiace pierwsza linie obrony przed patogenem
pochodzenia wirusowego, bakteryjnego, grzybowego lub pierwotniakowego.
Bodzce o charakterze nieantygenowym, a wiec bodzce psychologiczno-emo-

cjonalne odbierane sa przez narzady zmyslów i dalej analizowane przez osrodki
korowe, a przede wszystkim przez struktury ukladu limbicznego odpowiedzialne

za nasze emocje i motywacje.

Drogi aferentne. Charakter dzialajacego bodzca detenninuje takze rodzaj dróg
aferentnych. W przypadku bodzca nieantygenowego, impulsacja aferentna ma jedynie charakter neuronalny i koncentruje sie przede wszystkim na polaczeniach

nerwowych pomiedzy kora mózgowa, gdzie zlokalizowane sa osrodki analizuja
wrazenia zmyslowe, ukladem limbicznym i podwzgórzem stanowiacym decyzyjne
centrum utrzymania homeostazy ogólnoustrojowej (Haas i Schauenstein, 1997).

Impulsacja aferentna wzbudzana wtargnieciem czynnika patogennego o naturze

antygenowej jest zróznicowana i ma zarówno charakter humoralny (molekulamy),
jak i neuronalny. Impulsacja molekularna kreowana jest przede wszystkim przez
bialka zwane cytokinami, które sa syntetyzowane i uwalniane przez zaktywowane

antygenem komórki immunokompetentne. Zalicza sie do nich zarówno monokiny
(m.in. interleukina-l ex i interleukina I, kachektyna (Tumor Necrosis Factor-a,
TNF-ex) , interleukina-6) uwalniane z monocytów i makrofagów oraz limfokiny

(m.in. interferony, interleukina-2) uwalniane z limfocytów (Kluger i in., 1995).

Cyi:okiny sa waznymi mediatorami i modulatorami reakcji odpornosciowych i uwazane sa za bialka o silnym dzialaniu immunostymulacyjnym. Jednoczesnie wiadomo,
ze infonnacja o przebiegajacym stanie chorobowym w tkankach obwodowych przenoszona jest cytokinami do osrodkowego ukladu nerwowego, gdzie uruchamiane
sa z jednej strony niektóre nieswoiste odpowiedzi reakcji obronnej organizmu, do
których zalicza sie m.in. goraczke, z drugiej zas mechanizmy immunosupresyjne
jako przeciwwaga dla mechanizmów immunostymulacji (Maier i Watkins, 1998).
Ze wzgledu na istnienie bariery krew-mózg, kontrowersyjny nadal pozostaje sposób
przenoszenia infonnacji zawartej w cytokinach do osrodkowego ukladu nerwowego.
Cytokiny sa bialkami o duzej masie czasteczkowej i jako substancje lipofobowe
nie przekraczaja bariery krew-mózg. Do chwili obecnej wypracowano co najmniej
cztery hipotezy próbujace tlumaczyc stymulacje osrodkowego ukladu nerwoweg
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przez cytokiny. Aktulanie za najbardziej prawdopodobna i najlepiej udowodniona
uznaje sie hipoteze zakladajaca, ze cytokiny powstale w tkankach obwodowych
bezposrednio lub posrednio moga stymulowac synteze cytokin w tkankach mózgowych (Kluger, 1991; Hashimoto i in., ]994). Wiadomo, ze tkanki mózgowe,
a przede wszystkim komórki mikro- i makrogleju zdolne sa do syntetyzowania
i uwalniania cytokin (Kluger, 1991). Jednoczesnie w mózgu ssaków stwierdzono
niezwykle zróznicowana i liczna populacje receptorów na cytokiny (Hass i Schauenstein, ] 997). Znaczny wzrost poziomu cytokin w okolicach jader podwzgórzowych, towarzyszacy stanom infekcyjnym wyraznie wskazuje na fakt, ze podwzgórze
jest miejscem docelowym dzialania cytokin (Kluger. 1991).
Ostatnie wyniki badan wskazuja, ze istnieje równiez droga, gdzie cytokiny

uwolnione z zaktywowanych antygenem komórek immunokompetentnych inicjuja
neuronalna aferentna impulsacje, glównie poprzez stymulowanie, w nie znanym
dotychczas mechanizmie, nerwu blednego, który poprzez pasmo jadra samotnego
wchodzi do mózgowia. Okazalo sie, ze podprzeponowe przeciecie nerwu blednego
hamowalo rozwijane w mózgu charakterystyczne dla odpowiedzi na patogen reakcje,

takie jak goraczka i hyperalgezja (Watkins i in., 1995). Ponadto jadro pasma samotnego posiada bogate polaczenia neuronalne ze strukturami ukladu limbicznego
i jadrami podwzgórzowymi.

Osrodki decyzyjne osrodkowego ukladu nerwowego. Najwazniejsze osrodki
decyzyjne w anatomiczno-funkcjonalnym wspóldzialaniu ukladu neuroendokryn-

nego z ukladem immunologicznym. zlokalizowane sa w strukturach ukladu limbicznego (przegroda. cialo migdalowate, hipokamp) i w jadrach podwzgórzowych,
a zwlaszcza w jadrach przednich oraz w jadrze przykomorowym. W jadrach przednich zlokalizowane sa m.in. osrodek tennoregulacji, osrodek glodu i sytosci oraz

osrodek pragnienia. Natomiast w jadrze przykomorowym nastepuje aktywacja osi
honnonalnej podwzgórze-przysadka-nadnercza (os HP A), której efektorami sa glikokortykoidy znane z silnego dzialania immunosupresyjnego oraz aminy katecholowe znane markery reakcji stresowej. Struktury ukladu limbicznego majace bogate
neuronalne polaczenia z podwzgórzem odpowiedzialne sa za zmiane wzoru zachowan. które charakterystyczne sa dla stanów chorobowych generowanych zarówno
stresorem antygenowym, jak i nieantygenowym.

Nadrzedne znaczenia ukladu limbicznego oraz jader podwzgórzowych
w neuroimmunomodulacji wydaja sie potwierdzac badania, gdzie wykazano wzrost
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ekspresji bialek c-fos (znanych markerów aktywacji neuronów) w podwzgórzu
i ciele migdalowatym szczurów po dootrzewnowej iniekcji substancji antygenowych
lub ekspozycji na stres psychologiczny (Wan i in., 1993; Wetmore i in., 1992).

Reakcje efektorowe i drogi eferentne. Osrodkowy uklad nerwowy w odpowiedzi na indukcje cytokinami aktywuje reakcje behawioralne, które permanentnie
towarzysza stanom chorobowym. Aktualnie ten charakterystyczny zespól zachowan
okresla sie jako sickness behavior. W jego sklad wchodza: reakcja goraczkowa
anoreksja, hamowanie pragnienia, spadek aktywnosci lokomotorycznej, zanik
aktywnosci seksualnej, oslabienie instynktu macierzynskiego, wzrost potrzeby snu
i zmiana jego wzoru oraz wzrost wrazliwosci bólowej (Dantzer i in., 1996). W szy-

stkie powyzej wymienione reakcje w sposób istotny wzmacniaja skutecznosc me-

chanizmówodpornosci nieswoistej i swoistej w konfrontacji z czynnikiem infekcyjnym. Towarzyszac stanom chorobowym skracaja czas ich trwania, a jednoczesnie ograniczaja do mozliwego minimum rozprzestrzenianie sie choroby. Reakcje

zwiazane z syndromem sickness behavior wydaja sie miec glebokie korzenie fil
genetyczne, poniewaz jako korzystne dla zainfekowanego organizmu przetrwaly
pomimo twardych regul praw ewolucyjnych. Wystepuja one obligatoryjnie u wszy-

stkich kregowców, pojawiaja sie takze u nizej zorganizowanych kregowcó

a nawet bezkregowców. Doskonalym przykladem potwierdzajacym powyzsze su-

gestie jest reakcja goraczkowa uwazana aktualnie za odpowiedz o znaczeniu ad-

aptacyjnym, która rozwijaja ssaki, ptaki, gady, niektóre plazy i ryby (Kluger i in.,
1997). Goraczke obserwowano równiez u zwierzat bezkregowych, np. u pijawk
Ponadto wiadomo, ze wzrost temperatury ciala towarzyszy takze ekspozycji na

stres psychologiczny zarówno u ludzi, jak i zwierzat doswiadczalnych. Badania
ostatnich lat bezspornie udowodnily, ze stresowy wzrost temperatury ma charakter

goraczkowy i jest podobny w swej patogenezie do goraczki klasycznej indukowanej
antygenem (Soszynski i in., 1996; Soszynski. 1998).
Drugim waznym kierunkiem zmian indukowanych w osrodkowym ukladzie

nerwowym jest aktywacja osi honnonalnych, a przede wszystkim osi HP A, w wyniku czego dochodzi do wzrostu poziomu glikokortykoidów we krwi i akceleracji
mechanizmów immunosupresyjnych. Glikokortykoidy z jednej strony hamuja na

poziomie transkrypcyjno-translacyjnym synteze cytokin, z drugiej zas strony przy
udziale indukowanych lipokortyn hamuja biologiczna aktywnosc cytokin (Coelho
i in., 1995). Aktywacja osi HP A stanowi istotna przeciwwage dla mechanizmów
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immunostymulujacych, czyniac odpowiedz obronna skuteczna, ale jednoczesnie
bezpieczna dla zainfekowanego organizmu.
Trzecia linia zmian kreowanych w osrodkowym ukladzie nerwowym, polega
na aktywacji polaczen pomiedzy autonomicznym ukladem nerwowym a narzadami
limfodalnymi, takimi jak wezly limfatyczne i grasica (Madden i in., 1995). Nie
bez znaczenia pozostaje równiez aktywacja polaczen autonomicznych z watroba,
która stanowi wazne strategiczne miejsce organizmu w walce z patogenem. W niej

bowiem dochodzi do syntezy cytokin, jak i klirensu czynników antygenowych.
Aktywacja osi honnonalnych oraz polaczen autonomicznych, obserwowana

jest takze po ekspozycji na stres psychologiczny (K vetnansky i in.. 1978). W zaleznosci od rodzaju i czasu trwania stresora zmienia sie zasadniczo wplyw stresu
psychologicznego na reakcje immunologiczne. Krótkotrwala ekspozycja na stres

psychologiczny moze indukowac synteze cytokin w tkankach obwodowych, a wiec
wydaje sie ona miec dzialanie immunostymulacyjne (Soszynski i in., 1997). Natomiast w chronicznej ekspozycji na stres psychologiczny przewage uzyskuja mechanizmy immunosupresyjne.

Wplyw osrodkowego ukladu nerwowego na sprawnosc mechanizmów odpornosciowych wydaja sie potwierdzac takze wyniki badan, w których wyksztalcone
odruchy warunkowe zmienialy aktywnosc efektorów reakcji immunologicznych.
Kojarzenie bodzca bezwarunkowego o naturze antygenowej z bodzcem nieantygenowym, np. bodzcem zapachowym (terpentyna), utrzymywalo wysoka bójczosc
neutrofil ii nawet po eliminacji bodzca antygenowego (Spector, 1996). Podobne
reakcje powszechnie obserwuje sie u osób cierpiacych na choroby alergiczne. Do

wywolania reakcji alergicznej na pylki kwiatowe nie jest konieczny bezposredni
kontakt z alergenem, a jedynie zapach lub wyglad kwiatu.

Podsumowanie

Uklad neuroendokrynny i immunologiczny maja zasadnicze znaczenie w utrzymaniu homeostazy. Uklady te wzajemnie kontroluja i moduluja swoja ekspresje.

Eliminacja aktywnosci jednego z nich prowadzi do nieodwracalnych zmian chorobowych, konczacych sie smiercia organizmu.
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Scisle wspóldzialanie ukladu neuroendokrynnego i odpornosciowego jest wa-

runkiem powstawania strategii fonn adaptacyjnych. Wiadomo jednoczesnie, ze zdolnosc do adaptacji jest jedna z najbardziej istotnych cech zycia. Bowiem ciag
przystosowywanie sie (adaptacja) organizmu do zmiennych wplywów otaczajacego
go srodowiska jest warunkiem przetrwania.

Poznanie mechanizmów wzajemnej interakcji mózgu i ukladu immunologicznego stanowi podstawe zrozumienia psychosomatycznej natury stanów patofizjologicznych i patologicznych. Depresje lub chroniczny stres emocjonalny wykazuja
zdecydowanie immunosupresyjne dzialanie na uklad immunologiczny i moga zmieniac wrazliwosc na czynniki chorobotwórcze o charakterze antygenowym (np. ba-

kterie, wirusy, grzyby (Ader, 1981; Tecoma i Huey, 1985). Jednoczesnie wiadomo,
ze wielu chorobom psychicznym, np. schizofrenii i stanom maniakalnym, towarzysza wyrazne zmiany w aktywnosci biologicznej jak równiez poziomach wielu

cytokin (IL-6, IL-2) i ich receptorów oraz w sprawnosci efektorów odpornosci
komórkowej i humoralnej, które w konsekwencji moga prowadzic do chorób so-

matycznych (Ganguli i in., ] 994; Maes i in., 1994; Maes i in., 1997).
Neuroimmunomodulacja wydaje sie zacierac granice miedzy immunologia,
neurobiologia a psychologia. W swietle powyzszego wydaje sie oczywiste, ze zn

jomosc zasad wspóldzialania osrodkowego ukladu nerwowego z odpornosciowym

powinna byc powszechna dla kazdego lekarza i psychologa.
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