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Jednou z absolútne nevyhnutných podmienok, aby mohol
vzniknú� �ivot pod¾a na�ich súèasných predstáv, sú vhodné bio-
logické informaèné systémy. Ka�dý organizmus na zabezpeèe-
nie svojej existencie musí ma� mo�nos� prijíma� informaèné sig-
nály z vnútorného i vonkaj�ieho prostredia, logicky ich spraco-
va� a na ich základe upravi� svoje fyziologické a metabolické
procesy tak, aby v daných podmienkach mohol èo najoptimál-
nej�ie pre�íva�.

VZÁJOMNÉ VZ�AHY A PREPOJENIA MEDZI IMUNITNÝM
A NEUROENDOKRINNÝM SYSTÉMOM

FERENÈÍK M., 1NOVÁK M., 2ROVENSKÝ J.

ASSOCIATIONS AND INTERCONNECTIONS BETWEEN THE IMMUNE AND
NEUROENDOCRINE SYSTEMS

For far too long, the immune system has been viewed in iso-
lation from the rest of the body,s organ system. But now it is
clear that the immune system is an integral part of the organ
and physiological systems of whole organism. Especially, the
immune and endocrine systems share many ligands and re-
ceptors that result in constant and important bidirectional
communication. A new and important function for the im-
mune system is to serve as a sensory organ for noncognitive
stimuli such as infectious agents and tumours. On the other
hand the neuroendocrine system can perform important im-
munoregulatory activities. It also suggest that brain is not
more an immunologically privileged site. Recent studies pro-
vide a new view of immunoreactivity to antigens from the
nervous system and to immune and inflammatory responses
in brain. These may be influenced both by the circulating cy-
tokines derived from the immune system and/or those endo-
genously produced within the neuroendocrine system. There
is a growing body of evidence that cytokines are an integral
part of the central nervous system with an important neuro-
modulatory role in neural mechanisms regulating stress res-
ponses, hormonal changes and various kinds of behavior. The
mutual informatory circuit inside of the immune, nervous
and endocrine systems suggest that they all form the supe-
rinformation system with pivotal regulatory role in living or-
ganisms. Overall, the recognition of the immune system as
our sixth sense may ultimately provide the new understan-
ding of physiology required for successful diagnostic and the-
rapeutic programs against disease and stress involving im-
mune � neuroendocrine communication. (Tab. 5, Ref. 35.)
Key words: neuroimmunology, psychoneuroimmunology, blo-
od-brain barrier, cytokines and CNS, stress.
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Príli� dlho sa imunitný systém �tudoval izolovane od ostat-
ných orgánových systémov. V súèasnosti je v�ak u� jasné, �e
je integrálnou súèas�ou fyziologických systémov celého orga-
nizmu. Osobitne imunitný a neuroendokrinný systém majú
mnohé spoloèné ligandy a receptory, ktoré im zabezpeèujú
neustálu a potrebnú obojsmernú komunikáciu. Novou dôle-
�itou funkciou imunitného systému je jeho schopnos� slú�i�
ako senzorový orgán na rozpoznávanie nekognitívnych sti-
mulov, ako sú infekèné agensy a nádory. Na druhej strane
neuroendokrinný systém vykonáva dôle�ité imunoregulaèné
aktivity. To v�etko naznaèuje, �e mozog nemo�no aj naïalej
pova�ova� za imunologicky privilegované miesto. Posledné
�túdie poskytujú nový poh¾ad na imunoreaktivitu antigénov
pochádzajúcich z nervového systému, ako aj na imunitné
a zápalové odpovede v mozgovom tkanive, ktoré výrazne
ovplyvòujú cytokíny, ktoré mô�u pochádza� z imunitného
systému, alebo mô�u vznika� priamo v neuroendokrinnom
systéme. Je mnoho dôkazov, �e cytokíny sú integrálnou sú-
èas�ou centrálneho nervového systému, kde majú dôle�itú
úlohu nielen pri imunitných odpovediach, ale aj pri regulácii
stresu, hormónových zmien a rôznych druhov správania sa.
Mnohostranné signálové prepojenia medzi imunitným, ner-
vovým a endokrinným systémom naznaèujú, �e pracujú ako
jednotný superinformaèný systém, ktorý má k¾úèovú regu-
laènú funkciu v �ivých organizmoch. Poznanie, �e imunitný
systém mô�e pracova� ako ná� �iesty zmysel, poskytuje nové
v�eobecne významné fyziologické poh¾ady, ktoré budú urèite
vies� k úspe�ným diagnostickým a terapeutickým progra-
mom proti chorobám a stresovým situáciám ovplyvòovaným
komunikáciou medzi imunitným a neuroendokrinným systé-
mom. (Tab. 5, lit. 35.)
K¾úèové slová: neuroimunológia, psychoneuroimunológia,
krvno-mozgová preká�ka, cytokíny a CNS, stres.
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Poèas fylogenézy sa vyvinuli tri základné informaèné systé-
my: endokrinný, nervový a imunitný. Klasickými informaènými
molekulami v endokrinnom systéme sú hormóny, v nervovom
systéme sú to neurotransmitery, neuropeptidy a niektoré cytokíny
(neurokíny), kým v imunitnom systéme túto funkciu plnia predo-
v�etkým antigény, protilátky, imunohormóny a cytokíny (imuno-
kíny). Napriek tomu, �e ka�dý z týchto systémov má viac alebo
menej samostatné úlohy a pracuje do urèitej miery autonómne,
v posledných rokoch sa dokázalo, �e v skutoènosti sú v�etky tri
vzájomne viacnásobne prepojené a tvoria vlastne jeden superin-
formaèný systém (Ferenèík, 1989).

Ka�dý systém je predmetom �túdia osobitnej vednej disciplí-
ny � endokrinológie, neurológie a imunológie. Prvé dve disciplí-
ny majú podstatne dlh�iu tradíciu a pod¾a uhla poh¾adu sa u� dáv-
nej�ie stihli rozrás� o nieko¾ko ïal�ích odborov. Tak napr. nervový
systém a vy��ia nervová èinnos� je predmetom záujmu nielen neu-
rológie, ale aj neurobiológie, psychiatrie a psychológie. Prudký
vývoj imunológie v posledných rokoch a prenikanie jej poznat-
kov do týchto odborov podmienil vznik nových hranièných ved-
ných disciplín � endokrinnej imunológie, neuroimunológie, psy-
choneuroimunológie, imunopsychiatrie a neuroendokrinnej imu-
nológie (Ader, 1981; Jankoviè, 1989; Brines, 1994; Savino a Dar-
dene, 1995).

Neuroimunológia sa pôvodne zaoberala chorobami nervové-
ho systému, na patogenéze ktorých sa zúèastòujú aj mechanizmy
imunitného systému. Ich bezprostrednou príèinou je odpoveï imu-
nitného systému (IS) na exogénne alebo endogénne antigény (auto-
antigény). V súèasnosti je v�ak predmet jej �túdia podstatne �ir�í.
Na jednej strane zahrnuje zlo�ky nervového systému (NS), ktoré
sa zúèastòujú aj na regulácii IS, ako sú neuroantigény, neurotran-
smitery, neuropeptidy, neuroendokrinné hormóny, bunky sekretu-
júce cytokíny (neuróny, astrocyty, mikroglia), kým na druhej stra-
ne sú to typické súèasti IS, ktoré v�ak vznikajú v nervovom tkani-
ve alebo modulaène zasahujú do jeho funkcií. Do tejto kategórie
patria najmä cytokíny, zlo�ky a faktory komplementového systé-
mu, protilátky, molekuly hlavného histokompatibilného komple-
xu, adhezívne molekuly, lymfocyty, neutrofily, monocyty a endo-
telové bunky.

Mierne odli�ný je predmet �túdia psychoneuroimunológie
alebo neuroendokrinnej imunológie. Tá sa zaoberá sledovaním
vplyvu NS na IS: a) na úrovni ústredných a periférnych orgánov
vrátane zrelých lymfocytov, b) na úrovni zápalových procesov, c)
tvorby a pôsobenia neurotransmiterov a neuropeptidov ako me-
diátorov IS, d) funkcie cytokínov v NS, e) interakcií medzi IS a NS
na jednej strane a osi hypotalamus�hypofýza�nadoblièky (vrá-
tane tyreoidnej a gonádovej osi) na druhej strane (Waksman, 1997).

Dnes mo�no pova�ova� za dokázané, �e imunitný, nervový
a endokrinný systém vyu�ívajú pri svojej mnohonásobnej komu-
nikácii ten istý biochemický jazyk. Jeho základnými zlo�kami sú
cytokíny, neurotransmitery, neuropeptidy a hormóny, ktoré sa mô�u
tvori� vo v�etkých troch systémoch a prostredníctvom �pecific-
kých receptorov pôsobi� vo funkcii endogénnych mediátorov nie-
len v rámci ka�dého systému, ale aj pri medzisystémovej komuni-
kácii. Na rozlí�enie pôvodu sa preto cytokíny v poslednom èase
oznaèujú ako imunokíny (ak ich sekretujú bunky IS) alebo neuro-
kíny (primárne produkty buniek NS). Mo�nos� vzájomnej komu-
nikácie dokazuje, �e nervový a endokrinný systém mô�u ma� imu-
noregulaèné funkcie, kým IS mô�e zase pôsobi� aj ako senzorový

orgán schopný rozpozna� také stimuly (nekognitívne), ktoré nedo-
ká�e rozpozna� centrálny ani periférny nervový systém (Blalock,
1984, 1994; Ferenèík a �tvrtinová, 1996, 1997).

Centrálny nervový systém (CNS) prená�a signály na IS dvo-
ma hlavnými komunikaènými cestami � prostredníctvom neuro-
endokrinných mediátorov a neurotransmiterov uvo¾òovaných z ner-
vových vlákien v lymfoidných orgánoch. Na zaèiatku 80. rokov
(Bullock a Moore, 1981; Felten a spol., 1981) sa jednoznaène
morfologicky dokázala prítomnos� autonómnej (noradrenergickej)
inervácie v ústredných (kostná dreò, týmus) aj periférnych lymfo-
idných orgánoch (slezina, lymfatické uzliny, lymfoidné tkanivo
spojené so sliznicou). V týchto orgánoch sú nervové zakonèenia
v priamom styku s makrofágmi a lymfocytmi B a T. Receptory
pre neurotransmitery sa na povrchu týchto buniek identifikovali
u� predtým (Hadden a spol., 1970; Williams a spol., 1976; Lop-
ker a spol., 1980). Ukázalo sa, �e adrenergické agonisty inhibova-
li proliferaèné odpovede vyvolané mitogénmi, zrejme na základe
zvý�enia vnútrobunkovej hladiny cAMP, kým cholínergické sti-
muly prostredníctvom zvy�ovania hladiny cGMP ich naopak sti-
mulovali. Betaadrenergické agonisty zvy�ujú imunitné odpovede,
ak sa podajú pred imunizáciou urèitým antigénom, ale ich inhibu-
jú pri aplikácii v proliferaènej fáze odpovede. Adrenergické anta-
gonisty majú opaèné úèinky. Parasympatické mediátory, ako je
acetylcholín, tie� pôsobia na niektoré subpopulácie T-lymfocytov
zvý�ením ich proliferaèných odpovedí. Funkciu cytotoxických T-
lymfocytov stimulujú endogénne opiáty (Felten a spol., 1985, 1993;
Bellinger a spol., 1997).

Vplyv endokrinného systému na imunitné mechanizmy bol
známy u� v 60. rokoch (Ahlqvist, 1976). Medzi prvými sa doká-
zala dôle�itos� hypofýzových hormónov prolaktínu a rastového
hormónu pri normálnom vývine a dozrievaní lymfoidných orgá-
nov, ako aj pri ich normálnej funkcii (Nagy a Berczi, 1978). Pôso-
benie rastového hormónu je nezastupite¾né pri udr�ovaní mecha-
nizmov tak protilátkovej, ako aj bunkami sprostredkovanej imuni-
ty vo fyziologicky funkènom stave (Kelley, 1989).

Pri �túdiu vplyvu neuroendokrinného systému na imunitný
systém sa pred 20 rokmi zistilo, �e poèas imunitnej odpovede na-
stávajú zmeny v hladinách krvných hormónov (Besedovsky a spol.,
1975), ktoré sú výsledkom aktivácie osi hypotalamus�hypofý-
za�nadoblièky (Besedovsky a spol., 1977). Adrenokortikotrop-
ný hormón (ACTH) sa v�ak pritom tvorí nielen v hypofýze, ale aj
v lymfocytoch (Amith a Blalock, 1981). Èoskoro sa ukázalo, �e
nielen neuróny, ale aj lymfocyty sú schopné produkova� mnohé
neuroendokrinné hormóny a neuropeptidy (Blalock, 1994), ktoré
významným spôsobom ovplyvòujú bunky IS. Preh¾ad najdôle�i-
tej�ích z nich je v tabu¾ke 1.

Mozog ako imunologicky privilegovaný orgán

Roku 1948 Medawar opísal mozog ako imunologicky privi-
legované miesto, a to na základe pozorovania, �e ko�ný alo�tep
transplantovaný do tohto orgánu nevyvolal transplantaènú odvr-
hovaciu reakciu. Predpokladalo sa, �e príèinou je krvno-mozgo-
vá preká�ka, ktorá bráni priestupu buniek, makromolekúl a do-
konca jednoduchých látok, ako sú ióny, do mozgu. Túto preká�-
ku tvorí najmä endotel mozgových kapilár. Spojenia medzi jed-
notlivými endotelovými bunkami sú tu ve¾mi tesné a pevné a za
fyziologických podmienok neumo�òujú vznik �trbín, cez ktoré
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Tab. 1. Hlavné úèinky neuroendokrinných hormónov a neuropeptidov
na bunky imunitného systému.

Hormón Funkcia

ACTH Supresia tvorby protilátok, stimulácia produkcie
IFN-gama a ním sprostredkovanej aktivácie makrofágov,
stimulácia expresie molekúl MHC triedy II na makrofágoch,
proliferácie B-buniek a NK aktivity

TSH Stimulácia tvorby protilátok, proliferácie lymfocytov
B a T a NK-aktivity indukovanej IL-2

Rastový Stimulácia proliferácie tymocytov, tvorby protilátok,
hormón produkcie cytotoxických T-buniek, rejekcie ko�ného �tepu,

tvorby erytroidných kolónií, produkcie superoxidu makro-
fágmi, syntézy IL-1, IL-2, TNF-α a tymulínu

Prolaktín Komitogénny s ConA, indukuje expresiu IL-2 receptorov,
aktivuje proteínkinázu C

CRH Supresia proliferácie lymfocytov a NK-aktivity.  Pôsobí
prostredníctvom ACTH a endorfínov

α-endorfín Supresia tvorby protilátok, chemotaktický faktor pre
monocyty a neutrofily

ß-endorfín Stimulácia proliferácie lymfocytov

 γ-endorfín Supresia produkcie protilátok, stimulácia tvorby cytoto-
xických T-buniek a NK-aktivity

Met-enke- Chráni cievy pred po�kodením toxickými produktmi
falín granulocytov, stimuluje tvorbu protilátok a NK-aktivitu

α-MSH Úèinný protizápalový mediátor, inhibuje tvorbu zápalových
cytokínov (IL-1, TNF-α), syntézu oxidu dusnatého,
migráciu neutrofilov a syntézu prostaglandínov

Vazoaktívny Supresia NK-aktivity a produkcie IgE a IgG4, stimulácia
intestinál- produkcie ostatných imunoglobulínov aktivovanými
ny peptid ¾udskými B-bunkami

Somatosta- Supresia proliferácie T-buniek, tumoricídnej aktivity makro-
tín fágov indukovanej IFN-gama, spontánnej tvorby IgE a

IgG4 u atopických pacientov a reakcií oneskorenej
precitlivenosti. Indukuje sekréciu histamínu zo �írnych
buniek

Substancia Zosilòuje produkciu IFN-gama, IL-1, IL-2, IL-6 a TNF-α,
P superoxidu makrofágmi, stimuluje tumoricídnu aktivitu

makrofágov, eozinofilovú infiltráciu a vèasnú
precitlivenos�

Tab. 1. Major effects of neuroendocrine hormones and neuropeptides
on cells of the immune system.

Hormone Immunologic function

ACTH Suppression of antibody synthesis, production of
IFN-gamma and IFN-gamma -- mediated macrophage
activation, MHC class II expression on macrophages.
Stimulation of B cell proliferation and NK activity

TSH Stimulation of antibody production, B and T cell
proliferation and NK activity induced by IL-2

GH Stimulation of thymocyte proliferation, antibody produc-
tion, generation of cytotoxic T cells, rejection of skin graft,
erythroid colony formation, production  of superoxide by
macrophages, synthesis of Il-1, IL-2,  TNF-α, and thymulin

PRL Comitogenic with Con A and induces IL-2 receptors.
Activates protein kinase C

CRH Suppression of lymphocyte proliferation and NK
activity. It functions through ACTH and endorphins

α-endorphin Suppression of antibody production, chemotactic for
monocytes and neutrophils

ß-endorphin Stimulation of lymphocyte proliferation

 γ-endorphin Suppression of antibody production, stimulation of
cytotoxic T cell generation and NK activity

Met-enke- It protects veins from derangement by granulocytes.
phalin Stimulation of antibody production and NK activity

α-MSH Potent anti-inflammatory mediator. Inhibition of  proin-
flammatory cytokines (IL-1, TNF-α), nitric oxide synthe-
sis, neutrophil migration, and  prostaglandin synthesis

VIP Suppression of NK activity and IgE and IgG4 production.
Stimulation of immunoglobulin production by human
activated B cells

SOM Suppression of T cell proliferation, tumoricidal activity of
macrophages induced by IFN-gamma, spontaneous pro-
duction of IgE and IgG4 in atopic patients, and reactions of
delayed hypersensitivity.
It induces histamine secretion from mast cells

SP It enhances production of IFN-gamma, IL-1, IL-2, IL-6,
and TNF-???, superoxide production by macrophages and
tumoricidal activity of macrophages, eosinophil infiltration.
Stimulation of immediate hypersensitivity

by sa mohli dosta� krvné bunky a väè�ie molekuly do okolitého
tkaniva. Túto nepriepustnú funkciu cievneho endotelu mô�u zme-
ni� rôzne chemické a fyzikálne stimuly. Preto krvno-mozgová
preká�ka nie je jednoduchou fyzikálnou preká�kou, ale predsta-
vuje dynamickú medzivrstvu odde¾ujúcu krv od CNS (Partrid-
ge, 1988; Abbott a Revest, 1991; �tvrtinová a spol., 1998).
V zdravom mozgu sa dajú len ve¾mi vzácne zisti� bunkové ele-

menty imunitného systému, èo tie� naznaèuje, �e mozog, mie-
cha a v men�ej miere aj periférny nervový systém (PNS) sú imu-
nologicky privilegované. Okrem toho na mozgových bunkách sa
len v malej miere exprimujú molekuly hlavného histokompati-
bilného komplexu � MHC (u èloveka HLA antigény), ktoré sa
rozhodujúcou mierou zúèastòujú na prezentácii antigénov, a tým
aj na navodení imunitných odpovedí.
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Pri infekcii, ako je meningitída alebo absces, alebo pri bunko-
vej odpovedi na odumreté tkanivo (napr. následkom hypoxie) mo-
zog v�ak odpovedá podobným spôsobom ako ostatné parenchý-
mové orgány. V patogenéze viacerých chorôb, ako je roztrúsená
mozgovomiechová skleróza, poinfekèná encefalomyelitída, nie-
ktoré vírusové infekcie a experimentálna alergická encefalomye-
litída (EAE) majú ústrednú úlohu T-lymfocyty. Tieto sa v�ak v nor-
málnych podmienkach v CNS nenachádzajú vo významnej�ích
mno�stvách. Preto otázkou je, ako sa tieto bunky dostávajú do
mozgového tkaniva a akým spôsobom sa tu aktivujú svojimi �pe-
cifickými antigénmi?

Napriek mno�stvu patologických stimulov, ktoré vedú k aku-
mulácii lymfocytov a neutrofilov v mozgovom tkanive, mo�no
poveda�, �e ich primárnou príèinou sú dva typy antigénov � exo-
génne a endogénne antigény. Antigény pochádzajúce z nervo-
vého tkaniva sa mô�u aferentnou cestou dosta� do extracerebrál-
nych sekundárnych lymfoidných orgánov, kde mô�u indukova�
vznik autoprotilátok a efektorových lymfocytov, ktoré sa eferen-
tnou cestou dostávajú spä� do CNS, kde mô�u vyvola� autoimu-
nitnú reakciu. Druhá mo�nos� je priama zápalová odpoveï na
tkanivo po�kodené napr. infarktom alebo traumaticky, alebo na
antigény invadujúcich replikujúcich sa patogénov (vírusy, bak-
térie). Zápalovú odpoveï mô�u v�ak vyvola� aj niektoré enzý-
mové a genetické defekty. Vo v�etkých týchto prípadoch je po-
�kodená funkcia krvno-mozgovej preká�ky následkom vzniku
endotelovej dysfunkcie vyvolanej najmä úèinkom reaktívnych
foriem kyslíka a dusíka, ako aj niektorých proteolytických en-
zýmov uvo¾nených zo zápalových, prípadne iných buniek (Mer-
rill a Murphy, 1997; Armao a spol., 1997). Súèasne sa zvy�uje
produkcia prozápalových cytokínov a vznikajú chemotaktické
faktory (osobitne C5a a chemokíny), ktoré analogickým spôso-
bom ako v ostatných tkanivách iniciujú priestup leukocytov z po-
stkapilárnych venúl do nervového tkaniva (Hickey a spol., 1997;
Carlos a spol., 1997).

K¾úèovú úlohu pri tomto priestupe majú interakcie medzi ad-
hezívnymi molekulami nachádzajúcimi sa na povrchu leukocytov
a endotelových buniek. Patria do troch rodín: selektíny L, E a P,
integríny LFA-1 (CD11a/CD18), CR3 (CD11b/CD18), CR4
(CD11c/CD18) a VLA-4 (CD49d/CD29) a niektoré molekuly
imunoglobulínovej ve¾korodiny, ako ICAM-1 (CD54), ICAM-2
(CD102), VCAM-1 (CD106), PECAM-1 (CD31), ktoré sa expri-
mujú najmä na povrchu endotelových buniek (Ferenèík a spol.,
1997). Za fyziologických podmienok je expresia adhezívnych
molekúl na endotelových bunkách CNS ve¾mi nízka. Zvy�uje sa
najmä po stimulácii cytokínmi (TNF-α, IL-1, IFN-gama, chemo-
kíny), histamínom, trombínom, komplementovým komplexom ata-
kujúcim membrány (MAC � C5b-9) a niektorými produktmi
baktérií, najmä LPS (�tvrtinová a spol., 1998). Následkom tejto
stimulácie sa endotel stáva aktivovaným a schopným adherova�
neutrofily, monocyty a lymfocyty rovnako v mikrocirkulácii moz-
gu, podobne ako v iných tkanivách. Súèasne sa transformuje na
vysoký endotel, ktorý sa lí�i fenotypovo aj ultra�truktúrne od ne-
aktivovaného plochého endotelu (Cannella a spol., 1991). Cievny
endotel v mozgu sa od ostatného endotelu odli�uje prítomnos�ou
osobitného proteínu � neurotelínu, (Girard a Springer, 1995),
ako aj tým, �e za fyziologických podmienok lymfocyty naò prak-
ticky vôbec neadherujú, kým v mnohých iných anatomických mies-
tach do urèitej miery áno.

Z uvedeného vyplýva, �e T-lymfocyty stimulované �pecific-
kým antigénom mô�u vstupova� do mozgového tkaniva. Na zákla-
de �túdií s experimentálnou alergickou encefalomyelitídou (EAE)
a vírusovými infekciami mozgu sa v�ak ukazuje, �e imunopatolo-
gické ochorenie vznikne len vtedy, keï ich �pecifický antigén je
lokalizovaný v mozgu. V súvislosti s rozpoznaním tohto antigé-
nu si v�ak treba uvedomi� mechanizmus jeho prezentácie pomoc-
ným (T

H
) a cytotoxickým T-lymfocytom (T

C
). Obe lymfocytové

populácie vy�adujú, aby antigén sa vopred degradoval na malé
peptidy, ktoré sa spoja do komplexu s molekulami MHC triedy II
alebo I a exprimujú sa na povrchu buniek prezentujúcich antigén,
kde ich rozpoznávajú T

H
-lymfocyty, alebo na povrchu terèových

buniek, kde ich rozpoznávajú T
C
-lymfocyty. To znamená, �e v CNS

sa musia nachádza� bunky so schopnos�ou takto prezentova� anti-
gén a súèasne so schopnos�ou zvý�i� expresiu molekúl MHC (HLA
antigénov) na svojom povrchu. Preh¾ad buniek s takouto antigén-
prezentujúcou funkciou v CNS je v tabu¾ke 2.

Z tabu¾ky vidie�, �e prakticky v�etky bunky nachádzajúce sa
v CNS sú za urèitých okolností schopné exprimova� HLA-antigé-
ny triedy I a by� tak terèmi pre pôsobenie cytotoxických T-lymfo-
cytov. Expresia HLA antigénov triedy II je najvýraznej�ia na mik-

Tab. 2. Antigénovo-prezentujúca schopnos� buniek CNS in vivo (upra-
vené pod¾a Sedgwicka a Hickeya, 1997).
Tab. 2. Antigen-presenting capacity of CNS cells in vivo (arranged ac-
cording to Sedgwick a Hickey, 1997).

Bunkový typ Obmedzenie antigénmi Restricted by antigens

Cell type MHC triedy I MHC triedy II
MHC class I MHC class II

Neuróny Mo�ná pri niektorých �iadna
vírusových infekciách,
v iných prípadoch nie

Neurons Possibly with some No
viral infections,

otherwise no

Oligodendrocyty Mo�ná �iadna
Oligodendrocytes Possible No

Astrocyty Mo�ná Mo�ná
Astrocytes Possible Possible?

Mikroglia Mo�ná Áno
Microglia Possible Yes

Perivaskulárne bunky Mo�ná Áno
Perivascular cells Possible Yes

Iné makrofágy v CNS Mo�ná Áno
Other CNS macrophages Possible Yes

Endotelové bunky Áno Druhovo závislé
Endothelial cells Yes Species dependent

Bunky hladkých svalov/
pericyty Mo�ná Mo�ná
Smooth muscle cells/
pericytes Possible Possible
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rogliových bunkách, perivaskulárnych bunkách a iných makrofá-
goch prítomných v CNS. Preto tieto bunky spolu s astrocytmi a en-
dotelovými bunkami mô�u v prípade potreby plni� funkciu bu-
niek prezentujúcich antigén pomocným T-lymfocytom. Ak T-lym-
focyt po transendotelovej migrácii do mozgového tkaniva rozpoz-
ná v spolupráci s bunkami prezentujúcimi antigén svoj �pecifický
antigén, zaháji imunitnú odpoveï. Tie lymfocyty, ktoré sa s ta-
kýmto antigénom nestretnú (alebo ho nemajú predlo�ený v roz-
poznate¾nej forme), pod¾ahnú rýchlej apoptóze. To okrem krvno-
mozgovej preká�ky prispieva k tomu, �e zdravé mozgové tkanivo
prakticky neobsahuje lymfocyty (Owens a spol., 1994).

Cytokíny v CNS a ich funkcia

Cytokíny sú glykoproteíny, prípadne proteíny s funkciou lokál-
nych hormónov, ktoré majú zásadnú funkciu pri iniciácii, propagá-
cii, regulácii a supresii imunitných aj zápalových odpovedí. Synte-
tizujú a sekretujú ich predov�etkým bunky IS, ale aj viaceré bunky
patriace do iných systémov. Do CNS sa dostávajú z dvoch zdrojov
� z infiltrujúcich leukocytov alebo z vlastných buniek. Okrem toho

Tab. 3. Cytokíny v CNS.
Tab. 3. Cytokines in the CNS.

Cytokíny Zdroj
Cytokines Source

IL-1, IL-6 Neuróny hypofýzy a hypotalamu
Neurons of pituitary gland and
hypothalamus

IL-1, IL-6, TNF-α, TGF-ß, Mikroglia
IFN-gama, IL-10?, Microglia
neurotaktín (neurotactin)

IL-1, IL-6, TNF-α, IL-8, Astrocyty
IFN-α, IFN-ß, IFN-gama, Astrocytes
TGF-ß, GM-CSF, M-CSF, G-CSF,
MCP-1, MIP-1

TGF-ß Oligodendrocyty
Oligodendrocytes

IL-1, IL-6, IL-8, IL-11, Endotelové bunky
IFN-α, IFN-ß, TGF-ß, Endothelial cells
MIP-1, GM-CSF

IL-2, IFN-gama, TGF-ß Infiltrujúce T
H
1-lymfocyty

Infiltrating T
H
1 lymphocytes

IL-4, IL-10 Infiltrujúce T
H
2-lymfocyty

Infiltrating T
H
2 lymphocytes

IL-1 � interleukín-1, interleukin-1; TNF-α � faktor nekrotizujúci
nádory-α, tumor necrosis factor-α; IFN-gama � interferón-gama,
interferon-gamma; TGF-ß � transformujúci rastový faktor-ß, transfor-
ming growth factor-ß; GM-CSF � faktor stimulujúci kolónie granulocy-
tov a makrofágov, granulocyte-macrophage colony stimulating factor;
MCP-1 � monocytový chemoatraktantový proteín-1, monocyte
chemoattractant protein-1; MIP-1 � makrofágový zápalový proteín-1,
macrophage inflammatory protein-1.

cytokíny mô�u z cirkulácie do CNS prechádza� cez krvno-mozgo-
vú preká�ku aj priamo pomocou nosièa, alebo pôsobia nepriamo
tak, �e odovzdajú svoj signál prostredníctvom eikosanoidov alebo
iných sekundárnych poslov. Na imunopatologických a zápalových
procesoch v mozgu sa zúèastòujú najmä prozápalové cytokíny (IL-
1, TNF-α, IFN-gama, IL-2, IL-6, IL-15), protizápalové cytokíny (IL-
10, TGF-ß), faktory stimulujúce kolónie (GM-CSF, M-CSF, G-CSF)
a niektoré chemokíny (chemotaktické cytokíny). Ich preh¾ad a pô-
vod v CNS sa uvádza v tabu¾ke 3.

Rozhodujúci význam pre vznik zápalového procesu majú pop-
lachové cytokíny IL-1 a TNF-α (Dayer, 1997), ktoré sekretujú via-
ceré bunky CNS, a tak prispievajú nielen k priamemu spusteniu
lokálnej zápalovej reakcie, ale aj k aktivácii iných buniek. Tak napr.
IL-1 bez oh¾adu na svoj pôvod stimuluje astrocyty k proliferácii,
expresii adhezívnej molekuly ICAM-1, produkcii IL-1, IL-6, IL-
8, TNF-α, GM-CSF, G-CSF (Benveniste, 1997), èím zabezpeèí
zapojenie ïal�ích buniek do zápalovej alebo imunitnej odpovede.
Zvý�ené hladiny IL-1 a TNF-α sa na�li v mozgu pacientov s kom-
plexom AIDS demencie (Tvor, 1992) a IL-1 v mozgu pacientov
s Alzheimerovou chorobou (Griffin a spol., 1989). IL-6, ktorý sa
pova�uje za prevá�ne prozápalový cytokín, mô�u syntetizova� ne-
uróny, astrocyty, mikroglia a endotelové bunky. Jeho pôsobenie
v mozgu je kontroverzné. Na jednej strane prozápalový IL-1
a TNF-α stimulujú expresiu génu pre IL-6, ale na druhej strane
IL-6 inhibuje expresiu ICAM-1 na astrocytoch a mikroglii (Ben-
veniste, 1997), èo naznaèuje, �e na tieto bunky by mohol IL-6 ma�
imunosupresívny úèinok.

Transformujúci rastový faktor-ß (TGF-ß) pôsobí ako inhibítor
alebo stimulátor mnohých bunkových funkcií (závisí to od jeho
koncentrácie a anatomickej lokalizácie). Okrem mnohých normál-
nych a nádorových buniek mô�u ho produkova� aj astrocyty, mik-
roglia a oligodendrocyty. Jeho úèinok mô�e by� jednak protizápa-
lový, lebo inhibuje produkciu TNF-α a IL-1 gliovými bunkami
a astrocytmi, jednak aj prozápalový, lebo na týchto bunkách indu-
kuje expresiu ICAM-1 a je chemotaktickým faktorom pre astro-
cyty (Benveniste, 1997).

TGF-ß zlep�uje klinický priebeh experimentálnej alergickej
encefalomyelitídy (EACC) a u pacientov s roztrúsenou mozgo-
vomiechovou sklerózou jeho expresia koreluje s vylieèením ale-
bo aspoò so stabilizáciou choroby (Link a spol., 1994). Naproti
tomu TGF-ß sa na�iel v mozgoch pacientov s AIDS, ale nie v moz-
goch zdravých ¾udí. Predpokladá sa, �e TGF-ß má významnú re-
gulaènú úlohu pri replikácii HIV v infikovaných makrofágoch ale-
bo mikroglii (Wahl a spol., 1991).

Zdá sa, �e ústrednú úlohu v zápalových chorobách mozgu má
TNF-α (Raine, 1995). Dokazuje to aj skutoènos�, �e protilátky
proti TNF-α sú schopné zablokova� vznik EAC (Martin a spol.,
1995).

Okrem TGF-ß, ktorý inhibuje sekréciu prozápalových cytokí-
nov, takúto funkciu má aj IL-4 a IL-10. Tieto dva interleukíny sa
pova�ujú za typické protizápalové cytokíny. Naznaèuje to aj sku-
toènos�, �e ich koncentrácia v mozgu experimentálnych zvierat sa
zvy�uje poèas remisie EAC (Owens a spol., 1994).

Osobitnú skupinu medzi cytokínmi tvoria chemokíny, malé
prozápalové proteíny s chemotaktickou aktivitou. Produkujú ich
mnohé bunky vrátane astrocytov a endotelových buniek. Svojou
chemotaktickou aktivitou lákajú do miesta zaèínajúceho sa zápalu
neutrofily, monocyty, makrofágy, T-lymfocyty, prípadne ïal�ie
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bunky (Ferenèík a spol., 1997). Okrem toho mô�u zosilòova� zá-
palový proces iniciovaný T-lymfocytmi aktivovanými �pecifickým
antigénom (Ransohoff a spol., 1996). Je ich známych asi 30 a tvoria
chemokínovú rodinu, ktorej niektorí èlenovia sú chemotaktickými
faktormi pre neutrofily, iní pre makrofágy a ïal�í pre lymfocyty,
prípadne iné bunky.

Pri traumatických po�kodeniach mozgu sa tvorí najmä mono-
cytový chemoatraktantový proteín-1 (MCP-1), ktorý je chemota-
xínom pre monocyty, makrofágy a lymfocyty (Ransohoff, 1997;
Grzybicky a spol., 1998). Podobnú chemotaktickú aktivitu má aj
makrofágový zápalový proteín-1 (MIP-1), ktorý okrem makrofá-
gov mô�u tvori� aj astrocyty a endotelové bunky (�tvrtinová a spol.,
1998). Ich dôle�itos� pri vzniku zápalových odpovedí v CNS na-
znaèuje to, �e protilátky proti MCP-1 alebo MIP-1 inhibujú kli-
nický vývin EAE (Karpus a spol., 1994). Aj v tomto prípade bez-
prostrednými toxickými molekulami po�kodzujúcimi funkcie ne-
urónov v CNS sú reaktívne formy kyslíka a dusíka (Drobný a spol.,
1997; Cross a spol., 1997; Ferenèík a spol., 1997).

Prvou zápalovou bunkou, ktorá z postkapilárnych venúl mig-
ruje do zápalového lo�iska, je neutrofil. Jeho chemotaktickým a ak-
tivaèným faktorom je chemokín IL-8, ktorý sekretujú najmä mak-
rofágy, ale aj endotelové bunky a astrocyty. Nedávno sa v mozgu
dokázala prítomnos� neurotaktínu (Pan a spol., 1997), ktorý mo�-
no pova�ova� za nový typ chemokínu uplatòujúceho sa osobitne
v CNS.

Exprimujú ho mikrogliové bunky a jeho koncentrácia sa zvy-
�uje pri EAE a pôsobením LPS. Neurotaktín je chemotaxínom pre
neutrofily a predpokladá sa, �e sa uplatòuje v patogenéze akút-
nych baktériových infekcií, mozgovej ischémie, apoplexie a trau-
matických poranení, keï sa v mozgovom tkanive pozoruje infil-
trácia neutrofilov u� o 4�8 h (Carlos a spol., 1997).

Z toho vyplýva, �e imunitný systém a gliové bunky CNS vy-
u�ívajú tie isté cytokíny ako komunikaèné, regulaèné i výkonné
signály. Hlavnými producentmi týchto cytokínov v CNS sú akti-
vované astrocyty a mikroglia, èiastoène aj oligodendrocyty. Ich
sekrécia v úèinných mno�stvách sa v�ak uskutoèòuje a� po akti-
vácii týchto buniek podobne, ako je to v prípade pomocných T-
lymfocytov, makrofágov alebo neutrofilov. Gliové bunky odpove-
dajú na cytokínové signály: a) reguláciou proliferácie a diferen-
ciácie, b) zvý�ením expresie molekúl MHC (u èloveka HLA anti-
génov) a adhezívnych molekúl na svojom povrchu, c) stimuláciou
sekrécie iných cytokínov, d) zvý�enou fagocytovou a cytotoxic-
kou schopnos�ou (Zielasek a Hartung, 1996; Vonzahn a spol.,
1997). Mnohé z týchto zmien vznikajú aj po priamom kontakte
buniek CNS s T-lymfocytmi. Sú pritom dve mo�nosti: pri prezen-
tácii cudzích antigénov formou komplexov s molekulami MHC
triedy II na povrchu mikrogliových buniek a astrocytov pomoc-
ným T-lymfocytom alebo, keï bunky CNS po exprimovaní kom-
plexov antigénu s molekulami MHC triedy I na svojom povrchu
slú�ia ako terèe pre cytotoxické T-lymfocyty. Aktivácia astrocytov
a mikroglie prispieva k rozvoju intracerebrálnych imunitných a zá-
palových odpovedí iniciovaných bunkami imunitného systému ale-
bo ich sekreènými produktmi.

To, èi zápalová alebo imunitná odpoveï iniciovaná uvedený-
mi faktormi sa bude v CNS ïalej rozvíja� alebo sa utlmí, závisí od
viacerých okolností, ako je smer regulácie cytokínovej siete pôso-
biacej v CNS v danom èase a v danej lokalite, osobitne pomer
medzi prozápalovými a protizápalovými cytokínmi a inými pô-

sobkami, stupeò expresie cytokínových receptorov na povrchu
buniek CNS a buniek IS, expresia adhezívnych molekúl u¾ahèu-
júcich kontakt rôznych zúèastnených buniek, úèas� chemokínov
a iných chemotaktických faktorov, stav cievneho endotelu v mik-
rocirkulácii mozgu a miestna koncentrácia reaktívnych foriem
kyslíka a dusíka.

Zápalová reakcia má k¾úèovú úlohu pri vzniku neurodegene-
ratívnych zmien pozorovaných pri Alzheimerovej, Parkinsonovej
a Huntingtonovej chorobe, ale aj pri mnohonásobnej mozgovo-
miechovej skleróze, vaskulitídach a iných chorobách CNS (Van-
denBerg, 1996; Cassarino a spol., 1997; Daly a Kotwal, 1997;
Novák, 1997; Fieschi, 1998; �tvrtinová, 1998). Dokazujú to aj
výsledky epidemiologických �túdií, v ktorých sa zistilo, �e u ¾udí
nad 65 rokov chorých na reumatoidnú artritídu a dlhodobo lieèe-
ných protizápalovými antireumatikami je podstatne ni��í výskyt
Alzheimerovej choroby, ako u rovnako starej populácie bez takejto
terapie (Rich a spol., 1995; Stewart a spol., 1997; Nourhashemi
a spol., 1998). Supresia neurotoxického úèinku ß-amyloidu proti-
zápalovými lieèivami sa zistila aj v modelových experimentoch
(Dzenko a spol., 1997).

Cytokíny sú v�ak nielen faktormi regulujúcimi priebeh imu-
nitných a zápalových odpovedí v mozgu, ale ich funkcia je pod-
statne �ir�ia. Majú významné modulaèné úlohy v neuroendokrin-
ných mechanizmoch regulujúcich odpovede na stres, rôzne druhy
správania sa a vedomia u normálnych zdravých jedincov (Hop-
kins a Rothwell, 1995; Downing a Kendall, 1996). Poèas infekcie
a zápalovej odpovede sa produkcia cytokínov zvy�uje, èo sa pre-
javí formou nadmernej aktivácie funkcií, na regulácii ktorých sa
zúèastòujú. Výsledkom je chorobný syndróm, ktorého znakmi sú:

� defekty v spoloèenskom správaní,
� zvý�ená spavos� (somnolencia),
� zní�ená chu� do jedla (anorexia),
� zvý�ená telesná teplota (horúèka).
Tieto symptómy sa dajú vyvola� aj podaním exogénnych cyto-

kínov a mo�no ich pova�ova� skôr za obranné mechanizmy ako za
ne�iaduce ved¾aj�ie prejavy choroby (Kapás a Kruger, 1996). Ta-
kouto je napríklad horúèka, lebo pri zvý�enej telesnej teplote sa
zvy�uje imunitná odpoveï a inhibuje proliferácia termosenzitív-
nych patogénov. Zni�ovanie horúèky antipyretikami alebo iným
spôsobom pri infekèných chorobách zvy�uje citlivos� na infekciu
(Dantzer a spol., 1993). Horúèku vyvolávajú cytokíny s funkciou
endogénnych pyrogénov (IL-1, IL-6, TNF-α, MIP-1, kyslý FGF)
(tab. 4). Dokazuje to napr. skutoènos�, �e protilátky proti IL-1, IL-
6 alebo TNF-α doká�u blokova� vznik horúèky navodenej bakté-
riovým lipopolysacharidom (LPS) (Kluger, 1991).

Otázkou je, akým spôsobom sa cirkulujúce pyrogénne cyto-
kíny dostanú k neurónom termoregulaèného centra v hypotala-
me, keï�e sú to ve¾ké molekuly, ktoré len ve¾mi �a�ko mô�u pre-
kona� krvno-mozgovú preká�ku. Predpokladá sa, �e to umo�òu-
jú tieto mechanizmy: a) väzba na �pecifické transportné mole-
kuly, b) vyu�itie miesta, kde krvno-mozgová preká�ka nie je
dostatoène nepriepustná, ako je napr. organum vasculosum la-
minae terminalis, c) odovzdanie signálu sekundárnym poslom,
z ktorých najznámej�í je prostaglandín E2

. Existenciu posledné-
ho mechanizmu dokazuje skutoènos�, �e inhibícia cyklooxyge-
názy, enzýmu zúèastòujúceho sa na syntéze prostaglandínov,
nesteroidnými protizápalovými lieèivami (napr. indometacínom)
zablokuje vznik horúèky (Kluger, 1991). Okrem toho po systé-
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movej aplikácii IL-1 sa súèasne so zvy�ovaním teploty zvy�uje
aj hladina PGE

2 
v krvnej plazme.

Spánok reguluje mno�stvo faktorov, medzi ktoré patria aj via-
ceré cytokíny. V tomto smere najviac údajov je o somnogénnom
úèinku IL-1. Predpokladá sa, �e IL-1 neovplyvòuje spánok pria-
mo, ale indukuje tvorbu iných somnogénnych mediátorov, ako je
PGD

2
, oxid dusnatý (NO), alebo hormón uvo¾òujúci rastový hor-

món (GHRH). Treba zdôrazni�, �e aplikácia IL-1 alebo receptoro-
vého antagonistu IL-1 (IL-1RA) indukujú nespavos� (Opp a Kru-
ger, 1992). Podobný úèinok ako IL-1 má na spánok aj TNF-α,
TNF-ß a kyslý fibroblastový rastový faktor, aFGF (tab. 4).

Zistilo sa, �e biologicky aktívna nie je len celá molekula TNF-
α, ale aj peptidy, ktoré vzniknú jej proteolytickou degradáciou.
V�etky tieto somnogénne fragmenty obsahujú hexapeptid s ami-
nokyselinovou sekvenciou rovnakou ako na pozíciách 31�36
materskej molekuly. Anorektická aktivita sa via�e na inú sekven-
ciu (pozície 101�138). Obidva tieto peptidy prekrýva úsek poly-
peptidového re�azca, ktorý zodpovedá za pyrogénnu aktivitu. To
naznaèuje, �e takéto peptidy, resp. ich analógy by sa mohli vyu�i�
aj terapeuticky.

Zní�ený príjem potravy (nechutenstvo) je v�eobecným symp-
tómom infekcií a malignít. Okrem nechutenstva sa pri týchto sta-
voch pozoruje aj úbytok telesnej hmotnosti. Hlavnú úlohu pri týchto
zmenách má TNF-α, ale významne pri tom spolupôsobia aj IL-1,
IL-6, IFN-gama a ïal�ie cytokíny (Kapás a Krueger, 1996). TNF-
α je hlavným mediátorom chorobného chudnutia � kachexie,
a preto sa nazýva aj ako kachektín.

Cytokíny v�ak nie sú len základnými regulátormi imunitných
a zápalových odpovedí v rôznych tkanivách vrátane CNS a neov-
plyvòujú len spomenuté funkcie CNS v normálnych a patologic-
kých podmienkach, ale zasahujú regulaène aj do fyziologických
a sekreèných funkcií neuroendokrinného systému (Weigent a Bla-

Tab. 4. Vplyv rôznych cytokínov na spánok, telesnú teplotu a príjem
potravy (Upravené pod¾a Kapása a Kruegera, 1996).
Tab. 4. Effect of various cytokines on sleep, body temperature and food
intake (Arranged according to Kapás and Krueger, 1996).

Cytokín Spánok Telesná teplota Príjem potravy
Cytokine Sleep Body temperature Food intake

IL-1 + + �
IL-2 0 0 0
IL-6 0 + �
IL-10 � ? ?
TNF-α, TNF-ß + + �
IFN-α + + �
IFN-ß ? + � ?
IFN- ? + �
MIP-1 ? + �
aFGF + + �
bFGF 0 0 �

+ zvý�enie, increase; � zní�enie, decrease; 0 �iadna zmena, no change;
? �iadne alebo kontraverzné údaje, data not available or controversial
data.
TNF � faktor nekrotizujúci nádory, tumor necrosis factor; IFN �
interferón, interferon; MIP � makrofágový zápalový proteín, macropha-
ge inflammatory protein; aFGF � kyslý fibroblastový rastový faktor,
acidic fibroblast growth factor; bFGF � zásaditý FGF, basic FGF.

Tab. 5. Modulácia sekrécie neuroendokrinných hormónov cytokínmi
(Upravené pod¾a Weigenta a Blalocka, 1995).
Tab. 5. Modulation of neuroendocrine hormone secretion by cytokines
(Arranged according to Weigent and Blalock, 1995).

Cytokín Hormón Hormone

Cytokine ACTH TSH PRL GH LH CRH
IL-1 + � + + � +
IL-2 + + + � � 0
IL-6 + � 0 � 0 +
IFN-gama � � � � ? ?
TNF-α + � + + ? +
Tymozín-α

1

Tymosine-α
1

� � � 0 + ?

+ zvý�enie, increase; � zní�enie, decrease; 0 �iadna zmena, no change;
? �iadne údaje, data not available.
ACTH � adrenokortikotropný hormón, adrenocorticotropic hormone;
TSH � tyreotropný hormón, thyroid stimulating hormone; PRL �
prolaktín, prolactin; GH � rastový hormón, growth hormone; LH �
luteinizaèný hormón, luteinizing hormone; CRH � hormón uvo¾òujúci
kortikotropín, corticotropin-releasing hormone.

lock, 1995, 1997). Najviac poznatkov je o vplyve IL-1, IL-2, IL-
6, TNF-α a IFN-gama, ako aj imunohormónu tymozínu-α

1 
na sek-

réciu viacerých neuroendokrinných hormónov. Väè�ina týchto cy-
tokínov stimuluje sekréciu ACTH z predného laloku hypofýzy,
kým na sekréciu TSH má naopak inhibièný vplyv (tab. 5). Cytokí-
ny ovplyvòujú sekréciu hormónov viacerými priamymi a nepria-
mymi mechanizmami. Z uvedeného vyplýva, �e IL-1 a ïal�ie cy-
tokíny aktivujú os hypotalamus�hypofýza�nadoblièky (Smith,
1992). IL-1 pritom pôsobí priamo na hypotalamus, hypofýzu aj
nadoblièky. Zdá sa v�ak, �e primárnym miestom jeho zásahu je
hypotalamus, v ktorom stimuluje sekréciu CRH. CRH potom zod-
povedá nielen za stimuláciu sekrécie ACTH z hypofýzy, ale mô�e
v hypofýze indukova� aj expresiu receptorov pre IL-1, a tým jeho
priamy úèinok na tvorbu ACTH (Payne a spol., 1994).

Podobným mechanizmom ako IL-1 pôsobí aj IL-6 a TNF-α,
kým mechanizmus úèinku IL-2 je iný. Na druhej strane IL-1 sti-
muluje syntézu somatostatínu, inhibièného faktora produkcie TSH.
Syntézu somatostatínu stimuluje aj TNF-α, èo sa prejavuje zní�e-
ním plazmových koncentrácií TSH, T

3 
a T

4
. To dokazuje, �e tieto

cytokíny pôsobia inhibiène na os hypotalamus�hypofýza��tít-
na �¾aza (Weigent a Blalock, 1997).

Interferón-gama vo fyziologických koncentráciách inhibuje
stimulovanú sekréciu ACTH, prolaktínu a rastového hormónu a sú-
èasne stimuluje tvorbu somatostatínu, èo je podkladom jeho inhi-
bièného pôsobenia na sekréciu TSH (Vankelecom a spol., 1990).

Stres a imunitný systém

V�eobecný adaptaèný syndróm � stres poskytuje èloveku
a iným �ivoèíchom schopnos� autoregulácie, ktorá im zabezpeèu-
je dynamickú kon�tantnos� metabolických a fyziologických pro-
cesov a relatívnu nezávislos� od zmien vonkaj�ieho prostredia.
V pôvodnej Selyeho koncepcii stres neznamená zá�a� pôsobiacu
na organizmus (ako sa to v praxi èasto interpretuje), ale odpoveï
organizmu na stres. Faktor, ktorý vyvoláva stres, sa oznaèuje ako
stresor. Existuje mno�stvo definícií stresu, ale o �iadnej z nich sa
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nedá s istotou poveda�, �e presne vystihuje jeho podstatu, lebo tá
sama nie je úplne známa. Medzi najvýsti�nej�ie definície patrí
táto: Stres je stav, do ktorého sa organizmus dostane pod vplyvom
stresora, ktorým mô�e by� skutoèný alebo oèakávaný faktor (fyzi-
kálny, chemický, biologický alebo psychosociálny) schopný ohrozi�
homeostázu organizmu. Homeostáza je súbor regulaèných a sta-
bilizaèných princípov �ivej hmoty, vïaka ktorým majú organizmy
schopnos� samoudr�iavania urèitej úrovne vnútornej organizova-
nosti. V�etky zmeny pri strese sú zamerané na vytvorenie ustále-
ného stavu, pri ktorom je organizmus schopný poda� mimoriadny
fyzický a s tým spojený aj psychický výkon. Homeostatické a stre-
sové mechanizmy sú v podstate tie isté (regulácia krvného tlaku,
frekvencie akcie srdca, objemu telesných tekutín atï.). Homeosta-
tické mechanizmy v�ak zabezpeèujú integritu organizmu a rela-
tívnu vyvá�enos� jeho funkcií za be�ných pokojových podmienok,
kým stresové mechanizmy nastupujú vtedy, keï je ohrozená exis-
tencia celého organizmu. Stresová reakcia sa toti� vo fylogenetic-
kom vývoji formovala ako reakcia útoku alebo úteku (�imko,
1996).

Vlastný mechanizmus poplachovej stresovej reakcie je zlo�i-
tý. Stresory z vonkaj�ieho prostredia pôsobia prostredníctvom
zmyslových orgánov, kým stresory z vnútorného prostredia pros-
tredníctvom interoreceptorov v tkanivách. Z nich sa informácia
dostáva do CNS, ktorý regulaène ovplyvní motoriku prieène pru-
hovaných svalov, tonus a pohyb hladkých svalov a endokrinné
orgány. Ako prvé sa stimuluje sympatikové nervstvo s vylúèením
adrenalínu a noradrenalínu na jeho nervových zakonèeniach. Sú-
èasne sa aktivuje systém hormónov predného laloka hypofýzy,
z ktorých pri strese najdôle�itej�í je adrenokortikotropný hormón
(ACTH), ako súèas� osi hypotalamus�hypofýza�nadoblièky
s glukokortikoidmi, ako jej koncovými produktmi. ACTH sa ne-
syntetizuje priamo, ale formou prekurzora � proopiomelanokor-
tínu, z ktorého pri potranslaènom opracovaní vznikajú okrem
ACTH aj endorfíny a enkefalíny (Ferenèík a �tvrtinová, 1997).

Aktiváciu tohto �tandardného mechanizmu spú��ajú stresory,
ktoré napriek ich znaènej rôznorodosti sa dajú rozdeli� do dvoch
hlavných skupín: 1. Kognitívne stresory (vnímate¾né zmyslami),
ako je poranenie, popálenie, krvácanie, chirurgický výkon, choro-
ba, strach, úmrtie blízkej osoby, strata zamestnania a pod. 2. Ne-
kognitívne stresory (nevnímate¾né zmyslami), ktoré pôsobia naj-
mä prostredníctvom aktivácie imunitného systému, napr. pri in-
fekcii, zápale, po�kodení tkaniva ionizujúcim �iarením, autoimu-
nitnými alebo inými procesmi. Ak sa stres pokladá za poru�enie
homeostázy, potom imunitná odpoveï je stresom a antigén je �pe-
cifický stresový stimul. Imunitná odpoveï vyvoláva toti� rovnaké
neuroendokrinné a neurotransmiterové zmeny ako ostatné streso-
ry, len na ich iniciácii sa zúèastòujú bunky imunitného systému
a ich signálové molekuly.

Ka�dý stres má za následok aktiváciu neuroendokrinného sys-
tému, osobitne osi hypotalamus�hypofýza�nadoblièky a sym-
patikového nervstva. Súèasné poznatky dokazujú, �e takáto akti-
vácia sa zásadným spôsobom zapája do regulácie imunitných od-
povedí. Jej akáko¾vek porucha sa mô�e odrazi� aj v defektnej imu-
nitnej obrane. V súlade s tým je známe, �e chronicky zvý�ené
hladiny cirkulujúcich kortikosteroidov sú spojené so zní�ením
imunokompetencie a zvý�ením citlivosti na rôzne choroby, najmä
baktériové a vírusové infekcie a nádory. Na druhej strane nedos-
tatoèná sekrécia glukokortikoidov sa zis�uje pri mnohých autoi-

munitných chorobách, ako je systémový lupus erythematosus, dia-
betes mellitus typu I alebo Hashimotova tyreoiditída (Ader a Co-
hen, 1993; Leonard a Miller, 1995; Buckingham a spol., 1996).

Glukokortikoidy sú známe svojím výrazným imunosupresív-
nym úèinkom. V organizme v�ak nepôsobia izolovane, ale v kon-
texte ve¾mi zlo�itých neuro-endokrinno-imunitných regulaèných
mechanizmov. Okrem iného treba pri ich výslednej aktivite ráta�
aj s inými nadoblièkovými steroidmi a ich metabolitmi. Pozoru-
hodný je napr. dehydroepiandrosterón (DHEA), ktorý sa synteti-
zuje z pregnenolónu v kôre nadoblièiek, a v protiklade ku gluko-
kortikoidom má výrazné imunostimulaèné úèinky. Na rozdiel od
glukokortikoidov je produkcia DHEA najvy��ia u mladých ¾udí
a s vekom sa výrazne zni�uje. To vedie k relatívnemu zvy�ovaniu
imunosupresívnej koncentrácie glukokortikoidov v krvnom sére
a mô�e by� jednou z príèin zni�ovania imunokompetencie v sta-
robe (Buckingham a spol., 1996).

Imunitný systém rozpoznáva v organizme prítomnos� bakté-
rií, vírusov, nádorovo transformovaných alebo inak po�kodených
buniek, èi�e v�eobecne antigénov a iných nekognitívnych streso-
rov, proti ktorým navodzuje imunitnú odpoveï. Poèas nej vznika-
jú nielen protilátky a aktivujú sa bunky �pecifickej bunkovej od-
povede, ale tvoria sa aj rôzne cytokíny, prostanoidy, neuroendok-
rinné hormóny a ïal�ie mediátory. Tieto okrem svojich úloh v imu-
nitnom systéme aktivujú aj os hypotalamus�hypofýza�
nadoblièky a sympatikové nervstvo, èím sa zvy�uje produkcia glu-
kokortikoidov, ACTH, endorfínov a katecholamínov. V�etky tieto
látky majú výrazný imunosupresívny úèinok. Z uvedených poznat-
kov vyplývajú dve dôle�ité kon�tatovania: 1. Spätný imunosupre-
sívny úèinok mô�u vyvola� aj iné stresory a nielen imunitná od-
poveï. 2. Imunosupresívne mediátory vznikajúce v neuroendok-
rinnom systéme pri imunitnej odpovedi majú funkciu spätnoväz-
bových faktorov, ktoré imunitný systém vyu�íva na reguláciu
a ukonèenie svojej �pecifickej aktivity (Ferenèík a �tvrtinová,
1996, 1997).

Najviac experimentálnych a klinických údajov je zatia¾ o imu-
nosupresívnom pôsobení rôznych psychických a traumatických
(vrátane chirurgických) stresorov. Intenzitu a smer zmien imunit-
ných funkcií vyvolaných psychickými stresormi, ktoré sú domé-
nou �túdia psychoneuroimunológie, ovplyvòuje:
� då�ka expozície,
� intenzita stresora,
� èas, ktorý uplynul medzi pôsobením stresora a navodením imu-

nitnej odpovede (kontaktom s antigénom),
� èas medzi stanovením urèitého imunologického parametra

(funkcie) a expozíciou stresu,
� vek a stav imunitného systému sledovaného jedinca,
� koncentrácia a forma antigénu pou�itá na vyvolanie protilát-

kovej alebo inej imunitnej odpovede (len pri experimentálnych
zvieratách).
Psychické stresory sa dajú rozdeli� do dvoch skupín � na akút-

ne a chronické. Medzi akútne psychické stresory patrí �kolské
skú�anie, oèakávaná operácia, bdenie pri �a�ko chorom, zabráne-
nie spánku, oznámenie vá�nej choroby a pod. Príkladmi chronic-
kých psychických stresov sú: úmrtie blízkej osoby, rozvod, osa-
melos�, choroba ohrozujúca �ivot, strata zamestnania atï. Na zá-
klade doteraj�ích poznatkov mo�no v�eobecne poveda�, �e dlhotr-
vajúci stres spôsobuje prakticky v�dy supresiu viacerých
imunitných funkcií, najmä antiinfekènej a protinádorovej obrany.
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Medzi naj�a��ie psychické stresory patrí úmrtie �ivotného partne-
ra. Napr. sa zistilo, �e mortalita a morbidita vdovcov a vdov na
infekèné a nádorové choroby v prvom roku po strate ich partnera
je výrazne zvý�ená, osobitne vo vekovej kategórii nad 65 rokov
(Dorian a Garfinkel, 1987).

Krátkodobý stres pôsobí dvojako � supresívne alebo stimu-
laène. Supresia sa prejavuje v merate¾nom zní�ení niektorých funk-
cií, ako je napr. NK-aktivita, odpoveï periférnych lymfocytov na
mitogény, produkcia interferónu-gama, ale tieto zmeny sú krátko-
dobé a zvyèajne sa neprejavia v následne zní�enej celkovej kapa-
cite imunitného systému. Pozoruje sa napr. u vysoko�kolských
�tudentov v období pred skú�kami (Kiecolt-Glaser a Glaser, 1986).
Na druhej strane výsledkom krátkodobého stresu mô�e by� aj zvý-
�enie imunitných funkcií (napr. bezprostredne po �a�kom zeme-
trasení) (Ader a Cohen, 1993), ktoré v�ak èasto vyústi do one-
skorenej imunosupresívnej fázy.

Hodnotenie vplyvu psychických stresorov na funkcie imunit-
ného systému je pri klinických pozorovaniach ve¾mi zlo�ité, pre-
to�e pri òom spolupôsobí mno�stvo premenných faktorov, ktoré
mô�u by� u ka�dého jedinca odli�né. Prezentované poznatky majú
preto �tatistickú povahu a u urèitého jedinca mô�u vzniknú� väè-
�ie alebo men�ie odchýlky. V�eobecne v�ak mo�no kon�tatova�,
�e empiricky dávno pozorovaný negatívny vplyv psychických stre-
sorov najmä na antiinfekènú a protinádorovú rezistenciu ¾udí má
u� dnes jasne dokumentovaný experimentálny základ, aj keï me-
chanizmus takejto imunosupresie nie je e�te presne známy. Takéto
poznanie je dôle�ité nielen pre lekára, ale aj pre ka�dého jedinca,
lebo pozitívnym vz�ahom k svojmu �ivotu, práci a okoliu mô�e
pôsobenie týchto stresorov obmedzi�.
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