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Predhovor,
alebo niekoľko myšlienok evokovaných obsahom tejto publikácie

História ľudstva sa uchováva nielen v umení a v dobových arte-
faktoch, ale aj v jeho kolektívnej pamäti ako oscilácie názorov, ktoré
sú vyjadrením predstáv a možností. Nie je bez zaujímavosti, že v čase
protivenstiev dvoch svetových sústav a zdokonaľovania spôsobov ob-
rany i útoku sa popri „star warsÿ vyhlásila aj „war against cancersÿ.
Cieľom tejto publikácie nie je snaha o komparáciu a vyhodnocovanie
úspešnosti na jednej či na druhej strane, aj keď vojna proti nádorom
obsahuje povznášajúci cieľ. Komparácia zlyháva, ak berieme do úvahy
rozdielne „vstupyÿ na strane „hviezdnych vojenÿ, ktoré môžu byť pre
mocných väčšou prioritou ako „vojna proti nádorovým chorobámÿ. Ak
však berieme do úvahy snahy smerujúce k oprave „konštrukčných chýbÿ
biologických systémov, tak je snaha o rozvoj nášho poznania dominu-
júcou prioritou.
Hľadanie a nachádzanie nových oblastí a nie iba dočasného záujmu

a očakávaných prospešností je pre nás stimulom nielen pri mentálnom
spracovaní problému neurobiológie nádorových chorôb, ale aj pri expe-
rimentovaní „na tomto poliÿ. Nesnažíme sa o neurobiologický pohľad
iba na nádorové choroby. Označenie – neurobiológia chorôb periférnych
tkanív lepšie vystihuje naše snahy a naše experimentálne zameranie.
Pri uvažovaní o neurobiologickom princípe chorôb sa na základe

vedeckých pozorovaní a na základe experimentov stotožňujeme s pred-
stavou účasti nervového systému pri mnohých poruchách a pri mnohých
chorobách. Niekedy uvažujeme aj o tom, že dochádza ku generalizácii
tejto predstavy. Nie je celkom neodôvodnená.
Aktivácia organizmu pri fyziologických dejoch je celkom zrejmá. Ne-

pochybujeme o tom, že napríklad fyzická záťaž, alebo narušenie celis-
tvosti organizmu bývajú príčinami zvýšenej aktivity hlavných regulač-
ných systémov – nervového, endokrinného a imunitného. Aktivácia je
univerzálnou zmenou, ktorá „pripravuje organizmusÿ na prechod do
„inéhoÿ stavu v porovnaní so stavom pokoja. Všetko, čo sa odohráva
v organizme počas aktivácie zväčša nevybočuje mimo rámec oscilácií
funkcií, ani štrukturálnych zmien. Zmena stavu, resp. pôsobenie fakto-
rov, ktoré takúto zmenu vyvolávajú však môže byť počas určitých si-



tuácií nadrozmerná v trvaní alebo v kvantite. Súhra týchto skutočností
je súčasťou procesov, ktoré organizmus „registruje a rieši signalizáciou,
prípadne moduláciouÿ.
V ľudskom organizme je „prítomnosťÿ štruktúr nervového systému

detekovateľná vo všetkých orgánoch a tkanivách, až na veľmi malé vý-
nimky. Odhaduje sa, že priemerne na každých 15µm tkaniva pripadá
jedno senzitívne nervové zakončenie. Štrukturálna prítomnosť nervo-
vého systému vo všetkých tkanivách je predpokladom pre úvahu o opod-
statnenosti predstavy, že táto nie je niečím nadbytočným, čo by ne-
malo veľký význam. Prítomnosť nervových štruktúr v tkanivách or-
ganizmu dáva tušiť zmysel ich existencie. Nateraz sa môžeme „utvr-
dzovaťÿ v tom, že „morfologická prítomnosťÿ dovoľuje predpokladať
„funkčnýÿ význam nervového systému tak v stave pokoja, ako aj v sta-
ve fyziologickej alebo patologickej aktivácie. Často to býva regulácia
lokálnych procesov, ktoré „nezapadajúÿ do rámca stresovej situácie,
ktorú možno charakterizovať skôr ako generalizovanú reakciu.
Možno nami používaný termín – neurobiologický princíp vystihuje

podstatu vzťahov, ktoré pri mnohých ochoreniach nepovažujeme za
nadbytočné. Nie je vôbec jednoduché opísať niekoľkými vetami zámer,
ktorý je nadrozmerne zložitý a možno aj veľmi významný. Zjednodu-
šujúci pohľad alebo redukcionistický prístup by prehĺbili naše poznanie
v detailoch za cenu „straty poznania súvislostíÿ. Samotné spracovanie
experimentálnych pozorovaní je bližšie k holistickému chápaniu kom-
plexných systémov ako ku štúdiu izolovaných javov. Syntetické mys-
lenie v prípade štúdia komplexných javov je nevyhnutnou podmienkou
úspešnosti. Ak by toto predstavovalo bojisko všetkého ľudstva na Zemi,
tak by bolo možno najlepšou náhradou za zdokonaľovanie hviezdnych,
či iných vojen.
Zdokonaľovanie je prirodzenou cestou za poznaním. Túžba prenik-

núť k podstate je spojená s redukcionizmom, ktorý obohacuje poznanie
v detailoch. Poruchy, čo ako jednoduché a presne definované, majú za
následok zmeny, ktoré sa netýkajú ani jednej molekuly, ani jedného
parametra. Porucha stability niektorého elementu v komplexnom sys-
téme má za následok zmenu, ktorá presahuje v jednotlivosti elementy,
ktoré tvoria komplexný systém. Je veľmi pravdepodobné, že signalizácia
zmeny alebo poruchy sa v organizme spracúva podobne ako informá-
cia v komplikovaných systémoch sietí. Preniknúť do týchto regulácií
v zmysle ich detekcie na elementárnej úrovni nie je možné a asi nebude



možné ani v blízkej budúcnosti. Signalizácia „skrývaÿ deje, ktoré nie
je možné jednoducho definovať. Ak sa k uvedenému pridajú oscilácie
funkcií, tak nadobúdame hrubú predstavu o tom, že každá zmena je
zložitou súhrou regulačných systémov v živom organizme. Pôsobenie
faktora, ktorý vyvolá pozorovateľnú a merateľnú zmenu je základným
problémom vedy a vedeckého poznania. Akokoľvek presne definovaný
následok pôsobenia ľubovoľného faktora, nie je informáciou o tom, čo sa
od aplikácie po meranú zmenu v systéme udialo. Neurobiológia chorôb
sa v súčasnosti usiluje o hľadanie a definovanie obojsmerných signali-
zácií.
V predloženej publikácii ide o naznačenie zložitosti, ktorá je výzvou

pre zmysluplné hľadanie nových obzorov vedy, ktorá by mohla priniesť
užitočnosť pre ľudstvo v poznaní, ale aj v prínose nových smerov pri
riešení porúch, ktoré sú základom chorôb.
Táto publikácia nie je iba mentálnym produktom autora a súhrnom

názorov spoluriešiteľov grantových projektov. Nie je to ani publikácia
s ambíciou získania vysokého impakt faktora. Táto publikácia je zhrnu-
tím toho, čo vieme a východiskom pre ďalšie kroky k objasňovaniu ja-
vov potrebných pre rozšírenie nášho poznania, chápania a nachádzania
„uzlových bodovÿ, ktoré by mohli byť cestou pre opravu konštrukčných
chýb biologických systémov, zameranou na umožnenie vyššej kvality
života a existencie ľudstva na Zemi. Dosahovanie takýchto cieľov potre-
buje nielen odvážnych a zdatných prvolezcov, ale aj vytrvalcov, lebo je
to „beh na dlhú traťÿ. Autor určite medzi nich patrí.

Ivan Hulín



Úvod

Experimentálne a klinické pozorovania, podobne ako aj voľnejšie
úvahy a zamyslenia excelentných vedcov naznačujú, že silná vôľa, po-
zitívny prístup k chorobe, viera, temperament a iné procesy súvisiace
s činnosťou mozgu často zásadným spôsobom ovplyvňujú priebeh cho-
rôb periférnych tkanív, ako aj účinnosť terapie. V tomto prípade má
označenie „periférne tkaniváÿ zdôrazniť, že ide o choroby týkajúce sa
tkanív mimo nervového systému.
Ak je takýto predpoklad opodstatnený, alebo aj správny, tak sa

vynárajú tri základné otázky:
Ktoré mechanizmy umožňujú mozgu ovplyvňovať priebeh chorôb

periférnych tkanív a úspešnosť ich liečby ?
Sú to mechanizmy aktivovateľné vôľou, alebo pochody prebiehajúce

na úrovni podvedomia ?
Je možné využiť tieto mechanizmy aktívne pri liečbe chorôb ?
V súčasnosti nie je možné na tieto otázky jednoznačne odpovedať.

Experimentálne štúdie a klinické pozorovania z posledných desaťročí
však poskytujú údaje, ktoré môžu pomôcť aspoň hľadať odpovede na
tieto otázky. Pochopenie toho, akú úlohu má nervový systém pri vzniku
a progresii chorôb periférnych tkanív môže umožniť tzv. neurobiologický
pohľad na etiopatogenézu chorôb periférnych tkanív.
Neurobiologický pohľad spočíva v predpoklade, že v procesoch spo-

jených so vznikom a priebehom chorôb periférnych tkanív majú vý-
znamnú úlohu aj interakcie medzi nervovým, endokrinným a imunitným
systémom a bunkami tkanív postihnutých patologickým procesom. In-
terakcie medzi nervovým, endokrinným a imunitným systémom prebie-
hajú na viacerých úrovniach a vykazujú vysoký stupeň komplexnosti.
Výmena signálnych molekúl medzi regulačnými systémami a bunkami
tkanív podmieňuje to, že mozog je o prebiehajúcom patologickom pro-
cese informovaný a následne môže jeho priebeh ovplyvňovať. Tento fakt
je základom neurobiologického pohľadu na etiopatogenézu chorôb peri-
férnych tkanív.
Neurobiologický pohľad vedie k rozšíreniu spektra chorôb, v etiopa-

togenéze ktorých sa predpokladá aj aktívna úloha nervového systému.
Pritom často ide o choroby, pri ktorých sa v minulosti účasť nervového



systému v ich etiopatogenéze nepredpokladala, alebo sa pokladala za
málo významnú (napr. ateroskleróza, diabetes mellitus, nádorové cho-
roby, sepsa).
Predložený text je pokusom o priblíženie komplexnosti interakcií

medzi nervovým, endokrinným a imunitným systémom s cieľom ná-
sledne poukázať na význam úlohy nervového systému v etiopatogenéze
chorôb periférnych tkanív. Pokusom je aj naša snaha definovať neuro-
biológiu chorôb periférnych tkanív ako oblasť, ktorá umožňuje kom-
plexný popis procesov súvisiacich s patologickým narušením činnosti
periférnych tkanív. V tomto prípade by sme mohli z iného pohľadu chá-
pať niektoré procesy, ktorých význam bol doteraz nejasný. Okrem toho
predložený text naznačuje využitie neurobiologického pohľadu v diag-
nostike a terapii viacerých chorôb periférnych tkanív. Na podklade ne-
urobiologického pohľadu je možné pokúsiť sa odpovedať aj na otázky
mechanizmov pôsobenia nepriamych terapeutických postupov, posúdiť
možnosť liečby závažných chorôb látkami ovplyvňujúcimi synaptický
prenos, ako aj naznačiť mechanizmy pôsobenia farmák, ktoré sa v sú-
časnosti používajú.
Považujeme za potrebné uviesť, že viacero údajov má skôr charakter

hypotéz, ktoré vyžadujú exaktnú verifikáciu. Našim zámerom nie je ne-
kritické preceňovanie úlohy nervového systému v etiopatogenéze chorôb
periférnych tkanív. Na druhej strane je však potrebné brať do úvahy
fakt, že etiopatogenéza chorôb je vysoko komplexný dej. Štúdium eti-
opatogenetických mechanizmov výhradne na úrovni poškodeného tka-
niva, zameranie sa výhradne na štúdium poruchy na úrovni vybraných
molekulárnych dráh bez uvažovania o vplyve interakcií medzi nervovým,
endokrinným a imunitným systémom a bunkami tkanív, v ktorých pre-
bieha patologický proces, môže prinášať riziko „limitovanéhoÿ pohľadu,
ktorý neumožňuje komplexne pochopiť sled patologických dejov, ktoré
vedú k vzniku a progresii choroby.
Podklad pre tvorbu publikácie tvoril výber prác z oblasti neuroimu-

nológie, neurofyziológie, neuroanatómie a iných neurovedných a medi-
cínskych disciplín, ako aj spoločné práce viacerých pracovníkov a autora
tohto textu.
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Neurobiológia chorôb periférnych tkanív

Interakcie medzi nervovým, endokrinným

a imunitným systémom





Neurobiológia chorôb

(pokus o definíciu pojmu)

Jedna zo súčasných definícií charakterizuje neurobiológiu chorôb ako
základnú a klinickú disciplínu neurovied, ktorá sa venuje štúdiu mole-
kulárnych a bunkových mechanizmov chorôb nervového systému. Ne-
urobiológia chorôb sa venuje behaviorálnym chorobám, ktoré sa týkajú
vyšších mozgových funkcií, genetickým aspektom vrodených neurolo-
gických a psychiatrických chorôb, starnutiu nervového systému a vý-
voju nových terapeutických postupov. Toto vymedzenie zahŕňa zame-
ranie, ktoré sa uvádza ako základná orientácia samostatného časopisu
– Neurobiology of Disease. Z tohto vymedzenia vyplýva, že v súčas-
nom poňatí sa neurobiológia chorôb zameriava prevažne na štúdium
etiopatogenézy neurologických a psychiatrických chorôb.
Údaje z posledných desaťročí naznačujú, že narušenie činnosti ner-

vového systému, resp. interakcií medzi nervovým, endokrinným a imu-
nitným systémom môže byť kauzálne spojené so vznikom a progresiou
širokého spektra chorôb periférnych tkanív, medzi ktoré patria aj kar-
diovaskulárne, autoimunitné, metabolické choroby a veľmi pravdepo-
dobne aj nádorové choroby (Ader, 2000; Mravec et al., 2006; Besedovsky
a Rey, 2007). Na základe toho je možné chápanie pojmu neurobiológia
chorôb zásadne rozšíriť. Neurobiológia chorôb periférnych tkanív potom
zahŕňa štúdiummechanizmov, ktorými sa nervový systém, aj na základe
interakcií s endokrinným a imunitným systémom, podieľa na etiopato-
genéze chorôb, prejavujúcich sa dysfunkciou činnosti periférnych tkanív
(t.j. tkanív mimo nervového systému).

1



2 NEUROBIOLÓGIA CHORÔB

Podkladom neurobiologického pohľadu na etiopatogenézu chorôb
periférnych tkanív sú štúdie mechanizmov interakcií medzi regulačnými
systémami a tkanivami organizmu, ktorými sa zaoberá psychoneuro-
imunológia (Reichlin, 1993). Psychoneuroimunologické štúdie uskutoč-
nené v posledných desaťročiach vytvorili základ pre pochopenie me-
chanizmov, ktoré umožňujú mozgu ovplyvňovať vznik a priebeh cho-
rôb periférnych tkanív (Capitanio, 2008; Irwin, 2008). Psychoneuro-
imunologický výskum sa postupne rozšíril zo štúdia úlohy nervového
systému v etiopatogenéze infekcií, autoimunitných a nádorových cho-
rôb aj na úlohu nervového systému pri zápalových chorobách, astme,
kardiovaskulárnych a gastrointestinálnych chorobách (Coe a Laudens-
lager, 2007).

Neurobiologický pohľad versus psychosomatická medicína

Neuro-endokrinno-imunitné interakcie a ich význam v etiopatogenéze
chorôb, tvoriace podklad neurobiologického pohľadu prezentovaného
v tejto publikácii, nie je možné zamieňať s mechanizmami, ktorým sa
venuje psychosomatická medicína. Neurobiologický a psychosomatický
pohľad na etiopatogenézu chorôb sa môže v niektorých aspektoch „pre-
krývaťÿ. V koncepcii neurobiológie chorôb periférnych tkanív a psycho-
somatickej medicíny existujú viaceré rozdiely.
Psychosomatický pohľad na choroby vychádza prednostne z jed-

nosmerného prenosu informácií z mozgu k periférnym tkanivám. Psy-
chosomatická medicína sa venuje štúdiu a popisu mechanizmov, ktoré
zodpovedajú za narušenú koordináciu činnosti periférnych tkanív v dô-
sledku neadekvátnej signalizácie prostredníctvom nervových a humorál-
nych dráh. Neurobiologický pohľad sa od psychosomatického líši v tom,
že zohľadňuje nielen riadiace funkcie nervového systému spojené s re-
guláciou činnosti periférnych tkanív, ale význam prikladá aj prenosu
informácií súvisiacich s aktivitou buniek periférnych tkanív do mozgu.
Neurobiologický koncept chorôb predpokladá, že nervový systém, spolu
s endokrinným a imunitným sú základnými regulačnými systémami,
ktoré sú pri narušení činnosti tkanív aktivované spoločne a ich vzá-
jomné interakcie sú zamerané na nápravu poškodenia. Neurobiologický
pohľad na vznik chorôb predpokladá, že väčšina interakcií podieľajú-
cich sa na etiopatogenéze chorôb je spracovaná na nevedomej úrovni
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a nemusí nevyhnutne súvisieť s pôsobením stresových podnetov. Pred-
pokladá sa tiež, že v niektorých prípadoch je príčinou choroby narušenie
prenosu signálov medzi nervovým systémom a efektorovými bunkami
priamo na úrovni periférnych tkanív.
Pri posudzovaní vplyvu neuro-endokrinno-imunitných interakcií na

vznik a priebeh chorôb je však potrebné zachovať opatrnosť. Nebolo
napríklad jednoznačne dokázané, že by negatívne emócie zvyšovali ri-
ziko vzniku chorôb (napr. diabetu a nádorov). Na druhej strane je vše-
obecne akceptovaným fakt, že negatívne emócie sú faktorom, ktorý sa
podieľa na exacerbácii týchto chorôb. Existujú dôkazy, že v prípade, ak
je u pacienta diagnostikovaná onkologická choroba, psychologický stres
a depresia sa podieľajú na jej exacerbácii, pričom tieto emočné stavy
sú spojené so zvýšenými hladinami prozápalových cytokínov (Coombs,
2008). Uvedený príklad naznačuje komplexnosť vzťahov medzi regulač-
nými systémami a patologickým procesom. Chápanie týchto vzťahov je
v súčasnosti iba fragmentárne. Neurobiologický pohľad však môže vý-
znamne prispieť k porozumeniu vzťahov medzi základnými regulačnými
systémami organizmu a etiopatogenézou chorôb periférnych tkanív.



Neuro-endokrinno-imunitné interakcie

ako podklad neurobiológie chorôb

periférnych tkanív

Tkanivá živočíchov sú tvorené obrovským množstvom buniek. Ak-
tivita týchto buniek je v záujme udržania homeostázy koordinovaná
s vysokou mierou presnosti a špecifickosti. Homeostáza v organizme
vyšších živočíchov je regulovaná tromi základnými navzájom prepoje-
nými regulačnými systémami – nervovým, endokrinným a imunitným
(obr. 1). Pribúda stále viac dôkazov o tom, že výmena informácií medzi
týmito tromi systémami má významnú úlohu nielen počas rôznorodých
fyziologických, ale aj počas patologických situácií (Blalock, 1984; Bla-
lock a Smith, 2007; Besedovsky a del Rey, 1996, 2007). Z tohto hľadiska
sa javí obzvlášť významným predpoklad, že imunitný systém môže fun-
govať ako senzorický orgán, ktorý detekuje prítomnosť patogénov a po-
škodenie tkanív a informuje o nich centrálny nervový systém (CNS;
Blalock, 2005; Kaplin a Bartner, 2005, Blalock a Smith, 2007; Ferenčík
et al., 2007).
Mnohoúrovňové interakcie medzi nervovým, endokrinným a imunit-

ným systémom vytvárajú podklad pre zapojenie CNS do etiopatogenézy
niektorých patologických stavov a chorôb, pri ktorých sa v minulosti
o úlohe CNS neuvažovalo, alebo jeho úloha nebola rozpoznaná, resp.
bola prehliadaná (napr. ateroskleróza, diabetes mellitus typu 2., he-
moragický šok, ischemicko-reperfúzne poškodenie, ileus, pankreatitída,
sepsa, nádory; Downing a Miyan, 2000; Gidron et al., 2005; Gidron et

4
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Obrázok 1. Schematické znázornenie dráh, ktoré umožňujú obojsmerné inte-
rakcie medzi nervovým, endokrinným a imunitným systémom (upravené podľa

Di Comite et al., 2007).
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al., 2006; Grundy et al., 2006; Razavi et al., 2006; Vassilopoulos a Mant-
zoukis, 2006; Mravec a Hulin, 2006; Penn a Bakken, 2007; Tracey, 2007;
Mravec et al., 2006, 2008).
Aj keď sa o úlohe CNS v etiopatogenéze viacerých chorôb peri-

férnych tkanív už nepochybuje, mechanizmy, ktorými nervový systém
ovplyvňuje priebeh týchto chorôb nie sú úplne známe. Pri niektorých
chorobách, o ktorých sa vie, že sú dôsledkom narušenej činnosti perifér-
nych orgánov sa preukázalo, že nervový systém je nielen informovaný
o ich priebehu, ale ich priebeh aj moduluje. Príkladom môže byť zlyha-
nie srdca. Činnosť kardiovaskulárneho systému je monitorovaná a mo-
dulovaná na viacerých úrovniach. Neprekvapuje preto, že zlyhanie srdca
sa odráža aj v zmene činnosti viacerých štruktúr mozgu (Woo et al.,
2005). V súčasnosti sa intenzívne študuje vzťah medzi funkciami ner-
vus vagus a rizikom vzniku kardiovaskulárnych chorôb (Thayer a Lane,
2007). Vynárajú sa otázky vzťahu príčiny a následku, ktorých zodpo-
vedanie nemusí byť jednoznačné. V prípade zlyhania srdca je otázne, či
zmeny v mozgu iba reflektujú dysfunkciu kardiovaskulárneho systému,
alebo sa na vzniku tejto dysfunkcie aktívne podieľajú. Alebo sú odra-
zom aktivácie kompenzačných mechanizmov ? Pravdivá môže byť každá
z uvedených možností. Rovnaké otázky sa môžu objaviť aj pri ďalších
„periférnychÿ chorobách (Mravec, 2007a).

Dráhy umožňujúce vzájomnú komunikáciu medzi
nervovým, endokrinným a imunitným systémom

Pre pochopenie mechanizmov zodpovedných za zapojenie nervového
systému v etiopatogenéze chorôb periférnych tkanív je potrebné defi-
novať, ako nervový systém komunikuje s endokrinným a imunitným
systémom a bunkami periférnych tkanív. Vo všeobecnosti existujú dva
typy dráh, ktoré umožňujú komunikáciu medzi regulačnými systémami
navzájom, ako aj medzi regulačnými systémami a bunkami periférnych
tkanív: nervové (wire) a humorálne (wireless) dráhy (Dantzer et al.,
2000; Elenkov et al., 2000). Tieto dva typy dráh prenášajú do mozgu
informácie o aktivite endokrinného a imunitného systému a o činnosti
buniek periférnych tkanív. Nervové a humorálne dráhy zároveň umož-
ňujú mozgu modulovať aktivitu endokrinného a imunitného systému
a činnosť buniek periférnych tkanív. Zatiaľ čo humorálne dráhy sú rela-
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tívne pomalé a menej presne informujú o lokalite alebo zdroji signálu,
nervové dráhy sú naopak rýchle a lokalizačne špecifické (Elmquist et
al., 1997; Dantzer et al., 2000; Goehler et al., 2000; Pavlov et al., 2003).
Ďalší, možno veľmi perspektívny pohľad na interakcie regulačných

systémov prináša nanobiológia, nanomedicína a hlboký pohľad „do
sveta molekúlÿ. Molekuly, ktoré sa považujú za nositeľov informácií
môžu na základe zmeny svojho tvaru zodpovedať za moduláciu násled-
nej reakcie.

Neuroendokrinné interakcie

Neuroendokrinné interakcie prebiehajú na viacerých úrovniach neuro-
endokrinného systému. Neuroendokrinný systém stavovcov je možné
definovať ako súbor buniek usporiadaných do kompaktných orgánov,
ako aj difúznych zložiek (Toni, 2004). Neuroendokrinný systém tvoria
hlavne hypotalamo-hypofýzarna os, autonómny nervový systém a di-
fúzny neuroendokrinný systém, ktorého bunky sa nachádzajú v rôz-
nych orgánoch (napr. pankreas, pľúca, štítna žľaza, pečeň, prostata,
koža). Hormóny, neurotransmitery a ďalšie solubilné molekuly umož-
ňujú signalizáciu v rámci neuroendokrinného systému. Tieto signálne
molekuly zohrávajú významnú úlohu aj v spätnoväzobných mechaniz-
moch v rámci neuroendokrinného systému (Besedovsky a del Rey, 1996,
2007).
Pohľad na neuroendokrinný systém sa postupom času mení. Fakt,

že bunky v takmer každom kompartmente organizmu môžu vykazovať
neuroendokrinné funkcie naznačuje, že existujú oveľa širšie distribu-
ované funkčné okruhy, ktoré sa podieľajú na neuroendokrinnej regulácii
činnosti organizmu (Toni, 2004).

Neuroimunitné interakcie

Nervový systém, hlavne jeho centrálna časť, sa dlhé obdobie označovala
ako imunitne privilegovaná, pretože sa predpokladalo, že za fyziologic-
kých podmienok nedochádza medzi imunitným systémom a tkanivami
CNS k významnejšej výmene molekúl a buniek. Tento predpoklad sa
vysvetľoval aj tým, že je to mechanizmus, ktorý zabezpečuje ochranu
činnosti CNS pred možným poškodzujúcim účinkom imunitného sys-
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tému, nakoľko vo vyzretom mozgu už nedochádza vo výraznejšej miere
k náhrade zaniknutých neurónov. Mozog preto vykazuje, na rozdiel od
iných orgánov, ktoré môžu kompenzovať zánik svojich buniek náhra-
dou novými, výrazne vyššiu vulnerabilitu ohľadne poškodenia vplyvom
imunitných atakov (Wong a Sternberg, 2000).
Zistilo sa však, že aj napriek uvedeným skutočnostiam CNS komu-

nikuje s imunitným systémom, prijíma informácie o aktivite imunitných
buniek a ich činnosť zároveň moduluje. Interakcie medzi nervovým sys-
témom sú obojsmerné, prebiehajú na rôznych úrovniach a podieľajú sa
na nich viaceré mechanizmy.

Imunitný systém informuje mozog a miechu o pôsobení
imunitných podnetov

Prenos informácií súvisiacich s aktiváciou imunitného systému (napr.
infekcia, zápal) prebieha prostredníctvom humorálnych a nervových
dráh. Humorálne dráhy sú relatívne pomalé a menej informatívne čo sa
týka zdroja imunitného signálu. Humorálny prenos je významný zväčša
vtedy, keď imunitný podnet vyvoláva výraznejšiu aktiváciu imunitných
buniek a následné uvoľnenie väčšieho množstva signálnych molekúl (cy-
tokínov). Neuronálne cesty sú rýchlejšie a lokalitne špecifickejšie. Zabez-
pečujú prenos signálov aj vtedy, keď je stimulácia imunitných buniek
miernejšia a koncentrácia signálnych molekúl relatívne nízka (obr. 2).

Humorálne dráhy

Hlavnými signálnymi molekulami umožňujúcimi prenos informácií
z imunitného systému do mozgu a miechy sú cytokíny. Cytokíny vy-
užívajú na prenos signálov z imunitného do nervového systému rozličné
cesty (Sternberg, 1997; Mantovani, 1999; Buller, 2001). Receptory pre
cytokíny sa nachádzajú ako v periférnom nervovom systéme, tak aj
v CNS (Rothwell a Hopkins, 1995). Mozog prijíma informácie o cytokí-
noch, cirkulujúcich v krvi prostredníctvom minimálne troch mechaniz-
mov:

• cytokíny prechádzajú do mozgu v oblastiach cirkumventrikulár-
nych orgánov (CVOs) a aktivujú bunky v okolí CVOs;
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Obrázok 2. Schematické znázornenie dráh, ktoré sa podieľajú na prenose signá-
lov z imunitných buniek do centrálneho nervového systému. β-END – β-endorfín
(upravené podľa Mravec et al., 2006).
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• cytokíny môžu byť aktívne transportované endotelom cez hema-
toencefalickú bariéru;

• cytokíny indukujú tvorbu ďalších mediátorov v bunkách hemato-
encefalickej bariéry, ktoré ich následne secernujú do parenchýmu
mozgu (Banks et al., 1993; Quan a Herkenham, 2002; Roth et al.,
2004; Turrin a Rivest, 2004).

Pri poslednom z uvedených mechanizmov je potrebné poznamenať,
že cytokíny sa viažu na receptory endotelových buniek, makrofágov
alebo astrocytov, čím stimulujú tvorbu solubilných molekúl (prostag-
landíny, oxid dusnatý), ktoré prenášajú signál z cirkulácie do CNS (Wat-
kins et al., 1995; Nadeau a Rivest, 1999; Ek et al., 2001; Szelenyi, 2001;
Konsman et al., 2002; Turrin a Rivest, 2004). Prostaglandíny takto
predstavujú kruciálne signálne molekuly, ktoré umožňujú prenos imu-
nitných signálov, cirkulujúcich cytokínov, do tkanív mozgu a miechy
(Turnbull a Rivier, 1999; Rivest, 2001; Quan a Herkenham, 2002).
Periférne syntetizované cytokíny ovplyvňujú v mozgu procesy po-

dieľajúce sa na kontrole termogenézy, správania, spánku a nálady. Uve-
dené funkcie ovplyvňujú cytokíny, ktoré zväčša patria do skupiny pro-
zápalových (napr. IL-1β, IL-6, TNF). Tieto cytokíny sú syntetizované
makrofágmi a monocytmi hlavne počas stavov spojených s infekciou
a zápalom (Goncharova a Tarakanov, 2007).

Nervové dráhy

Informácie z imunitného systému sú prenášané do mozgu a miechy pro-
stredníctvom periférnych nervov. Aj pri tomto procese zohrávajú pri-
márnu úlohu molekuly cytokínov. Do interakcií medzi imunitným a pe-
riférnym nervovým systémom sú zapojené tiež iné signálne molekuly.
Imunitné bunky sú schopné syntetizovať viacero peptidových hormó-
nov a neurotransmiterov, medzi ktoré patria napríklad kortikoliberín,
adrenokortikotropný hormón (ACTH), endorfíny, tyreostimulačný hor-
món, rastový hormón, prolaktín, substancia P (SP), vazopresín, oxy-
tocín, somatostatín a neuropeptid Y (NPY; Savino a Dardenne, 1995;
Petrovsky, 2001; Shepherd et al., 2005). Tieto látky nepôsobia len pa-
rakrínne na bunky tkanív, ktoré sa nachádzajú v ich okolí. Napríklad
β-endorfíny syntetizované imunitnými bunkami sa môžu naviazať na
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opioidné receptory lokalizované na periférnych zakončeniach senzoric-
kých neurónov (Blalock, 1994).

Sentinelové bunky

Periférne nervy môžu prijímať informácie priamo zo špecializovaných
imunitných buniek alebo zo sentinelových buniek (napr. dendritické
bunky, subpopulácia tkanivových fibroblastov, mastocyty, M-bunky
tráviaceho traktu; Banchereau a Steinman, 1998; Dawicki a Marshall,
2007; Miller et al., 2007). Sentinelové bunky spracúvajú informácie
o imunitnom stave okolitých tkanív a môžu následne transformovať
tieto signály k periférnym nervom prostredníctvom procesov spojených
so syntézou a uvoľňovaním cytokínov (Smith et al., 1997; Buckley et
al., 2001; Kaufman et al., 2001; Tlsty a Hein, 2001; Silzle et al., 2004).
Predpokladá sa, že sentinelové bunky predstavujú určitú funkčnú ana-
lógiu chuťových buniek. Obidva typy buniek, sentinelové aj chuťové, sú
v prvej línii kontaktu s chemickými podnetmi a reagujú tvorbou sekun-
dárnych signálnych molekúl, ktoré aktivujú neuronálne zložky (Goehler
et al., 2000).

Nervus vagus

Jedným z najvýznamnejším neuronálnych senzorických systémov pre-
nášajúcich informácie o imunitných procesoch do mozgu je nervus vagus
(Wang et al., 2002a, Mravec a Hulin, 2006). Inervuje hrudnú a brušnú
dutinu vláknami, ktoré obsahujú rôznorodé receptory (Paintal, 1973;
Berthoud, 2004). Na základe množstva receptorov, ktoré umožňujú pre-
nos informácií o pôsobení rôznych modalít sa uvažuje, že nervus vagus
sprostredkováva tzv. „šiesty zmyselÿ (Zagon, 2001). Úloha nervus va-
gus v prenose informácií o periférnych zápalových procesoch je v litera-
túre zoširoka popísaná. Experimentálne práce preukázali, že aferentné
vlákna hepatálnej vetvy nervus vagus senzitívne na kapsaicín vytvá-
rajú nevyhnutnú zložku aferentných mechanizmov prvej febrilnej fázy
(Romanovsky et al., 2000). Tento fakt je podporený údajmi, ktoré pre-
ukázali, že samotné senzorické neuróny nervus vagus exprimujú mRNA
pre receptory IL-1β. Podanie IL-1 vedie k dlhšie trvajúcej senzitizácii
aferentných dráh nervus vagus (Holzer et al., 2004; Yu et al., 2007).
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Uvedené fakty ukazujú možnosť priamej reakcie aferentných vlákien
nervus vagus na periférne syntetizovaný IL-1β (Ek et al., 1998). Cy-
tokíny teda môžu aktivovať senzorické aferentné vlákna nervus vagus,
ktoré následne prenášajú signály súvisiace s aktivitou imunitného sys-
tému do mozgu, hlavne do nucleus tractus solitarii (Maier et al., 1998;
Perry, 2004). Úloha nervus vagus v zabezpečení komunikácie medzi imu-
nitným systémom a mozgom je obzvlášť významná najmä počas situ-
ácií, kedy je koncentrácia periférnych prozápalových cytokínov nízka,
kvôli čomu sa nemôže uplatniť signalizácia humorálnymi dráhami (napr.
mierny ohraničený zápal, počiatočné štádium nádorového rastu; Ek et
al., 1998; Goehler et al., 1998; Hansen et al., 2000).
Ďalšia významná skupina viscerálnych senzorov umožňujúcich pre-

nos imunitných signálov do mozgu sa nachádza v paragangliách. Va-
gové paragangliá predstavujú štruktúry podporujúce prenos informácií
z imunitného systému do mozgu prostredníctvom nervus vagus (Wat-
kins et al., 1995). Paragangliá inervované nervus vagus obsahujú bunky,
ktoré exprimujú receptory pre IL-1. Zdá sa, že receptory pre IL-1 sú
lokalizované na bunkách podobných dendritickým, ktoré vytvárajú in-
terdigitácie v parenchýme nervus vagus (Licinio a Wong, 1997). Takéto
usporiadanie predstavuje významné spojenie medzi imunitným a ner-
vovým systémom (Goehler et al., 1997, 1999).

Spinálne somatosenzitívne a viscerosenzitívne vlákna

Nervus vagus neinervuje všetky vnútorné orgány a neinervuje povrchové
tkanivá organizmu. Z oblastí, ktoré nervus vagus neinervuje, môžu pre-
nášať imunitné informácie spinálne viscerálne aferentné vlákna a kožné
primárne aferentné vlákna, ako aj niektoré hlavové nervy obsahujúce
senzorické vlákna. Príkladom je nervus glossopharyngeus, ktorý pre-
náša imunitné signály zo zadnej časti ústnej dutiny (Romeo et al., 2001,
2003).
Na význam kožných primárnych aferentných vlákien v prenose so zá-

palom súvisiacich informácií do CNS poukazujú experimenty, v ktorých
sa indukoval zápal podaním bakteriálneho lipopolysacharidu v kombi-
nácii s aplikáciou lokálnych anestetík (Roth a De Souza, 2001). Na úlohu
kožných primárnych aferentných vlákien v prenose signálov z imunit-
ného systému do CNS poukazuje aj taktilná hypersenzitivita prítomná
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počas zápalových chorôb, ako aj pozorovania u pacientov s leprou (Her-
mann et al., 2005). Predpokladá sa, že narušenie C-vlákien a sympatiko-
vej inervácie u lepry je zodpovedné za stratu protizápalovo pôsobiacich
imunitno-nervových modulačných okruhov (Rook et al., 2002).

Nervový systém moduluje činnosť buniek imunitného
systému

Nervový systém môže stimulovať alebo inhibovať aktivitu vrodených
aj získaných mechanizmov imunity prostredníctvom viacerých (eferent-
ných) mechanizmov:

• hypotalamo-hypofyzárnej osi

• sympatikového nervového systému

• senzorických aferentných vlákien

• retino-hypotalamického traktu

• regulácie príjmu potravy a nutričného stavu organizmu

• vazomotorických zmien v gastrointestinálnom trakte

• priamym uvoľňovaním antigénov a imunoregulačne pôsobiacich
molekúl z centrálneho nervového systému (Reichlin, 1998).

Hormóny a neurotransmitery môžu ovplyvniť aktivitu lymfatic-
kých orgánov a imunitných buniek endokrinnými a lokálnymi autok-
rinnými/parakrinnými mechanizmami (Ferone et al., 2006). Dráhy, kto-
rými nervový systém moduluje činnosť imunitných tkanív je možné roz-
deliť na dve základné kategórie, neuronálne a humorálne (obr. 3; Berczi,
2001; Brogden et al., 2005).

Humorálne dráhy

Hlavnými mediátormi humorálnej komunikácie medzi mozgom a imu-
nitným systémom sú hormóny uvoľňované z adenohypofýzy (Berczi,
2001). Po pôrode je funkcia kostnej drene, týmusu a udržiavanie imuno-
kompetencie závislé na hypofyzárnom prolaktíne a rastovom hormóne.
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Obrázok 3. Schematické znázornenie dráh, ktoré sa podieľajú na regulácii
činnosti imunitných buniek centrálnym nervovým systémom. ACTH – adre-
nokortikotropný hormón; SNpo – sympatikové postgangliové neuróny; SNpr –

sympatikové pregangliové neuróny; VNpo – postgangliové neuróny nervus va-
gus; VNpr – pregangliové neuróny nervus vagus (upravené podľa Mravec et al.,

2006).
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Tyreostimulačný hormón moduluje imunitné funkcie prostredníctvom
stimulácie tvorby tyreoidálnych hormónov a účinkom na bunky imunit-
ného systému (Berczi, 1994; 1997; Fabris et al., 1995).
Peptidy odvodené od proopiomelanokortínu (ACTH, α-melanocyty

stimulujúci hormón (α-MSH) a β-endorfín účinkujú antagonisticky
v porovnaní s rastovým hormónom a prolaktínom a inhibujú mecha-
nizmy získanej imunity prostredníctvom účinkovania v nervovom, en-
dokrinnom a imunitnom systéme (Vamvakopoulos et al., 1994; Berczi,
2001). α-MSH inhibuje nukleárny faktor κB (NF-κB) aktivovaný rôzno-
rodými zápalovými agensmi a tento mechanizmus sa pravdepodobne po-
dieľa na protizápalovom účinku indukovanom podaním α-MSH (Manna
a Aggarwal, 1998, Ichiyama et al., 2000). Vplyv ACTH na imunitné fun-
kcie je sprostredkovaný najmä glukokortikoidmi uvoľňovanými z kôry
nadobličiek, ktoré ovplyvňujú imunitné reakcie po naviazaní na gluko-
kortikoidné receptory imunitných buniek. Aj keď sa pôvodne predpo-
kladalo, že glukokortikoidy sprostredkovávajú imunosupresiu, neskoršie
štúdie preukázali, že glukokortikoidy inhibujú TH1 a aktivujú TH2 lym-
focyty (Almawi et al., 1999). Imunitné zmeny indukované po uvoľnení
ACTH a následne glukokortikoidov nie sú preto vždy iba imunosup-
resívne, ale skôr ich možno označiť ako imunomodulačné (Sternberg,
1997). Imunomodulačne pôsobia glukokortikoidy, ktorých koncentrácia
je v rozsahu fyziologických hodnôt. Naproti tomu farmakologické dávky
glukokortikoidov pôsobia výrazne imunosupresívne. Ďalší humorálny
„efektorÿ imunitného systému je oxytocín, hormón syntetizovaný hy-
potalamom a secernovaný hypofýzou, ktorý vykazuje imunomodulačné
účinky (Yang et al., 1997).
Je nevyhnutné brať do úvahy aj fakt, že imunitné bunky majú tiež

schopnosť tvoriť niektoré hormóny, ako napríklad prolaktín a rastový
hormón (Savino a Dardenne, 1995). Pretože imunitné bunky môžu syn-
tetizovať niektoré neurotransmitery, výsledná modulácia imunitných
funkcií je podmienená súhrou medzi hormónmi uvoľňovanými z CNS
a z imunitných buniek.
Okrem periférnych imunitných buniek sú niektoré cytokíny synte-

tizované aj bunkami centrálneho nervového systému (Terreni a De Si-
moni, 1998). Uvažuje sa o tom, že tieto sa môžu uvoľňovať do cirkulácie
a modulovať imunitné reakcie v periférnych tkanivách (Reichlin, 1998).
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Cirkadiánne rytmy

Súčasné neuroimunologické štúdie poukazujú na význam rytmických
zmien, ktoré sa podieľajú na modulácii činnosti imunitných buniek pro-
stredníctvom hormonálnych mechanizmov. Ako centrálny faktor tu vy-
stupuje viditeľné svetlo (400–700 nm), ktoré prostredníctvom retino-
hypotalamických dráh moduluje aktivitu neurónov nucleus suprachias-
maticus (SCN). Tento centrálny regulátor cirkadiánnych rytmov sa po-
dieľa na regulácii hormonálnych buniek epifýzy a hypofýzy, ktorých čin-
nosť sa odráža v zmenách neuroendokrinných aktivít. Expozícia retiny
svetlu vedie k poklesu koncentrácií melatonínu, noradrenalínu a ace-
tylcholínu a k vzostupu hladín kortizolu, serotonínu, GABA a dopa-
mínu. Uvedené neuroendokrinné zmeny môžu modulovať aktivitu imu-
nitného systému. Okrem uvedenej retino-hypotalamickej dráhy sa uva-
žuje o tom, že svetlo môže vykazovať imunomodulačný vplyv aj pria-
mym pôsobením na kožu. Viditeľné svetlo môže prenikať epidermálnymi
a dermálnymi vrstvami kože a môže následne priamo interagovať s cir-
kulujúcimi lymfocytmi a tým modifikovať imunitné funkcie. Svetlo zo
spektrálnej oblasti UV-A a UV-B môže imunitné funkcie modulovať iba
prostredníctvom pôsobenia na kožu (Roberts, 2000).

Nervové dráhy

Imunitné procesy v organizme môže modulovať sympatiková, parasym-
patiková aj senzorická časť nervového systému. Všetky lymfatické or-
gány sú inervované autonómnymi (prevažne sympatikovými) nervami
a bunky nachádzajúce sa v lymfatickom tkanive obsahujú receptory
pre neurotransmitery autonómneho nervového systému (Dardenne a Sa-
vino, 1994; Elenkov et al., 2000; Czura a Tracey, 2005; Nance a Sanders,
2007).

Sympatikové nervy

Imunitný systém je regulovaný sympatikovým nervovým systémom
(SNS), ktorý inervuje väčšinu tkanív lymfatických orgánov (Weigent
a Blalock, 1987; Stevens-Felten a Bellinger, 1997; Basu a Dasgupta,
2000; Denes et al., 2005). Katecholamíny a ich kotransmitery (ATP)
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uvoľnené zo sympatikových nervových zakončení modulujú činnosť
viacerých zložiek imunitného systému prostredníctvom adrenergických
a purinergických receptorov imunitných buniek (Elenkov et al., 1995,
2000; Vizi et al., 1995; Hasko a Szabo, 1998; Tracey, 2002). Stimulácia
β-adrenergických receptorov vedie napríklad k supresii aktivity NK bu-
niek. Táto supresia NK buniek môže znižovať rezistenciu hostiteľa na
NK senzitívne nádory (Shakhar a Ben-Eliyahu, 1998). Nálezy z posled-
ného obdobia preukázali, že SNS zohráva významnú úlohu v regulácii
uvoľňovania hematopoetických buniek z kostnej drene (Katayama et
al., 2006). SNS môže tiež modulovať imunitné funkcie priamou regu-
láciou krvného prietoku tkanivami (Vizi, 1998). V experimentálnych
prácach na zvieratách ovplyvnilo narušenie SNS reakciu organizmu na
zápal (potenciácia alebo inhibícia), v závislosti od vývojového štádia,
v ktorom bol tento systém poškodený a v závislosti od toho, či bol SNS
narušený na lokálnej alebo systémovej úrovni (Sternberg, 1997).

Nervus vagus

Je akceptované, že aferentné nervové dráhy nervus vagus sa podieľajú
na mozgom sprostredkovanej reakcii na zápal (Sternberg, 1997). Okrem
spomenutých senzorických funkcií nervus vagus bol v poslednom období
popísaný eferentný, motorický mechanizmus, v ktorom acetylcholín, zá-
kladný neurotransmiter uvoľňovaný zo zakončení nervus vagus, inhibuje
syntézu a sekréciu cytokínov z reziduálnych tkanivových makrofágov.
Na základe toho bola dráha prebiehajúca v nervus vagus, ktorá inhibuje
aktivitu imunitných buniek, označená ako cholinergická protizápalová
dráha (Borovikova et al., 2000b). Zistilo sa, že ako farmakologická, tak
aj elektrická stimulácia nervus vagus znižuje systémovú zápalovú reak-
ciu práve prostredníctvom cholinergickej protizápalovej dráhy (Bernik
et al., 2002b) a narušenie vagovej inervácie vedie k zvýšenej expresii pro-
zápalových génov (Nguyen et al., 2006). Pri interpretácii týchto nálezov
treba brať do úvahy komplexnosť zmien, ktoré nastávajú po parasym-
patikovej denervácii (napr. zmenená aktivita exokrinných žliaz), a ktoré
môžu ovplyvniť činnosť imunitného systému nepriamo. Otáznym ostáva
možné protizápalové pôsobenie acetylcholínu uvoľneného v tkanivách,
ktoré inervuje sakrálna zložka parasympatikového nervového systému.
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Senzorické nervové zakončenia

Imunitné funkcie sú modulované aj neurotransmitermi uvoľňovanými
zo senzorických nervových zakončení pri aktivácii tzv. axónového ref-
lexu. Zväčša ide o látky zo skupiny neuropeptidov, medzi ktoré patria
napríklad substancia P a kalcitonínu génovo príbuzný peptid (CGRP).
Neurotransmitery uvoľnené zo senzorických zakončení ovplyvňujú čin-
nosť imunitných buniek v ich okolí. CGRP zvyšuje adhéziu T lymfo-
cytov k fibronektínu, SP pôsobí na uvedený proces opačne, inhibične.
Prostredníctvom uvedeného a ďalších mechanizmov sa neuropeptidy po-
dieľajú na modulácii procesov, ako sú leukocytmi indukovaná migrácia
a zápal (Levite et al., 1998).

Ďalšie mechanizmy nervovej regulácie imunitných funkcií

V regulácii imunitných funkcií zohráva významnú úlohu inervácia kost-
nej drene autonómnymi nervami (Broome a Miyan, 2000; Maestroni,
2000), ktorá môže ovplyvňovať mikroprostredie kostnej drene a tvorbu
nových imunitných buniek.
Lymfocyty rôznorodých imunitných kompartmentov sú vybavené

kľúčovými enzýmami pre biosyntézu acetylcholínu aj katecholamínov
(Rinner et al., 1998; Kawashima a Fujii, 2003; Qiu et al., 2004). Úči-
nok acetylcholínu a katecholamínov, uvoľňovaných imunitnými bunkami
môže preto parakrinným spôsobom interferovať s účinkom neurotrans-
miterov, uvoľňovaných autonómnymi nervami v kompartmentoch imu-
nitných tkanív.
Aktivita imunitných buniek je ovplyvňovaná aj ďalšími neurotrans-

miterovými molekulami, napríklad serotonínom. Serotonín je na perifé-
rii uvoľňovaný z ne-neuronálnych štruktúr, enterochromafinných buniek
a trombocytov (Cloz-Tayarani a Changeux, 2007).

Nervová regulácia sa podieľa na hierarchickej kontrole
imunitných funkcií

Imunitný systém nemusí vždy reagovať ako jeden celok. Za určitých
okolností môže lokálna reakcia vykazovať rozdielne charakteristiky ako
reakcia v inej časti organizmu. Na imunitný systém sa preto možno
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pozerať ako na systém relatívne autonómnych, navzájom komuniku-
júcich jednotiek. Je možné, že v ňom existuje špecifické hierarchické
usporiadanie (Vannucci L., osobná komunikácia). Neuronálna regulácia
jeho činnosti môže preto tiež prispievať k lokálne špecifickej modulácii
činnosti imunitných tkanív.



Neurobiológia chorôb periférnych tkanív

Vedecké bádanie, ktoré sa týka úloh nervového systému v etiopato-
genéze rôznorodých chorôb má začiatky v dávnejšej minulosti. Napriek
tomu je opis dráh a mechanizmov, ktoré umožňujú mozgu ovplyvňovať
vznik a priebeh chorôb neúplný. Iba nedávno sa kontúry mechanizmov
súvisiacich s činnosťou nervového systému a chorobami periférnych tka-
nív začali stávať zreteľnejšími (Lutgendorf a Costanzo, 2003). Je to dô-
sledkom stále väčšej a odôvodnenej akceptácie úlohy neuro-endokrinno-
imunitných interakcií v etiopatogenéze chorôb periférnych tkanív.
Štúdium interakcií medzi nervovým a endokrinným systémom vyvr-

cholilo v 50. rokoch 20. storočia zavedením konceptu neurohumorálnej
kontroly hypofyzárnych funkcií prostredníctvom portálneho cievneho
systému. Významnou mierou sa na tom podieľal Geoffrey Harris, ktorý
využitím metód elektrickej stimulácie hypotalamu, transekcie stopky
hypofýzy a transplantácie tkaniva hypofýzy odhalil mechanizmy zod-
povedné za fungovanie hypotalamo-hypofyzárneho systému. Dokázal,
že hypotalamo-hypofyzárny systém predstavuje hlavný regulačný sys-
tém, ktorý umožňuje nervovému systému modulovať činnosť periférnych
endokrinných žliaz (Harris, 1955).
V tomto období sa ale stále uvažovalo o imunitnom systéme ako

o relatívne samostatne fungujúcom a o mozgu ako o imunitne privile-
govanom orgáne. Až experimenty, ktoré uskutočnili Hugo Besedovsky,
George Solomon a Robert Ader preukázali, že imunitný systém oboj-
smerne interaguje s nervovým systémom. Dôkaz týchto interakcií umož-
nil prekonať prvotný skepticizmus týkajúci sa pohľadu na úlohu, ktorú

20
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zohrávajú neuroimunitné interakcie v etiopatogenéze chorôb periférnych
tkanív (Sternberg, 1997).

Od biopsychosociálneho modelu k psychoneuroimunológii

Pozorovanie bolo základom rozvoja klinickej medicíny. K pozorovaniu
sa pridávala skúsenosť a základné poznatky o štruktúre a funkciách
ľudského organizmu. V niektorých oblastiach bolo napredovanie rýchle
(detailné štrukturálne zmeny po konštrukcii elektrónového mikroskopu)
a v iných sa pre nedostatok dokonalých metodík vytvárali predstavy
o funkciách na základe pozorovania najmä štrukturálnych zmien. Sú-
časné predstavy vychádzajú z exaktných meraní, z experimentov a kli-
nických pozorovaní priebehu chorôb a účinku najrôznejších látok, ved-
ľajšie účinky látok nevynímajúc. Náš obzor sa pri takomto postupe roz-
širuje. Prenikáme viac do hĺbky problémov. Zákonite sa pritom vynára
problém nielen definovania detailov, ale aj nášho chápania zložitých
multiplikovaných vzťahov komplexných systémov. Podobný scenár je
pravdepodobne aj v prípade rozvoja začiatkov psychoneuroimunológie.
V tejto súvislosti nás neprekvapuje stanovisko Georgea Engela,

ktorý v článku publikovanom v časopise Science (1977) zdôraznil, že
biologické faktory, medzi ktoré patrí napríklad genetická výbava, ne-
zodpovedajú za všetky aspekty zdravotného stavu jedinca. Predpokla-
dal, že pre správne pochopenie etiológie chorôb je potrebné brať do
úvahy interakcie medzi psychologickými a sociálnymi faktormi a biolo-
gickými procesmi. V súčasnosti je psychológia zdravia založená aj na
Engelovom „biopsychosociálnom modeliÿ a zahŕňa oblasti, ako sú vplyv
psychologických a sociálnych faktorov na riziko vzniku chorôb, preven-
ciu, úspešnosť liečby, morbiditu a kvalitu života.
Na podklade prvotných experimentálnych prác a pozorovaní, ktoré

uskutočnil Besedovsky, Solomon, Ader a ďalší, bolo preukázané tesné
prepojenie medzi nervovým a imunitným systémom. Začali sa tiež
exaktne študovať mechanizmy, ktoré sú zodpovedné za negatívny vplyv
stresu na organizmus (Boorboor, 2002). Na základe nového poznania
významu interakcií medzi nervovým a imunitným systémom vznikla
nová vedná disciplína, psychoneuroimunológia, ktorá „spojila nezlu-
čiteľnéÿ. Psychoneuroimunológia, ktorá sa venuje štúdiu vzájomných
mnohoúrovňových interakcií medzi nervovým a imunitným systémom,
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umožňuje pochopiť niektoré zo základných komplexných mechanizmov
zohrávajúcich úlohu v biopsychosociálnom modeli (Lutgendorf a Cos-
tanzo, 2003). V súčasnosti je psychoneuroimunológia akceptovaná ako
nová, hybridná disciplína zameraná na štúdium interakcií medzi sprá-
vaním, mozgom a imunitným systémom (Ader a Kelley, 2007).

Psychoneuroimunologické štúdie vplyvu stresu

Problém stresu je zložitý nielen pre zložité prepojenie regulácií v ľud-
skom organizme, ale aj preto, že jeho priebeh je u ľudí natoľko rozdielny,
že často hľadáme spoločné znaky ako ukazovatele toho, že ide skutočne
o stres a dôvodom je podobnosť. Rozvoj nášho poznania a detailné me-
todické postupy nám dovoľujú odhaľovať vzťahy, ktoré boli donedávna
iba predpokladom alebo názorom. Uvedomujeme si, že napríklad pô-
sobenie emócií je reálne, ale kvantifikovateľnosť emócií ako faktora je
nemerateľná, resp. je merateľná sprostredkovane, teda na základe po-
zorovaného efektu.
Psychoneuroimunologické štúdie preukázali, že pozitívne emócie

majú na činnosť imunitného systému pozitívny vplyv, zatiaľ čo stre-
sové situácie sú spojené s inhibíciou imunitných funkcií (Matsunaga
et al., 2008). Viacero psychoneuroimunologických štúdií preukázalo, že
psychologický stres narúša funkčné interakcie medzi nervovým a imunit-
ným systémom. Poškodzujúce narušenie regulácií imunitného systému
v dôsledku pôsobenia stresu je sprostredkované prevažne hypotalamo-
hypofýzo-adrenokortikálnou (HPA) osou a sympatikoadrenálnym systé-
mom. Bolo dokázané, že stresom indukovaná dysregulácia imunitných
funkcií môže byť dostatočne významná na to, aby jej dôsledkom bolo
narušenie zdravia, čo sa môže prejaviť napríklad poklesom imunitnej
odpovede na vakcináciu, pomalším hojením rán, reaktiváciou latentnej
infekcie vírusom herpes simplex a zvýšením rizika závažných chorôb
(napr. nádorových; Yang a Glaser, 2002; Godbout a Glaser, 2006; Ke-
meny a Schedlowski, 2007).
Aj keď mechanizmy podmieňujúce spojenie medzi chronickým stre-

som a vznikom závažných chorôb nie sú úplne objasnené, novšie ani-
málne štúdie pomaly odhaľujú špecifické signálne dráhy, ktoré môžu
objasniť napríklad vplyv neuroendokrinných účinkov na nádorový rast
a vznik metastáz (Entschladen et al., 2008). Je to iba jeden z príkla-
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dov využitia psychoneuroimunologických štúdií, ktoré umožňujú lepšie
porozumieť etiopatogenéze chorôb periférnych tkanív a aplikovať ne-
urobiologický pohľad na tieto choroby.



Neurobiológia zápalových chorôb

Predstavu neurobiologickej etiológie zápalových chorôb je možné
spätne vypátrať v publikovaných prácach, ktoré prinášajú údaje o po-
diele neuro-endokrinno-imunitných interakcií na patogenéze zápalových
chorôb (napr. Cash a Wilder, 1992).

Nervus vagus a regulácia zápalových procesov

Na kruciálnu úlohu mozgu v modulácii etiopatogenézy zápalových
chorôb poukazuje relatívne nedávno popísaný fyziologický choliner-
gický protizápalový účinok dráh nervus vagus (Tracey, 2002). Tra-
dične sa predpokladalo, že centrálny nervový systém moduluje aktivitu
imunitného systému najmä prostredníctvom hypotalamo-hypofýzo-
adrenokortikálnej osi (Berczi, 2001). V súčasnosti publikované experi-
mentálne práce ukázali, že acetylcholín uvoľňovaný z nervových zakon-
čení nervus vagus signifikantne inhibuje syntézu a uvoľňovanie prozápa-
lových cytokínov. Táto cholinergická protizápalová dráha umožňuje, na
rozdiel od HPA osi, rýchlu a lokálne špecifickú reguláciu aktivity imu-
nitného systému prostredníctvom mozgových štruktúr (Tracey, 2002;
Czura a Tracey, 2005; Pavlov a Tracey, 2005). Aj napriek tomu, že nie-
ktoré otázky, týkajúce sa protizápalového pôsobenia nervus vagus ostá-
vajú stále nezodpovedané (Nance a Sanders, 2007), pozorovania u la-
boratórnych zvierat dokázali intenzívny účinok chemickej a elektrickej
stimulácie descendentných dráh nervus vagus počas rôznorodých fyzi-
ologických a patologických situácií (napr. bakteriálna sepsa, pankreati-
tída, ileus, reumatoidná artritída; Borovikova et al., 2000a; Guarini et
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al. 2003; van Westerloo et al., 2005, 2006; Goldstein et al., 2007b; Tracey
2007). Protizápalové pôsobenie descendentných dráh nervus vagus pou-
kazuje na význam neuronálnej regulácie zápalových chorôb periférnych
tkanív.

Neurobiologické vzťahy pri zápalových chorobách
tráviaceho traktu

Zápalové procesy sú modulované aj primárnymi aferentnými nervovými
vláknami, ktoré zohrávajú úlohu pri experimentálnej pankreatitíde, ako
aj v modeli diabetes mellitus u myší (Nathan et al., 2002; Razavi et
al., 2006). To naznačuje spolu s ďalšími údajmi význam mechanizmov
axónového reflexu v zápalových procesoch (Okajima a Harada, 2006).

Autoimunitné choroby

Úloha neuro-endokrino-imunitných interakcií pri vývoji autoimunitných
chorôb je podložená viacerými experimentálnymi a klinickými pozoro-
vaniami (Sternberg, 2001; Bijlsma et al., 2002; Imrich, 2002; Marshall,
2004; Di Comite, 2007; Elenkov, 2007; Straub, 2007). Predpokladá sa, že
práve neuroendokrinné faktory sa podieľajú na pohlavných rozdieloch
v incidencii autoimunitných, resp. zápalových chorôb (Butts a Stern-
berg, 2008). Animálne modely autoimunitných chorôb preukázali pre-
existujúce zmeny v neuroendokrinnej reakcii na rôznorodé podnety. Al-
terovaná činnosť neuroendokrinného systému môže mať za následok
to, že imunitný systém nereaguje na imunitné podnety správne. Uve-
dený mechanizmus môže podmieňovať zapojenie neuroendokrinných in-
terakcií do etiopatogenézy autoimunitných chorôb (napr. systémový lu-
pus erytematosus, reumatoidná artritída a Sjögrenov syndróm; Ligier
a Sternberg, 1999).
Zapojenie autonómneho nervového systému do regulácie imunitných

funkcií vyvoláva otázku, či je autonómna dysfunkcia iba dôsledkom
progresie autoimunitných chorôb, alebo či sa môže priamo podieľať na
ich etiopatogenéze (Mravec, 2007).
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Alergické choroby

Zmeny v aktivite nervového systému zohrávajú úlohu pri viacerých
symptómoch alergických chorôb, ako sú kýchanie, kašeľ, svrbenie a po-
dráždenie očí. Presný podklad mechanizmov vyvolávajúcich zmeny
v neuronálnej aktivite (neuronálnych reflexoch) po pôsobení alergénu
nie je známy. Alergická zápalová reakcia môže ovplyvniť neuronálnu ak-
tivitu na rôznych úrovniach nervového systému. Ovplyvnenie sa môže
týkať primárnych aferentných senzorických nervov, integračných cen-
tier mozgu a miechy, autonómnych ganglií a autonómnych neuroefek-
torových spojení. Na úrovni aferentných senzorických nervov môžu me-
diátory uvoľnené po expozícii alergénom priamo, alebo nepriamo zvýšiť
tvorbu akčných potenciálov. Výsledkom môže byť aj lokálna neuronálna
reakcia vo forme axónového reflexu. Na úrovni senzorických ganglií,
ktoré obsahujú telá neurónov inervujúcich rôzne tkanivá, môžu zmeny
v neuronálnej excitabilite viesť ku generalizácii symptómov alergických
chorôb. V centrálnom nervovom systéme, ktorý spracováva signály zo
všetkých oblastí organizmu, môže byť alergický zápal spojený s pro-
cesmi centrálnej senzitizácie, ktoré vedú k modulácii neuronálnych ref-
lexov. Na úrovni autonómnych ganglií a neuroefektorových spojení je
alergický zápal pravdepodobne spojený so zvýšeným prenosom signálov
v gangliách a s uvoľňovaním neurotransmiterov z nervových zakončení
autonómnych nervov (Undem et al., 2000).
Stres ovplyvňuje priebeh alergických chorôb prostredníctvom modu-

lácie neuroimunitných interakcií. Podieľa sa na tom zvýšená aktivácia
autonómneho nervového systému a HPA osi (Wright, 2005).

Rinitída

Aby mohol orgán čuchu, ako aj ďalšie receptory nachádzajúce sa v sliz-
nici nosa sprostredkovávať obranné a homeostatické funkcie, je po-
trebné, aby mohol rýchlo reagovať na chemické a fyzikálne podnety.
To umožňuje komplexný nervový systém, ktorý zahŕňa senzorické, pa-
rasympatikové a sympatikové nervy. Senzorické nervy prenášajú signály
z nosovej sliznice, čím sa podieľajú na tvorbe vnemov (napr. pruritus);
na motorických reflexoch (čuchanie) a parasymapatikových a sympati-
kových reflexoch, ktoré ovplyvňujú aktivitu žliaz a tonus nosových ciev.
Symptómy rinitídy môžu byť preto vyvolané viacerými neuronálnymi
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mechanizmami a dráhami. Neuronálne funkcie môžu byť chronicky nad-
merne aktivované v prítomnosti zápalu sliznice a akútne pri alergickej
reakcii. Môžu sa aktivovať aj bez prítomnosti zápalu, ako je tomu pri
nealergickej rinitíde (Sarin et al., 2006).

Astma

Neuroimunitné interakcie ovplyvňujú aj etiopatogenézu astmy. Na pa-
tofyziologických zmenách pri astme sa môže podieľať aktivácia troch
skupín receptorov senzorických nervových zakončení. Najaktívnejšie sú
receptory C vlákien, ďalšími sú rýchlo sa adaptujúce receptory a Aδ no-
ciceptívne receptory. Všetky môžu byť stimulované alebo senzitizované
imunitnými a zápalovými procesmi prebiehajúcimi v tkanivách, kde sú
receptory prítomné.
Vlákna zo skupiny C sa môžu podieľať na axónovom reflexe. Pred-

pokladá sa, že axónový reflex sa podieľa na zvýšení kontrakcie svalstva
dýchacích ciest po kontakte s nešpecifickým podnetom, ako aj na proce-
soch vedúcich k infiltrácii, aktivácii a degranulácii viacerých podtypov
imunitných buniek. Významnými mediátormi sú neurotrofíny, synteti-
zované bunkami v oblasti zápalu. Okrem ich úlohy v modulácii funkcií
leukocytov zohrávajú dôležitú úlohu pri syntéze neuropeptidov v senzo-
rických neurónoch. Tieto neuropeptidy môžu následne vyvolávať kon-
trakciu hladkých svalov a okrem toho modulovať tvorbu prozápalových
cytokínov v leukocytoch. Neurotrofíny a neuropeptidy sú takto zapo-
jené do neuroimunitných interakcií prebiehajúcich pri alergickej astme
(obr. 4; Nassenstein et al., 2006). Vazoaktívny intestinálny peptid (VIP)
a kalcitonínu génovo podobný peptid, látky uvoľňované zo senzoric-
kých nervových zakončení mechanizmom axónového reflexu ovplyvňujú
činnosť dýchacích ciest. CGRP indukuje po uvoľnení v dýchacích ces-
tách vazodilatáciu, bronchokonstrikciu a ovplyvňuje migráciu imunit-
ných buniek (Springer et al., 2003). VIP spôsobuje okrem bronchodila-
tácie aj relaxáciu pulmonálnych ciev (Groneberg et al., 2001).
Aktivácia receptorov senzorických nervových zakončení môže akti-

vovať centrálne nervové reflexné deje. Dráhy týchto reflexov sa nachá-
dzajú v mozgovom kmeni. Výsledkom ich aktivácie je bronchokonstrik-
cia, zvýšená sekrécia sliznice a vazodilatácia, t.j. odpovede, potencujúce
zmeny vyvolané neurogénnym zápalom (Widdicombe, 2003).
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Obrázok 4. Úloha senzorickej inervácie v etiopatogenéze zápalu dýchacích
ciest. Okrem senzorickej úlohy sa môžu niektoré primárne aferentné nervy po-

dieľať aj na lokálnych, eferentných reakciách. Mnoho senzorických neurónov,
ktorých výbežky patria do skupiny C vlákien, obsahuje vo svojich centrálnych aj

periférnych výbežkoch neuropeptidy. V CNS tieto neuropeptidy slúžia na prenos
informácií z primárnych aferentných neurónov na neuróny v zadných koreňoch

miechy. V periférnych tkanivách môžu byť neuropeptidy uvoľnené lokálne v dô-

sledku aktivácie axónového reflexu. Tieto lokálne uvoľnené neuropeptidy môžu
vyvolať neurogénny zápal, prejavujúci sa bronchokonstrikciou, vazodilatáciou,

extravazáciou a sekréciou sliznice. CGRP – kalcitonínu génovo príbuzný peptid

(upravené podľa Belvisi, 2003.)

Uvažuje sa, že neurotrofné faktory (napr. nervový rastový faktor)
môžu vyvolávať hyperreaktivitu dýchacích ciest aj prostredníctvom
ovplyvnenia neuronálnej plasticity neurónov nervus vagus (Schulte-
Herbrüggen et al., 2007).
Primárnu úlohu v modulácii bronchokonstrikcie zohráva choliner-

gická signalizácia. Acetylcholín, uvoľnený z parasympatikových nervov,
účinkuje prostredníctvom muskarínových receptorov ako hlavný fyziolo-
gický regulátor tonusu hladkého svalstva dýchacích ciest (Penn, 2008).



4. Neurobiológia zápalových chorôb 29

V etiopatogenéze astmy zohráva významnú úlohu aj ne-neuronálna
cholinergická transmisia. Predpokladá sa, že pri astme dochádza k zvý-
šenej syntéze a uvoľňovaniu acetylcholínu aj z imunitných buniek dý-
chacích ciest. Pri terapii astmy sa úspešne používajú látky s anti-
cholinergickou aktivitou (Gwilt et al., 2007). Na základe popísaného
cholinergického protizápalového reflexu je otázne, či tieto látky neinter-
ferujú s protizápalovým pôsobením nervus vagus.

Neurobiologické vzťahy pri poruchách s účasťou
viacerých systémov

Obojsmerné interakcie medzi imunitným a nervovým systémom sa v sú-
časnosti pokladajú za významné zložky reakcie organizmu počas sep-
tického šoku. Centrálny nervový systém kontroluje široké spektrum fy-
ziologických funkcií, ktoré sú dôležité pre udržiavanie homeostázy a or-
ganizovanie reakcie na behaviorálnej, neuroendokrinnej a autonómnej
úrovni. Predpokladá sa preto, že narušenie ktorejkoľvek z uvedených
adaptačných funkcií môže negatívne ovplyvniť priebeh septického šoku.
V animálnych modeloch bola pozorovaná aktivácia viacerých centrál-
nych dráh, hlavne tých, ktoré sa prepájajú v nucleus paraventricu-
laris hypothalami (centrálnej štruktúre podieľajúcej sa na modulácii
hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálnej osi), a ktoré sú aktivované aj
počas sepsy (Carlson et al., 2007). Narušenie HPA osi je spoločnou čr-
tou závažného septického stavu (Sharshar et al., 2005). Ostáva nejasné,
či tieto mozgové oblasti zohrávajú pri vzniku sepsy etiologickú úlohu,
alebo sú zmeny ich aktivity iba dôsledkom zmien vyvolaných sepsou.

Sociálne správanie a imunitné funkcie

Sociálne frustrovaní jedinci vykazujú zvýšenú náchylnosť na vírusové
infekcie, čo sa dáva do súvislosti so zvýšenou aktivitou ich sympati-
kového nervového systému. Na narušenie činnosti imunitného systému
u sociálne frustrovaných jedincov rodu Macacus Rhesus poukazujú ná-
lezy zníženej inervácie lymfatických tkanív. Tieto pozorovania nazna-
čujú možný vzťah medzi sociálnym temperamentom, imunitnými fun-
kciami a zápalovými chorobami (Sloan et al., 2008). Uvedené nálezy
podporujú odôvodnenosť štúdia mechanizmov súvisiacich s vplyvom
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sociálneho statusu jedinca na vznik a priebeh chorôb, podmienených
dysfunkciou imunitného systému z perspektívy neurobiológie chorôb
periférnych tkanív.



Neurobiológia kardiovaskulárnych

chorôb

V oblasti výskumu kardiovaskulárneho systému existuje veľké množ-
stvo údajov o mechanizmoch vzniku jednotlivých chorôb. Aj na základe
týchto poznatkov sa kardiovaskulárne choroby liečia. Štúdium účinku
chemických látok a pozorovaný výsledný efekt môžu byť základom pre
úvahu o tom, že aj najzložitejšie kardiovaskulárne reakcie, intracelu-
lárne procesy a vzťahy buniek navzájom sú monitorované a modulované
na vyššej úrovni, v centrálnom nervovom systéme.
Výskum zaoberajúci sa etiopatogenézou kardiovaskulárnych chorôb

(napr. hypertenzia, ateroskleróza) je zameraný na určenie mechaniz-
mov, podieľajúcich sa na dysfunkcii ako na úrovni periférnych tkanív
(napr. srdca, ciev a obličiek), tak aj na úrovni centrálneho nervového
systému (mozgu).

Hypertenzia

Narastá počet experimentálnych prác, ktoré pripisujú významnú úlohu
okrem periférnych zmien pozorovaných pri hypertenzii aj procesom pre-
biehajúcim v mozgu. Tento fakt podporujú aj nálezy:

• zvýšenej aktivity mozgových štruktúr, ktoré sa podieľajú na re-
gulácii činnosti sympatikového nervového systému, medzi ktoré
patria noradrenergická oblasť A5 ponsu a serotoninergické jadrá
raphe (Lechin et al., 2006),

31
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• centrálnej úlohy mozgu pri hypertenzii senzitívnej na soľ (Huang
et al., 2006),

• dôkazov prítomnosti alterácie mozgového renín-angiotenzínového
systému pri hypertenzii (Baltatu a Bader, 2003).

Nálezy súvisiace s úlohou sympatikového nervového systému pri
vzniku a progresii hypertenzie poskytujú podklad pre vytvorenie hy-
potézy sympatikovej neurobiológie esenciálnej hypertenzie (Esler et al.,
2001). Predpokladá sa tiež, že jedným z faktorov vzniku hypertenzie je
narušenie senzorickej inervácie kardiovaskulárneho systému (Wang et
al., 1998; Wang a Wang, 2007). Gianaros et al. (2007) použitím nein-
vazívnych zobrazovacích metód dokázal koreláciu medzi stresom indu-
kovaným zvýšením krvného tlaku a zvýšenou aktivitou v cingulárnej,
inzulárnej a prefrontálnej mozgovej kôre, ako aj v cerebelle vyšetrova-
ných jedincov. Koncept neurobiológie hypertenzie je preto komplexný
a zahŕňa zvýšenú aktivitu oblastí mozgu, ktoré sa podieľajú na regu-
lácii kardiovaskulárneho systému, dysfunkciu sympatikového systému,
ako aj narušenie senzorickej inervácie.
Zatiaľ čo štúdium zapojenia mozgu a sympatikového nervového sys-

tému do etiopatogenézy hypertenzie prebieha už desaťročia a úloha
mozgových štruktúr a dráh pri tejto chorobe je všeobecne akceptovaná,
ateroskleróza, arytmie a srdcové zlyhanie predstavujú choroby, resp.
patologické stavy, pri ktorých bol výskum zameraný na štúdium pato-
logických procesov takmer výhradne iba v oblasti tkanív srdca a ciev.
Súčasné údaje naznačujú, že mozog sa podieľa aj na etiopatogenéze
týchto chorôb (napr. Kop, 2003).

Ateroskleróza

Sympatikové nervy inervujúce artérie regulujú cievny tonus prostredníc-
tvom uvoľňovania ich hlavného neurotransmitera, noradrenalínu. Ok-
rem noradrenalínu uvoľňujú sympatikové nervy aj kotransmitery, z kto-
rých významným je neuropeptid Y. Na periférii je NPY známy ako va-
zokonstrikčne pôsobiaci mediátor. Bolo preukázané, že NPY zohráva
úlohu aj ako rastový faktor pre rôzne typy buniek, medzi ktoré patria
aj bunky hladkého svalstva ciev a endotelu. Predpokladá sa, že zvýšené
uvoľňovanie NPY zo sympatikových nervových zakončení počas streso-
vých situácií (napr. počas ischémie) sa podieľa na zvýšení proliferácie
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hladkého svalstva ciev, čo môže predstavovať jeden z kľúčových mecha-
nizmov zapojenia NPY v etiológii aterosklerózy (Ros, 1999; Zukovska,
2005). Okrem tohto „neuronálnehoÿ mechanizmu aterosklerózy je podľa
Gidrona ďalším možným faktorom v jej etiopatogenéze aj dysfunkcia
činnosti parasympatikového nervového systému, ktorý môže monito-
rovať a modulovať priebeh aterosklerotických zmien prostredníctvom
dráh prebiehajúcich v nervus vagus (Gidron et al., 2007). Tento pred-
poklad vychádza z preukázaných údajov, že nervus vagus sa podieľa
na prenose informácií o periférne prebiehajúcich zápalových zmenách
do mozgu (napr. Ek et al., 1998), ako aj z popísaného protizápalo-
vého účinku stimulácie descendentných dráh nervus vagus. Stimulácia
protizápalových dráh nervus vagus znižuje aj koncentráciu prozápalo-
vých cytokínov v srdci (Bernik et al., 2002b). Predpokladá sa, že sú to
práve prozápalové cytokíny, ktoré sa významnou mierou podieľajú na
patogenéze koronárnej choroby srdca (Ross, 1999). Objasnenie úlohy
protizápalového účinku nervus vagus pri chorobách srdca a ciev môže
viesť k zavedeniu nových terapeutických postupov.

Arytmie

Aká je úloha CNS v etiopatogenéze arytmií a môžu určité štruktúry
mozgu predstavovať cieľ antiarytmickej liečby ? Odpoveďami na tieto
otázky môžu byť výsledky stimulačných experimentov a klinických po-
zorovaní u pacientov s léziou tkaniva mozgu, ktoré naznačili významný
podiel mozgu (konkrétne inzulárnej kôry) na vzniku arytmií (Oppenhe-
imer, 2007). Z tohto pohľadu sa významnou javí aj hypotéza publiko-
vaná Pokorovskim (2003, 2006), ktorý predpokladá, že okrem intrakar-
diálne lokalizovaného pacemakera existuje generátor srdcového rytmu
aj v mozgu, na úrovni predĺženej miechy. Význam štruktúr mozgu pri
vzniku arytmií naznačili experimenty, v ktorých intracerebroventriku-
lárna aplikácia β-blokátorov znížila náchylnosť na ischémiou vyvolanú
ventrikulárnu fibriláciu u prasiat (Parker et al., 1990).
Neurobiologický pohľad na kardiovaskulárne choroby tiež vedie

k otázke, či pozorovaný prospešný účinok n-3 polynenasýtených mast-
ných kyselín na zníženie vzniku arytmií u psov (Sarrazin et al., 2007) nie
je čiastočne aj dôsledkom zvýšenej reflexnej aktivácie dráh nervus va-
gus. Príjem mastných kyselín totiž vedie k uvoľneniu cholecystokinínu,
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ktorý aktivuje aj ascendentné dráhy nervus vagus. Jedným z dôsledkov
ich aktivácie po príjme mastných kyselín môže byť aj reflexné zvýšenie
aktivity descendentných vagových dráh inervujúcich srdce.

Remodelácia, hypertrofia myokardu a zlyhanie srdca

Zápalový cytokín TNF sa významne podieľa na procesoch spojených
s remodeláciou a dysfunkciou myokardu. Nervus vagus prostredníc-
tvom cholinergického protizápalového mechanizmu inhibuje expresiu
TNF počas zápalových situácií. Látky zvyšujúce cholinergický synap-
tický prenos (neostigmín a pilokarpín) znižujú hladiny TNF a zmierňujú
hypertrofiu myokardu. Predpokladá sa, že neostigmín a pilokarpín vy-
kazujú kardioprotektívne pôsobenie aj prostredníctvom stimulácie cho-
linergického protizápalového mechanizmu (Freeling et al., 2008).
Výskum zaoberajúci sa etiopatogenézou zlyhania srdca je pred-

nostne zameraný na poškodený orgán, srdce. Zo získaných údajov o rôz-
norodých zmenách v mozgových oblastiach a okruhoch pri zlyhávajú-
com srdci možno predpokladať ich aktívnu účasť na regulácii činnosti
srdca (Felder et al., 2003; Li a Patel, 2003; Weiss et al., 2003; Woo et
al., 2005; Szczepanska-Sadowska, 2006). Napríklad v animálnom mo-
deli srdcového zlyhania zvýšila stimulácia nervus vagus prežívanie až
o 72% (Li et al., 2004). Nebola však uskutočnená štúdia, ktorá by
preukázala, či je účinok stimulácie nervus vagus na priebeh kardiovas-
kulárnych chorôb sprostredkovaný protizápalovým pôsobením nervus
vagus. Zatiaľ nie je možné jednoznačne odpovedať čo je príčina a čo
následok. Sú zmeny v mozgu iba odrazom dysfunkcie sprevádzajúcej
srdcové zlyhanie, alebo narušená aktivita mozgových štruktúr priamo
ovplyvňuje patogenézu srdcového zlyhania? Môžu sa zmeny v mozgu
pozorované pri zlyhaní srdca podieľať na vzniku circulus vitiosus ?

Regenerácia tkaniva myokardu

Na oxidačný stres, ku ktorému dochádza v tkanivách srdca, môže podľa
súčasných zistení protektívne pôsobiť nervus vagus. Tento protektívny
mechanizmus je sprostredkovaný pravdepodobne M2 podtypom mus-
karínových receptorov. Uvažuje sa, že aktivácia M2 receptorov ovplyv-
ňuje oxidačný stres v srdci moduláciou aktivity adrenergických proce-
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sov v myokarde. Nakoľko je parasympatikus predominantne aktivovaný
počas spánku, je otázne, či sa počas noci nervus vagus nepodieľa na ob-
nove myokardu a jeho „antioxidačnejÿ rezervy (Vecoli a Paolocci, 2008).
Úloha protizápalových dráh nervus vagus v regenerácii myokardu nie
je známa.

Vzťahy medzi neuropsychickými a kardiovaskulárnymi
chorobami

Ďalšou oblasťou, v ktorej zohrávajú významnú úlohu interakcie medzi
mozgom a srdcom, sú stavy spojené s depresiou a anxietou. U pacientov
s týmito neuropsychickými poruchami je pozorovaná vyššia incidencia
chorôb kardiovaskulárneho systému. V posledných rokoch sa preuká-
zalo, že depresia a anxieta sú spojené so zápalom, faktorom, ktorý zo-
hráva významnú úlohu aj pri kardiovaskulárnych chorobách. Zdá sa
teda, že spojnicou medzi vznikom kardiovaskulárnych chorôb a depre-
siou a anxietou je zápal a práve cytokíny sú tými molekulami, ktoré vy-
tvárajú spojenie medzi negatívnymi emóciami a chorobami srdca (Co-
ombs, 2008).
V súvislosti s úlohou cytokínov pri depresii sa pozoroval častejší vý-

skyt tejto afektívnej poruchy u pacientov po infarkte myokardu. U po-
tkanov viedla kardiálna bolesť a infarkt myokardu k vzostupu aktivity
v prefrontálnej kôre a v prednej oblasti gyrus cinguli. Podobný efekt bol
pozorovaný aj po podaní TNF. Predpokladá sa preto, že na vzniku dep-
resie po infarkte myokardu sa podieľa dysfunkcia prefrontálnej a pred-
nej cingulárnej kôry v dôsledku nadmerného uvoľnenia prozápalových
mediátorov. Narušenie činnosti cingulárnej kôry sa môže následne po-
dieľať na narušení regulácie kardiovaskulárnych autonómnych funkcií.
Toto môže byť jedným z faktorov, ktoré sa podieľajú na zvýšení rizika
mortality u pacientov s poinfarktovou depresiou (Ter Horst, 1999).

„Heart-brain“ medicína – nový trend ako „dôsledok“
vedeckého bádania

V súvislosti s vyššie uvedenými údajmi nie je prekvapením, že existuje
výrazná snaha k ustanoveniu vedeckej disciplíny srdcovo-mozogových
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interakcií (heart-brain medicine). Štúdium interakcií prebiehajúcich me-
dzi tkanivami srdca, ciev a mozgom môže významne pozmeniť súčasný
pohľad na mechanizmy, ktoré sa podieľajú na etiopatogenéze kardiovas-
kulárnych chorôb (Penn a Bakken, 2007; Samuels, 2007). Neurobiolo-
gický pohľad na kardiovaskulárne choroby môže pomôcť pri objasnení
mechanizmov, ktoré sú podkladom úlohy nervus vagus súvisiacej s rizi-
kom vzniku a progresie kardiovaskulárnych chorôb, ako aj pri zavedení
nových diagnostických a terapeutických postupov v kardiológii (Thayer
a Lane, 2007).
Prospešné pôsobenie niektorých v súčasnosti používaných terape-

utických postupov v kardiológii môže byť aspoň čiastočne dôsledkom
ich modulačného vplyvu nielen v periférnom tkanive narušenom pato-
logickým procesom, ale aj ich vplyvom na aktivitu určitých mozgových
oblastí. Všetky účinky liekov nepoznáme. Nemôžeme preto vylúčiť ani
priaznivé účinky liekov na základe ovplyvnenia tých štruktúr, ktoré nie
sú primárnym „terčomÿ liečby. Opodstatnenosť tohto predpokladu pod-
poruje len nedávno popísaný nález „centrálnehoÿ účinku β-blokátorov.
Bolo dokázané, že blokáda β-adrenergných receptorov priamo v mozgu
zmiernila progresiu remodelácie tkaniva ľavej komory srdca v animál-
nom modeli srdcového zlyhania. Je to prvý priamy dôkaz toho, že me-
chanizmus zodpovedný za prospešný vplyv niektorých β-blokátorov na
priebeh srdcového zlyhania je sprostredkovaný ovplyvnením aktivity
mozgových štruktúr (Gourine et al., 2008).



Neurobiológia metabolických chorôb

Výskum etiopatogenézy metabolických chorôb bol zameraný pre-
važne na štúdium procesov prebiehajúcich na periférii, v tukovom tka-
nive. Avšak údaje z posledných desaťročí naznačujú, že nervový systém
zohráva významnú úlohu aj pri týchto chorobách. Neuroanatomické me-
tódy umožňujúce identifikáciu spojení medzi tkanivami a centrálnym
nervovým systémom preukázali, že kľúčovú úlohu pri kontrole metabo-
lizmu zohráva mnohonásobná obojsmerná komunikácia medzi mozgom
a periférnymi tkanivami (Peters et al., 2004; Perez-Tilve et al., 2006).
Predpokladá sa, že na vzniku metabolického syndrómu sa podieľa ne-
vyvážená a arytmická sympatiková a parasympatiková aktivita v roz-
ličných kompartmentoch organizmu (Kalsbeek et al., 2006). Uvažuje sa
aj o tom, že mozog zohráva kľúčovú úlohu v doteraz nie presne objas-
nenej regulácii distribúcie telesného tuku. Naviac sa predpokladá, že
CNS je zapojený nielen do regulácie tvorby hormónov v bielom tuko-
vom tkanive, ale aj do regulácie jeho hormonálnej senzitivity (Fliers
et al., 2003). Tieto nálezy sa odrážajú napríklad aj v zavedení kon-
ceptu neurobiológie obezity (Eikelis a Esler, 2005). Len nedávno boli
publikované údaje, ktoré preukázali spojenie medzi periférne uvoľňova-
ným sympatikovým neurotransmiterom – neuropeptidom Y, obezitou
a metabolickým syndrómom (Kuo et al., 2007). Úloha parasympatika
pri priamej regulácii metabolizmu tukového tkaniva však na rozdiel
od úlohy sympatikovej inervácie ostáva stále otázna. Parasympatiková
inervácia bieleho tukového tkaniva nebola doteraz jednoznačne preuká-
zaná, respektíve akceptovaná (Kreier a Buijs, 2007).

37
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Obezita

Zvýšené hladiny cirkulujúcich cytokínov, preukázané pri obezite (po-
chádzajúce z adipocytov), sa môžu podieľať na vzniku metabolických
a kardiovaskulárnych komplikácií aj prostredníctvom ich interakcií s ne-
uroendokrinným systémom. TNF a IL-6 patria medzi výrazné stimulá-
tory HPA osi počas zápalových reakcií, čím sa podieľajú na zvýšení kon-
centrácií glukokortikoidov. Cytokíny môžu aktivovať autonómny ner-
vový systém a viesť k uvoľneniu adrenalínu z drene nadobličiek a ne-
uropeptidov zo sympatikových zakončení v lymfatických orgánoch. Ka-
techolamíny stimulujú aktivitu niektorých zložiek imunitného systému
(napr. TH1) a vedú k následnému uvoľňovaniu cytokínov z imunitných
buniek. Stresová reakcia u obéznych jedincov môže byť v porovnaní
s reakciou u kontrolných skupín výraznejšia a viesť k významnejšiemu
zvýšeniu hladín cytokínov (napr. IL-6). Takáto reakcia môže obéznych
jedincov predisponovať k vyššiemu riziku chorôb sprevádzajúcich obe-
zitu (napr. ateroskleróza; Toni et al., 2004).
V poslednom období bolo publikovaných niekoľko prác, ktoré pre-

ukázali, že pri vzniku obezity môže zohrávať určitú úlohu aj zloženie
mikrobiálnej flóry tráviaceho traktu (Bäckhed et al., 2007). Vyvstáva
otázka, či sa na ovplyvňovaní zloženia črevnej mikroflóry nepodieľa aj
nervus vagus. Nemôže určitá dysfunkcia dráh nervus vagus predispono-
vať jedinca ku vzniku obezity tým, že „umožníÿ osídlenie gastrointesti-
nálneho traktu preferenčne práve tými mikroorganizmami, ktoré môžu
daného jedinca predisponovať ku vzniku obezity ?

Diabetes mellitus

Publikované údaje naznačujú, že na patogenéze diabetes mellitus sa
môže podieľať alterácia hypotalamických funkcií (Singh et al., 2004;
Koshiyama et al., 2006; Seeley a Tschöp, 2006). Buijs a Kreier (2006)
predpokladajú, že nevyvážený výstup autonómneho nervového systému
sa podieľa na súčasnom výskyte diabetu typu 2, dyslipidémie, hyper-
tenzie a viscerálnej obezity. Nálezy zníženej amplitúdy v rytme vypla-
vovania melatonínu v periférnych tkanivách v experimentálnom modeli
diabetu (Stebelová et al., 2007) poukazujú na ďalšiu možnú spojnicu
medzi etiopatogenézou diabetes mellitus a štruktúrami nervového sys-
tému.
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Razavi et al. (2006) preukázal, že vyradenie jedného podtypu pan-
kreatických senzorických neurónov u myší náchylných na vznik diabetu
(NOD, non-obese diabetes) má preventívny účinok na vznik inzulinitídy
a diabetu u týchto myší aj napriek tomu, že v ich systémovej cirkulá-
cii je naďalej prítomná patologická populácia T lymfocytov. Bolo tiež
dokázané, že v prípade, ak sa NOD-myšiam podá intraarteriálne sub-
stancia P do tkaniva pankreasu, dôjde k úprave abnormálnej inzulínovej
rezistencie, inzulinitídy a diabetu na dobu niekoľkých týždňov. Štúdie
využívajúce metódy značenia neuronálnych dráh, ktoré uskutočnil Kre-
ier et al. (2006), predstavujú ďalšiu podporu pre zapojenie mozgu do
etiopatogenézy diabetes mellitus typu 2.
Hepatálna na inzulín senzitizujúca substancia (HISS) môže predsta-

vovať ďalšiu spojnicu medzi mozgom a etiopatogenézou diabetes melli-
tus. Predpokladá sa, že HISS, uvoľnená parasympatikovým reflexom na
základe pôsobenia inzulínu aktivuje vychytávanie glukózy v kostrovom
svalstve (Lautt, 1999; 2004). Význam tohto mechanizmu regulácie sek-
récie inzulínu a jeho eventuálna úloha u pacientov s diabetes mellitus
nie sú objasnené.



Neurobiológia gastrointestinálnych

chorôb

Na regulácii gastrointestinálnych funkcií sa podieľa aj komplexný
enterický nervový systém, ktorého aktivita je modulovaná mozgom pro-
stredníctvom neuronálnych dráh (autonómnych nervov), ako aj pro-
stredníctvom humorálnych dráh (Wood et al., 1999; Furness, 2006).
Takéto anatomické usporiadanie umožňuje mozgu modulovať gastroin-
testinálne funkcie počas fyziologických situácií (Goyal a Hirano, 1996;
Jones et al., 2006). Obzvlášť významnými sa javia interakcie medzi ner-
vovým, endokrinným a imunitným systémom pri procesoch spojených
s etiopatogenézou gastrointestinálnych chorôb (Barbara et al., 2006).
Z tohto hľadiska je zaujímavým predpoklad, že hypersenzitivita na
zložky potravy môže byť sprostredkovaná aj mechanizmami centrálnej
(kognitívnej) senzitizácie (Berstad et al., 2005).

Zápalové choroby hrubého čreva

Publikované údaje poukazujú na to, že narušená činnosť nervového sys-
tému zohráva úlohu v etiopatogenéze zápalových chorôb hrubého čreva
(napr. Crohnova choroba, ulcerózna kolitída; Lindgren et al., 1993;
Straub et al., 1997; Furlan et al., 2006). Bolo zistené, že zápalové cho-
roby tráviaceho traktu sú charakterizované zvýšením počtu mastocytov,
alteráciou neuropeptidovej neurotransmisie a inervácie tkanív. Pri zá-
palových chorobách gastrointestinálneho traktu bolo tiež popísané zvý-
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šenie obojsmerných interakcií medzi mastocytmi a enterickými nervami
(Rijnierse et al., 2007).

Klinicky známe choroby so štrukturálnym základom
porúch

Zatiaľ čo účasť nervového systému v etiopatogenéze funkčných chorôb
gastroinestinálneho traktu je relatívne dobre akceptovaná (Jones et al.,
2006), iba nedávno boli popísané zmeny v inervácii tkaniva tráviaceho
traktu, o ktorých sa predpokladá, že sa môžu podieľať na etiopatoge-
néze apendicitídy. Predpokladá sa, že signifikantný vzostup množstva
nervových vlákien, Schwannových buniek, zväčšené gangliá a zvýšený
počet mastocytov predstavuje morfologické a funkčné spojenie medzi
enterickým nervovým systémom, mastocytmi a procesmi súvisiacimi
s etiopatogenézou akútnej apendicitídy (Xiong et al., 2000; Nemeth et
al., 2003).

Význam cholinergickej protizápalovej dráhy

Na základe popísaného protizápalového pôsobenia dráh nervus vagus sa
mení pohľad aj na niektoré mechanizmy, podieľajúce sa na etiopatoge-
néze zápalových chorôb tráviaceho traktu vo vzťahu k činnosti nervus
vagus. Predpokladá sa, že cholinergická protizápalová dráha sa význam-
nou mierou podieľa na modulácii interakcií medzi tkanivami tráviaceho
traktu a baktériami, ktoré sa v ňom nachádzajú. Jej predpokladanou
úlohou je zamedziť tomu, aby tieto interakcie viedli k zápalovej reakcii
hostiteľa na baktérie prítomné v gastrointestinálnom trakte. Z tohto
pohľadu sa javia ako významné pozorovania, preukazujúce, že apliká-
cia agonistu cholinergických receptorov (anabazeínu) myšiam s experi-
mentálne navodenou kolitídou viedla k obmedzeniu poškodenia tkanív
a zníženiu tvorby TNF v hrubom čreve. Myši, ktorým sa podal an-
tagonista nikotínových receptorov (chlorisondamín diodid), vykazovali
naopak vyššiu mieru tkanivového poškodenia a zvýšenú tvorbu TNF
v porovnaní s myšami, u ktorých sa priebeh kolitídy neovplyvňoval
žiadnymi zásahmi (Bai et al., 2007). Tieto nálezy môžu pomôcť pri
objasnení mechanizmov pozitívneho vplyvu nikotinizmu u pacientov
s ulceróznou kolitídou. Pri interpretácii účinkov látok interferujúcich
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s cholinergickou transmisiou je však potrebné brať do úvahy fakt, že
pôsobia na prenos signálov medzi pregangliovými a postgangliovými
neurónmi v parasympatikových aj sympatikových gangliách. Pozoro-
vaný efekt cholinergických agonistov a antagonistov preto môže byť aj
dôsledkom ovplyvnenia činnosti sympatikových eferentných dráh.
Nikotín však nepôsobí prospešne pri ďalšej zápalovej chorobe trávia-

ceho traktu, Crohnovej chorobe. Predpokladá sa, že aj pri tejto chorobe
dochádza k narušeniu ochranného protizápalového pôsobenia nervus
vagus. Uvažuje sa však o tom, že pri Crohnovej chorobe je prítomné
narušenie intracelulárnej transdukcie signálu po obsadení nikotínových
receptorov ( α-7 homopentaméru) acetylcholínom, uvoľneným zo zakon-
čení descendentných dráh nervus vagus. To obmedzuje protizápalové
pôsobenie nervus vagus v tráviacom trakte, čoho dôsledkom je zvýšená
zápalová reaktivita na intraluminálne sa nachádzajúcu mikroflóru (Tra-
cey, 2005).
Dysfunkcia nervového systému bola preukázaná aj pri syndróme

dráždivého čreva (IBD). Vyšetrenie reakcie pacientov s IBD na rektálnu
distenziu preukázalo alteráciu reakcie autonómneho nervového systému,
konkrétne nervus vagus (Spaziani et al., 2008). To, či v etiopatogenéze
IBD môže zohrávať úlohu narušené protizápalové pôsobenie nervus va-
gus je však otázne.

Infekcia Helicobacter pylori

Uvažuje sa, že aj pri infekcii H. pylori zohrávajú úlohu neuroimunitné
interakcie. Cytokíny, ktoré sú produkované pri infekcii H. pylori na jed-
nej strane inhibujú lokálny sympatikový tonus, na druhej strane však
vedú k vzostupu tonusu sympatika na systémovej úrovni. Predpokladá
sa, že aktivácia sympatika na systémovej úrovni sa podieľa na indukcii
protizápalových mechanizmov. Uvažuje sa aj o stimulácii cholinergickej
protizápalovej dráhy nervus vagus pri infekcii H. pylori (Shahabi et al.,
2008).

Pečeň

Bol preukázaný významný vplyv autonómnej inervácie pečene na imu-
nitne sprostredkovanú experimentálnu hepatitídu u myší. Adrenergické
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sympatikové neuróny zmierňujú, zatiaľ čo na kapsaicín senzitívne pep-
tidergické primárne aferentné neuróny zhoršujú hepatálne poškodenie.
Tieto fenomény sú veľmi pravdepodobne podmienené tesným anatomic-
kým vzťahom medzi nervovými vláknami a rôznorodými imunitnými
bunkami tkaniva pečene (Neuhuber a Tiegs, 2004). Predpokladá sa, že
modulácia činnosti autonómneho nervového systému môže predstavo-
vať nový terapeutický postup pri imunitných a zápalových chorobách
pečene (Neuhuber a Tiegs, 2004).
Parasympatikový nervový systém podporuje rozšírenie progenitoro-

vých buniek po poškodení tkaniva pečene. Bolo preukázané, že expe-
rimentálna denervácia pečene, ako aj denervácia spojená s transplan-
táciou pečene vedie k tomu, že pečeň obsahuje menej progenitorových
buniek v porovnaní s intaktnou pečeňou so zachovanou inerváciou.
Chronické choroby pečene sú spojené s narušenou činnosťou neuro-

endokrinného systému. Najvýraznejším prejavom je zvýšená aktivita
sympatikového nervového systému. (Henriksen et al., 1998). Hromadia
sa údaje o úlohe sympatikového nervového systému v etiopatogenéze cir-
hózy a jej komplikácií. Zvýšená aktivita sympatika zohráva významnú
úlohu v kardiovaskulárnych, homeostatických a metabolických poru-
chách prítomných v pokročilých štádiách chorôb pečene. Predpokladá
sa, že sympatikový nervový systém, spoločne s ďalšími neurotransmi-
terovými systémami (napr. acetylcholín, neuropeptid Y) sa podieľa na
procesoch spojených s fibrózou tkaniva pečene (Oben a Diehl, 2004).
Na význam sympatikového nervového systému poukazuje fakt, že inhi-
bícia aktivity sympatika znížila fibrózu po chemickom poškodení pečene
indukovanom tetrachloridom (Roskams et al., 2004). Na vzniku a prog-
resii hepatocelulárneho poškodenia pri chronických chorobách pečene
(napr. cirhóza) sa môže podieľať aj narušenie zásobovania tkaniva kys-
líkom spôsobené heterogenitou krvného prietoku na úrovni jednotlivých
sínusoidov. Na heterogenite krvného prietoku tkanivom pečene sa pri-
tom podieľajú aj neurotransmitery uvoľňované z nervových zakončení
nachádzajúcich sa v Disseho priestoroch (Ueno et al., 2004).
Zmeny v hydratácii pečeňových buniek a dostupnosti osmolytov sú

významným modulátorom funkcie hepatocytov. Hydratácia pečene je
pritom priamo aj nepriamo ovplyvňovaná nervovým systémom (Häus-
singer, 2004). To vytvára ďalší podklad pre účasť nervového systému
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v modulácii činnosti pečene počas fyziologických stavov, ako aj v prie-
behu hepatálnych chorôb.

Žlčové cesty

Viacero štúdií preukázalo, že neuropeptidy a iné neurotransmitery sa
podieľajú na regulácii procesov spojených s poškodením cholangiocytov,
epitelových buniek žlčových ciest. Neuroendokrinné faktory sa podie-
ľajú na regulácii patofyziologických procesov súvisiacich s cholestázou
a vývojom karcinómu žlčových ciest. Neuroendokrinné signálne mole-
kuly zasahujú do regulácie rastu cholangiocytov, regulujú ich prežívanie
a funkčnosť. Neurotransmitery GABA a NPY vykazujú in vitro inhi-
bičný vplyv na proliferáciu buniek karcinómu žlčových ciest (Marzioni
et al., 2006).



Neurobiológia nádorových chorôb

Vznik nádorových chorôb je komplexný proces, na ktorom sa po-
dieľa veľké množstvo rôznorodých faktorov, z ktorých mnohé stále nie
sú známe (Hanahan a Weinberg, 2000; Mareel a Leroy, 2003). Prog-
resia nádoru je modulovaná faktormi, ktoré súvisia s nádorom a cha-
rakteristikami hostiteľa. Medzi faktory týkajúce sa nádorového tkaniva
patrí agresívnosť nádorových buniek, ktorá je determinovaná zdrojo-
vým tkanivom, stupňom dediferenciácie, funkčnosťou apoptózy, DNA
reparačnými mechanizmami, stratou kontaktnej inhibície a schopnos-
ťou indukovať cievne zásobenie a tvoriť metastázy. Odolnosť hostiteľa
závisí od imunitnej kompetencie (Dunn et al., 2004; Aptsiauri et al.,
2007; Papazahariadou et al., 2007), neuroendokrinných regulácií imu-
nitných funkcií (Agarwal a Marshall, 2000) a vlastného nádorového tka-
niva (Sood et al., 2006). Každý z vymenovaných faktorov predstavuje
mimoriadne zložitú oblasť vedeckého bádania.

Úloha neuroimunitných interakcií

Vznik a progresia nádorov je úzko a komplexne spojená s činnosťou imu-
nitného systému (Chiplunkar, 2001; Mitra, 2003; de Visser et al., 2006).
Bunky a molekuly imunitného systému sú zapojené do procesov spoje-
ných s nádorovým rastom. Na jednej stane zohrávajú úlohu v eliminácii
patogénov a transformovaných buniek (Delves a Roitt, 2000a,b; Parkin
a Cohen, 2001; Chaplin, 2003), zatiaľ čo na druhej strane sa môžu po-
dieľať na facilitácii nádorového rastu v jeho rôznych štádiách (Balkwill
a Mantovani, 2001; Balkwill a Coussens, 2004; Pikarsky et al., 2004).

45
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Úloha imunitného systému pri nádorových chorobách je komplexná
a významná aj z hľadiska nervového systému, nakoľko nervový a imu-
nitný systém obojsmerne navzájom komunikujú. Na komunikáciu vy-
užívajú spoločný „chemický jazykÿ, ktorý je tvorený peptidovými a ne-
peptidovými neurotransmitermi, hormónmi, cytokínmi a receptormi pre
uvedené signálne molekuly (Savino a Dardenne, 1995; Serafeim a Gor-
don, 2001; Ferencik, 2002, 2007; Blalock, 2005; Meredith et al., 2005).
Imunitný systém môže slúžiť ako „šiesty zmyselÿ detekujúci signály,
ktoré organizmus inak nemôže rozoznávať zmyslovými orgánmi. Pato-
gény, alergény, ako aj nádorové bunky môžu byť detekované s vyso-
kou mierou senzitivity a špecificity práve prostredníctvom imunitného
systému. Ako šiesty zmysel môže potom imunitný systém signalizovať
informácie o uvedených poškodzujúcich podnetoch do mozgu (Ferencik
a Stvrtinova, 1997; Blalock a Smith, 2007).
V posledných rokoch sa stáva stále viac zrejmým fakt, že v procesoch

súvisiacich s mechanizmami obrany pred vznikom a progresiou nádorov
zohrávajú úlohu aj neuroimunitné interakcie (Berczi et al., 1998; Ent-
schladen et al., 2002; Prolo et al., 2003; Lang et al., 2006; Thaker a Sood,
2008). Predpokladá sa, že mozog môže monitorovať a modulovať pro-
cesy spojené so vznikom a progresiou nádorových chorôb (Gidron et
al., 2005; Esteban et al., 2006; Mravec a Hulin, 2006; Mravec et al.,
2006, 2008). Tieto interakcie sú však vysoko komplexné a je možné, že
spektrum neuroimunitných interakcií s nádorovými bunkami závisí od
charakteru daného nádorového procesu (Conti, 2000).
O tom, že neurobiológia nádorových chorôb predstavuje atraktívnu

oblasť výskumu svedčí aj fakt, že úlohe nervového systému v etiopatoge-
néze nádorových chorôb boli vyhradené celé čísla prestížnych časopisov
z oblasti onkológie (Progress in Experimental Tumor Research, Ent-
schladen a Zaenker, 2007; Seminars in Cancer Biology, Gordon, 2008).

Nervový systém a nádorové choroby: fakty

Úlohu nervového systému pri vzniku a progresii nádorového procesu
naznačujú údaje z viacerých animálnych experimentov a klinických po-
zorovaní. Výskum je zameraný prevažne na štúdium úlohy zložiek au-
tonómneho nervového systému pri nádorovej progresii.
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Experimentálne a klinické údaje

Nervus vagus

Zistilo sa, že narušenie prepojenia medzi mozgom a orgánmi, predo-
všetkým však narušenie dráh prebiehajúcich v nervus vagus môže byť
sprevádzané zvýšeným nádorovým rastom (Erin et al., 2004; Gidron et
al., 2005). Niekoľko retrospektívnych štúdií u pacientov, ktorí podstúpili
vagotómiu naznačuje zvýšenie rizika výskytu nádorovej choroby (Watt
et al., 1984; Caygill et al., 1988, 1991; Ekbom et al., 1998). Boli však
získané aj kontroverzné výsledky zo štúdií u ľudí a experimentov na
zvieratách (Nelson et al., 1992; Caygill et al., 1993; Fisher et al., 1994;
Lundegardh et al., 1994; Bayon et al., 2001). Uvažuje sa, že protikladné
výsledky týkajúce sa rizika vzniku nádoru po vagotómii môžu byť dô-
sledkom toho, že okrem prerušenia dráh v nervus vagus na pacientov
po vagotómii pôsobia aj iné faktory, aktivované sekundárne po narušení
parasympatikovej inervácie. Medzi tieto faktory patria hypochlórhyd-
ria, Helicobacter pylori, reflux žlče a fajčenie, ktoré môžu tiež zohrávať
úlohu pri zvýšení incidencie nádorových chorôb u týchto pacientov (Ca-
ygill et al., 1991; Ekbom et al. 1998; Bahmanyar et al., 2007; Jenkin et
al., 2007).
Zapojenie senzorických neurónov nervus vagus do modulácie nádo-

rového rastu naznačujú aj experimenty, v rámci ktorých bola u myší
uskutočnená chemická vagotómia kapsaicínom. Erin et al. (2004) pre-
ukázal, že chemická vagotómia zvýšila množstvo metastáz karcinómu
prsníka. Navyše, ak boli nádorové bunky podané dlhšiu dobu po expozí-
cii kapsaicínu, kedy už došlo k regenerácii poškodených nervov, u zvierat
exponovaných kapsaicínu nedochádzalo ku vzniku väčšieho počtu me-
tastáz v porovnaní so zodpovedajúcimi kontrolnými skupinami. Predpo-
kladá sa, že inaktivácia senzorických nervov vysokou dávkou kapsaicínu
zvyšuje počet metastáz prostredníctvom podpory rastu agresívnejších
nádorových buniek. Navyše sa predpokladá, že zníženie uvoľňovania ne-
urotransmiterov zo senzorických nervových zakončení (napr. substan-
cia P, kalcitonínu génovo príbuzný peptid) môže viesť k poklesu akti-
vácie určitých génov zapojených do inhibície nádorového rastu (Erin et
al., 2006).
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Sympatikový nervový systém

Bolo dokázané, že aj sympatikotómia môže ovplyvniť nádorovú proli-
feráciu. Publikované údaje naznačujú, že sympatikotómia môže viesť
k inhibícii imunitných funkcií. Chemická sympatikotómia u myší viedla
k zvýšeniu expresie markera aktivácie neurónov (c-fos) v hypotalame
a zvýšeniu plazmatických hladín kortikosterónu (Leo a Bonneau, 2000).
Sympatikotómia môže ovplyvniť nádorový rast moduláciou aktivity
imunitného systému dvoma cestami – redukciou modulačného vplyvu
katecholamínov na imunitné bunky a prostredníctvom zvýšenej sekrécie
glukokortikoidov. Bolo pozorované, že chemická sympatikotómia indu-
kovaná 6-hydroxydopamínom vykazuje protektívny účinok pri vzniku
a progresii nádorov hrubého čreva (Tatsuta et al., 1992). Na úlohu sym-
patikového nervového systému pri nádorových chorobách poukazuje aj
pozorovanie, že neurotransmitery sympatikového systému podporujú
progresiu nádorov. Noradrenalín môže podporovať angiogenézu pri ur-
čitých typoch nádorov (ovariálne, nazofaryngeálne) prostredníctvom β-
adrenergických receptorov nádorových buniek, zvyšovaním hladín vas-
kulárneho endotelového rastového faktora a matrixových metaloprote-
ináz (Sood et al., 2006; Yang et al., 2006).
Experimenty naznačujú, že chemicky indukovaný mamárny nádor

je spojený s inhibíciou sympatikovej noradrenergickej aktivity v sle-
zine, aktivity tuberoinfundibulárnych dopaminergických neurónov hy-
potalamu a bunkovej imunity. Naopak, zvýšenie aktivity katecholami-
nergických neurónov v CNS a periférnom nervovom systéme po podaní
L-deprenylu (inhibítora monoaminooxidázy B) môže potencovať proti-
nádorovú imunitu (ThyagaRajan et al., 2000). Údaje týkajúce sa úlohy
sympatikového nervového systému pri vzniku a progresii nádorov sú
rozporuplné, čo je pravdepodobne dôsledkom toho, že úloha tohto sys-
tému v biológii nádorových chorôb je komplexná a môže byť závislá na
pôsobení ďalších faktorov.

Enterický nervový systém

Študovala sa aj úloha enterického nervového systému pri vzniku ná-
dorov gastrointestinálneho traktu. Zistilo sa, že chemická denervácia
hrubého čreva bola spojená s poklesom výskytu niektorých preneoplas-
tických markerov u potkanov, ktorým sa podával chemický karcinogén.
Tieto nálezy naznačujú, že enterický nervový systém môže zohrávať ur-
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čitú úlohu pri vzniku a progresii nádorov tráviaceho traktu. Vespúcio et
al. (2008) predpokladá, že pozorovaný efekt je dôsledkom denerváciou
narušených interakcií medzi regulačnými peptidmi uvoľňovanými z pep-
tidergických nervových zakončení. Bolo dokázané, že niektoré z neuro-
peptidov ovplyvňujú adhéziu medzi susediacimi epiteliálnymi bunkami
a regulujú aj tvorbu katenínu. Ide o procesy, ktoré sú kruciálne spojené
so vznikom nádorov v hrubom čreve.

Stimulačné a vyraďovacie experimenty

Experimenty, v ktorých boli použité stimulačné a vyraďovacie metódy
preukázali, že špecifické imunitné funkcie sú modulované diskrétnymi
mozgovými oblasťami (Wrona, 2006). Je preto zaujímavé, že vyraďova-
cie metódy naznačili tiež spojenie medzi nádorovými chorobami a moz-
gom. Lézia mediálneho hypotalamu vedie k signifikantnému vzostupu
rýchlosti proliferácie Yoshida ascitických nádorov u potkanov, Ehrli-
chovho nádoru a L1210 ascitického nádoru u myší a signifikantne zvy-
šuje množenie buniek inokulovaných ascitických a solídnych nádorov
u myší a potkanov (Bindoni et al., 1980, 1986). Pinealektómia je spojená
so zvýšením incidencie nádoru prsnej žľazy u potkanov a tento trend
môže byť zvrátený podaním melatonínu (Callaghan, 2002). Tieto štúdie
naznačujú modulačný vplyv určitých oblastí CNS na vznik a progresiu
nádorového rastu. Zvlášť významnými sa v tejto súvislosti javia oblasti,
ktoré sú zapojené do dôležitých homeostatických a neuroendokrinných
činností (napr. hypotalamus, epifýza).
Hodgson et al. (1998, 1999) v sérii experimentálnych štúdií zistil,

že podanie IL-1β do mozgových komôr vedie k zvýšenej retencii ná-
dorov v pľúcach u animálneho modelu adenokarcinómu. Štúdie nazna-
čujú, že zvýšená retencia nádorov v pľúcach následkom zvýšenej hladiny
IL-1β v mozgu bola sprostredkovaná pravdepodobným imunosupresív-
nym vplyvom v dôsledku zvýšenej aktivity sympatikového nervového
systému a hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálnej osi (Hodgson et al.,
1999). Zdá sa, že účinok intracerebroventrikulárne podaného IL-1β na
priebeh periférneho nádorového procesu je sprostredkovaný v mozgu
centrálnymi prostaglandínmi a na periférii β-adrenergickými receptormi
(Hodgson et al., 2001b).
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Štúdium aktivity mozgových štruktúr pri periférnom
nádorovom raste

Animálne štúdie

Existuje veľké množstvo publikácií, ktoré popisujú možný účinok psy-
choneuroimunitných interakcií pri vzniku a progresii nádorových cho-
rôb. Tieto publikácie sa zameriavajú predovšetkým na úlohu des-
cendentných dráh, reprezentovaných sympatikoadrenálnym systémom
a hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálnou osou, v modulácii nádorovej
progresie (Kiecolt-Glaser a Glaser, 1999; Spiegel, 1999; Reiche et al.,
2005). Aj keď sa niektoré publikácie zaoberajú hypotézou, že mozog
môže monitorovať a modulovať priebeh nádorových chorôb (Gidron et
al., 2005; Mravec et al., 2006; Mravec a Hulin, 2006), štúdií zaoberajú-
cich sa možným prenosom signálov súvisiacich s nádorovou progresiou
do mozgu je iba relatívne malý počet (Kergozien et al., 1999; Konsman
a Blomqvist, 2005; Ruud a Blomqvist, 2007).
Imunohistochemické štúdie expresie c-fos (marker aktivácie neuró-

nov) u potkanov s indukovaným nádorom, ktoré uskutočnil Kergozien
et al. (1999) naznačujú, že signály z periférne lokalizovaného nádoru sa
môžu prenášať do CNS. Konsman a Blomqvist (2005) a Ruud a Blo-
mqvist (2007) preukázali zmeny v aktivite štruktúr mozgového kmeňa
a predného mozgu u experimentálnych zvierat s indukovaným nádo-
rovým rastom. Predpokladajú, že tieto zmeny súvisia s nádorom pod-
mienenou anorexiou a kachexiou. Ďalšia štúdia sa zaoberala zmenami
v mozgu myší s implantovaným ovariálnym karcinómom. U týchto myší
sa zistila v hypofýze zvýšená expresia c-fos, c-jun, IL-1 a IL-6. Autori
predpokladajú, že pozorovaná reakcia na ovariálny karcinóm je vo via-
cerých aspektoch podobná reakcii organizmu na bakteriálnu sepsu (Car-
son et al., 1998). Určitým nedostatkom tejto štúdie je fakt, že autori sa
nezamerali na detekciu zmien aj v iných oblastiach mozgu.
Bolesť je častým symptómom nádorových chorôb. Mechanizmy ná-

dorovej bolesti sú úzko spojené s aktivitou nervových štruktúr. Z tohto
hľadiska sa javia ako významné nálezy, ktoré poukazujú na zníženie
množstva receptorov pre opiáty v neurónoch zadných koreňov miechy
u myší s nádormi kostného tkaniva (Yamamoto et al., 2008). Tieto ná-
lezy naznačujú ďalší mechanizmus podieľajúci sa na interakciách medzi
nádorovým procesom a nervovým tkanivom.
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Naše štúdie aktivity mozgových štruktúr u potkanov s nádormi in-
dukovanými aplikáciou fibrosarkómových buniek naznačujú zvýšenú ak-
tivitu štruktúr mozgového kmeňa a hypotalamu. Zistili sme aktiváciu
tých oblastí mozgu, ktoré sú aktivované aj pri vystavení organizmu
iným imunitným podnetom (bližšie viď Appendix).

Humánne štúdie

Niektoré štúdie u ľudí preukázali zaujímavé rozdiely v aktivite viacerých
mozgových oblastí medzi onkologickými pacientmi a jedincami z kon-
trolných skupín (Tashiro et al. 1999; 2000, 2001). Tashiro et al. (2001)
našiel zníženú prefrontálnu aktivitu u onkologických pacientov v porov-
naní s kontrolnými jedincami. Na základe toho predpokladá, že reakcia
mozgu na nádor sa podobá zmenám pozorovaným pri depresii. Tento
nález je veľmi dôležitý v súvislosti s prognostickým významom depresie
u niektorých typov nádorov (Watson et al., 1999). Tieto štúdie však
musia byť hodnotené opatrne, pretože je ťažké odlíšiť účinok nádoru
a účinok protinádorovej liečby (rádioterapia, chemoterapia), ktorú pa-
cienti podstupujú, na činnosť mozgu. Navyše, títo pacienti vedeli, že
u nich prebieha nádorová choroba. Preto je ťažké hodnotiť, či uvedené
nálezy odrážajú interakcie medzi nádorovým procesom a mozgom, alebo
či ide o aktiváciu mozgových oblastí v dôsledku psychologických pro-
cesov spojených s anxietou, ktorú informácia o onkologickej chorobe
vyvoláva. Preto sa Gidron et al. (osobná komunikácia) zameral na de-
tekciu zmien v aktivite mozgu jedincov vyšetrovaných pre podozrenie
na prebiehajúci nádorový proces. U jedincov s nádorovým procesom vy-
šetrených PET boli v období pred oboznámením sa s diagnózou preuká-
zané iba zmeny v činnosti mozočka. Tento nález je zaujímavý aj preto,
že na základe poznatkov z posledných desaťročí sa spektrum funkcií, na
ktorých sa mozoček podieľa, výrazne rozšírilo (Mravec, 2008).

Vplyv psychosociálnych faktorov na incidenciu
a progresiu nádorových chorôb

Veľké množstvo údajov poukazuje na to, že incidenciu a progresiu ná-
dorových chorôb môžu ovplyvniť psychologické a behaviorálne faktory
(Spiegel, 1995, 1997; Goodwin et al., 1996; Spiegel a Kato, 1996; Kiecolt-
Glaser a Glaser, 1999; Walker et al., 1999), aj keď závery niektorých štú-
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dií sú kontroverzné (Petticrew et al., 2002). Aj samotná nádorová cho-
roba (jej diagnóza a terapia) je spojená s pôsobením mnohých psycho-
sociálnych faktorov ako sú strach, vedľajšie účinky onkologickej liečby,
bolesť, narušenie sociálnych aktivít a sociálna izolácia. Približne u po-
lovice pacientov s nádorovou chorobou sa vyskytuje depresia (Spiegel,
1996).
Strach, bolesť a ďalšie faktory pôsobiace u onkologických pacien-

tov majú za následok aktiváciu stresovej reakcie. Často ide o dlhodobo
pôsobiaci, chronický stres. Jeho výsledkom je nadmerná aktivácia sym-
patikoadrenálneho systému a HPA osi s následnými neuroendokrinnými
zmenami charakterizovanými zvýšenými plazmatickými hladinami ka-
techolamínov a glukokortikoidov. Zvýšené hladiny stresových hormónov
následne modifikujú imunitné funkcie organizmu (Padgett a Glaser,
2003). Dlhodobá aktivácia HPA osi a sympatikoadrenálneho systému
sa môže prostredníctvom modifikácie imunitných funkcií podieľať na
vzniku a progresii niektorých typov nádorov (Reiche et al., 2004, 2005).
Hyperaktivita HPA osi a sympatikoadrenálneho systému v dô-

sledku stresu a pravdepodobne aj depresie môže ovplyvniť progresiu
nádoru stimuláciou nádorového rastu alebo prostredníctvom imunosup-
resie (hlavne ovplyvnením činnosti NK buniek; Spiegel, 1996; 1999; Zor-
rilla et al., 2001; Reiche et al., 2004, 2005; Wallace a Smyth, 2005; An-
toni et al., 2006). Stimulácia nádorového rastu hyperkortizolémiou môže
byť dôsledkom stimulácie angiogenézy, priamej stimulácie nádorového
rastu pri hormonálne senzitívnych nádoroch a alterácie glukoneogenézy.
Posledný mechanizmus zahŕňa rozdielnu reaktivitu nádorových buniek
na signály sprostredkované glukokortikoidmi v porovnaní s normálnymi
bunkami, čo vedie k selektívnej deprivácii metabolických substrátov pre
normálne bunky a následnej facilitácii rastu nádorových buniek (Spie-
gel, 1999).
Stres je spojený so zvýšenou sekréciou noradrenalínu, ktorý môže

alterovať dostupnosť a činnosť NK buniek (Spiegel a Kato, 1996). Ben-
Eliyahu et al. (2000) dokázal, že účinok stresu na nádorový rast je spro-
stredkovaný supresiou aktivity NK buniek vyvolanou katecholamínmi.
Aktivácia β-adrenergických receptorov nádorových buniek môže navyše
podporovať nádorový rast aj priamym vplyvom mediátorov sympatika
na bunky nádoru (Antoni et al., 2006; Sood et al., 2006).
Poškodenie bunkovej DNA a následná tvorba abnormálnych buniek

sú hlavným iniciátorom vzniku nádorov. Bolo dokázané, že stres znižuje
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hladinu metyltransferázy, významného DNA reparačného enzýmu, kto-
rého syntéza sa v reakcii na pôsobenie karcinogénov zvyšuje (Heffner et
al., 2003). Súčasný výskum poukazuje aj na relatívne konzistentný úči-
nok stresu na integritu DNA v animálnych experimentoch a naznačuje
signifikantnú asociáciu medzi psychologickými faktormi a poškodením
DNA u ľudí (Gidron et al., 2006). Ak sa zoberie do úvahy centrálna
úloha poškodenia DNA pri vzniku nádorov a alterácii nádorových anti-
génov, psychologické faktory môžu ovplyvniť vznik a progresiu nádorov
aj prostredníctvom ovplyvnenia integrity DNA.

Operačný stres u onkologických pacientov

Z hľadiska nádorových chorôb je veľmi významným faktorom stres
spojený s chirurgickým zákrokom u onkologických pacientov. Na zá-
klade psychoneuroimunitných interakcií sa predpokladá, že stres spo-
jený s chirurgickou excíziou primárneho nádoru môže zvýšiť tvorbu
metastáz. Pri vzniku metastáz zohráva významnú úlohu bunkami spro-
stredkovaná imunita, ktorá môže byť chirurgickým zákrokom inhibo-
vaná. Preto je potrebný multimodálny terapeutický prístup zameraný
na prevenciu vzniku metastáz v perioperačnom období (Ben-Eliyahu,
2003).

Narušenie cirkadiánnych rytmov

Psychosociálne faktory môžu tiež ovplyvniť nádorovú chorobu naru-
šením neuroendokrinných a imunitných cirkadiánnych rytmov (Giese-
Davis et al., 2004). Narušenie cirkadiánnych rytmov bolo preukázané
u pokročilých štádií nádorových chorôb. Tento nález sa vysvetľuje mož-
ným ovplyvnením presunov imunitných buniek a cyklov ich proliferá-
cie, ako aj narušením hladín hormónov, ktoré môžu ovplyvniť pomery
v metabolizme nádorových a hostiteľových buniek (Sephton a Spiegel,
2003).
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Neurobiológia nádorových chorôb: predpoklady
a hypotézy

Dráhy a mechanizmy prenosu informácií o prebiehajúcom
nádorovom raste do mozgu

Informácie o nádore môžu byť prenášané do mozgu nepriamo. V tomto
prípade imunitný systém funguje ako „prevodníkÿ signálov vznikajúcich
počas nádorového rastu. Naviac predpokladáme, že niektoré molekuly
uvoľňované z nádorových buniek (napr. počas ich nekrózy) predstavujú
signály, ktoré priamo „informujúÿ mozog o periférne prebiehajúcom ná-
dorovom raste (obr. 5).

Nepriamy prenos informácií o nádore do mozgu

Podkladom pre nepriamy prenos informácií sú interakcie medzi nervo-
vým a imunitným systémom. Imunitný systém môže informovať mozog
o prebiehajúcom nádorovom raste prostredníctvom dvoch dráh, nervo-
vých a humorálnych (Elmquist et al., 1997; Straub et al., 1998; Dantzer
et al., 2000; Goehler et al., 2000; Pavlov et al., 2003).
Pretože sa predpokladá, že interakcie medzi imunitným a nervovým

systémom môžu vytvárať podklad pre monitorovanie nádorového rastu,
vynára sa otázka, či môže mozog rozlišovať medzi periférne prebiehajú-
cim infekciou podmieneným zápalom a nádorovou chorobou. Je možné,
že špecifické spektrum cytokínov spolu s látkami uvoľnenými z nádo-
rových buniek môžu vytvárať určitý „vzorecÿ signálov, ktorý informuje
mozog o prítomnosti nádorového tkaniva v organizme.

Priamy prenos informácií o nádore do mozgu

Na priamom prenose informácií z nádorového tkaniva do CNS sa môžu
podieľať chemické látky vznikajúce počas nádorového rastu. Molekuly
uvoľňované z nádorových buniek počas ich nekrózy (napr. fragmenty
DNA, high-mobility group box 1 (HMGB1); Ito et al., 2007), ako aj
iné látky vytvárané nádorovými bunkami (napr. CEA, PSA, CA125;
Sidransky, 2002) môžu predstavovať špecifický typ signálov, ktoré in-
formujú mozog o prítomnosti nádorových buniek. Ďalšie, ale už nešpeci-
fické signály môžu vznikať stimuláciou tkanivových mechanoreceptorov
v dôsledku expanzívneho nádorového rastu.
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Obrázok 5. Dráhy, ktoré môžu vytvárať podklad pre monitorovanie priebehu
nádorovej progresie mozgom.
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Legenda k obrázku 5. Priamy účinok na nervový systém: Molekuly uvoľnené
z nádorových buniek (napr. rastové faktory, CEA, PSA, CA125) alebo molekuly

uvoľnené počas nekrózy nádorových buniek (napr. HMGB1, DNA fragmenty)
môžu informovať mozog humorálnymi dráhami (A). Nádorové bunky môžu tiež

ovplyvniť paragangliá nervus vagus (B), somatické aferentné vlákna (C) alebo

spinálne viscerálne aferentné nervy (D).
Nepriamy účinok sprostredkovaný imunitným systémom: Cirkulujúce cytokíny

(napr. IL-1, IL-6, TNF) vytvárané nádorom aktivovanými imunitnými bunkami

môžu ovplyvniť mozgovú činnosť prostredníctvom cirkumventrikulárnych orgá-
nov (napr. organum subfornicale – SFO, organum vasculosum laminae termina-

lis – OVLT, area postrema – AP) alebo prostredníctvom interakcií s bunkami
endotelu mozgových ciev (A). Väzba cytokínov (napr. IL-1) na receptory dendri-

tických buniek vagálnych paraganglií (šedé bunky s výbežkami) alebo priamo na

receptory nervus vagus aktivuje aferentné vlákna nervus vagus, ktoré prenášajú
informácie k nucleus tractus solitarii (NTS) (B). Endorfíny (β-END) sa môžu

viazať na zakončenia somatických aferentných vlákien a vyvolávať analgetický

účinok (C). Či sú spinálne viscerálne nervové aferentné vlákna ovplyvňované
nejakými látkami uvoľňovanými z imunitných buniek, nie je jasné (D). Nakoľko

nervus vagus inervuje iba ohraničené, viscerálne oblasti organizmu, je možné,

že imunitné signály sú prenášané aj spinálnymi viscerálnymi aferentnými vlák-
nami.

V schéme nie sú znázornené sentinelové bunky (napr. tkanivové fibroblasty),
ktoré tiež môžu zohrávať významnú úlohu v zápalových a nádorových proce-

soch a môžu spracovávať a prenášať signály z imunitných a nádorových buniek

do nervového systému (upravené podľa Mravec et. al., 2008).

Jednu zo skupín receptorov umožňujúcich prenos signálov, priamo
súvisiacich s nádorovým rastom, do mozgu môžu predstavovať Toll-like
receptory (TLR). Okrem detekcie patogénov umožňujú bunkám TLR
reagovať napríklad aj na molekuly uvoľňované z odumierajúcich alebo
mŕtvych buniek (napr. HMGB1; Chen et al., 2007). Prítomnosť TLR
bola preukázaná okrem imunitných buniek aj u neurónov (Maslinska
et al., 2004; Lafon et al., 2006; Tang et al., 2007). TLR lokalizované
či už na imunitných bunkách mozgu, alebo priamo na neurónoch môžu
predstavovať potenciálne prevodníky signálov, ktorých „zdrojomÿ sú
chemické látky uvoľňované zo zanikajúcich nádorových buniek.



8. Neurobiológia nádorových chorôb 57

Neuronálne štruktúry a dráhy, ktoré môžu byť aktivované
periférne prebiehajúcim nádorovým rastom

Pri periférne prebiehajúcom nádorovom raste môže dochádzať k pred-
nostnej aktivite troch neuronálych systémov mozgu:

• v dôsledku aktivácie imunitného systému môže dôjsť k aktivácii
štruktúr mozgu zapojených do reakcie na imunitné signály (Gay-
kema et al., 2007),

• v dôsledku anorexie-kachexie dochádza k aktivácii štruktúr moz-
gu zodpovedných za reguláciu príjmu potravy (Plata-Salaman,
2000; Konsman a Dantzer, 2001),

• v dôsledku bolesti sprevádzajúcej nádorovú progresiu dochádza
k aktivácii mozgových štruktúr spracúvajúcich nociceptívne sig-
nály (Pacak a Palkovits, 2001; Tracey, 2005a).

Ako najperspektívnejšie sa preto javí štúdium zmien v štruktúrach
mozgového kmeňa a hypotalamu, t.j. oblastí, ktoré obsahujú vyššie uve-
dené neuronálne okruhy. Z tohto hľadiska sú významné aj nálezy, pre-
ukazujúce, že neuróny nucleus parabrachialis prednostne reagujú na
imunitné podnety, iba v menšej miere na podnety nociceptívne (Ri-
chard et al., 2005). Preto je možné predpokladať, že aktivácia neurónov
nucleus parabrachialis u zvierat s nádorom odráža skôr prenos imunit-
ných signálov ako signálov súvisiacich s nádorovou bolesťou. Uvedená
selektivita v reakcii niektorých mozgových štruktúr môže vytvárať pod-
klad pre identifikáciu tých štruktúr a dráh mozgu, ktoré sa podieľajú
na spracovaní signálov súvisiacich s nádorovým rastom.

Vplyv periférneho nádorového rastu na mozgové funkcie

Syndróm anorexie-kachexie je prítomný približne u 80% pacientov v po-
kročilom štádiu nádorovej choroby. Pozorovania naznačujú, že anorexia-
kachexia pri nádorovej chorobe je výsledkom pôsobenia viacerých pro-
cesov a rôznych mediátorov (napr. cytokíny, hormóny, neuropeptidy).
Je pravdepodobné, že hypotalamus, na základe jeho centrálnej úlohy
v regulácii príjmu potravy, môže vytvárať podklad pre úzke interakcie
medzi týmito mediátormi (Ramos et al., 2004). Uvažuje sa, že nucleus
arcuatus je jednou z uzlových štruktúr, ktorá je zapojená do procesov
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vzniku anorexie. Poukazujú na to fakty, dokazujúce, že neuróny nuc-
leus arcuatus na jednej strane exprimujú receptory pre IL-1, na druhej
strane sú kľúčovou zložkou okruhov regulujúcich príjem potravy (Kons-
man a Dantzer, 2001).
Nádory môžu indukovať anorexiu modifikáciou mozgových funkcií

okrem humorálnych dráh aj dráhami neuronálnymi. Bolo preukázané,
že nervus vagus predstavuje významnú štruktúru zapojenú do procesov
spojených s nádorom indukovanou anorexiou. U zvierat, ktorým bol
podávaný karcinogén a následne sa u nich uskutočnila chemická alebo
chirurgická vagotómia, nedošlo k poklesu príjmu potravy (Bernstein,
1996). Porovnanie koncentrácie cytokínov (IL-1β, IL-6, TNF) a COX-2
v mozgu myší s nádormi a v mozgu myší, ktorým sa dlhodobo aplikoval
prostaglandín E2 naznačuje, že anorexia sprevádzajúca nádorovú cho-
robu nie je iba dôsledkom zvýšenej regulácie cytokínov v mozgu. Táto
štúdia skôr naznačuje, že cytokíny a na aktivite cyklooxygenázy zá-
vislé zmeny sú skôr sekundárnymi dôsledkami zníženého príjmu potravy
a s tým súvisiacich zmien plazmatických hladín stresových hormónov
(Wang et al., 2001).
Hypotalamický neuropeptid Y sa podieľa na regulácii príjmu po-

travy a tekutín. Z tohto hľadiska je zaujímavým nález zníženej inervácie
hypotalamických oblastí neurónmi obsahujúcimi NPY u potkanov s ná-
dorovou anorexiou (Makarenko et al., 2003). Tieto údaje naznačujú, že
v mozgu zvierat s nádormi dochádza nielen k funkčným zmenám, ale
aj k zmenám, ktoré možno detekovať morfologickými technikami. Na
základe práce Makarenka et al. (2003) preto vyvstáva otázka, do akej
miery nádorové choroby ovplyvňujú morfologické vlastnosti nervového
tkaniva. Až zavedenie sofistikovaných metód umožnilo detekciu morfo-
logických zmien sprevádzajúcich neuropsychické choroby in vivo (Maz-
ziotta, 1994; Tandon, 2000). Bude možné zaviesť in vivo diagnostické
metódy, ktoré by dokázali detekovať morfologické a funkčné zmeny aj
u pacientov s nádorovými chorobami? Cieľom experimentálnych štúdií
prebiehajúcich aj v našom laboratóriu je nájsť aspoň čiastočnú odpoveď
na túto otázku.
Predpokladá sa, že nervus vagus sa podieľa aj na vzniku „syndrómu

vyčerpaniaÿ pozorovaného u onkologických pacientov. Hypotéza „afe-
rentných dráh nervus vagusÿ predpokladá, že nádorová choroba a/alebo
onkologická terapia spôsobuje na periférii uvoľňovanie neuroaktívnych
látok, ktoré aktivujú aferentné dráhy nervus vagus, čo vedie k supresii
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aktivity kostrového svalstva a indukcii „chorobu sprevádzajúceho sprá-
vaniaÿ (sicknees behavior; Ryan et al., 2007).
Pacienti s nádorovou chorobou môžu vykazovať vyšší energetický

výdaj v porovnaní s kontrolnými pacientmi. Uvažuje sa, že na tomto
zvýšení energetického výdaja sa podieľa zvýšená aktivita sympatiko-
vého nervového systému, čiastočne v dôsledku anxiety a stresu. Pred-
pokladá sa, že zvýšená sympatiková aktivita môže predstavovať kom-
penzačnú reakciu na anémiu a pokles hmotnosti, ale môže ísť aj o zvý-
šenú senzitivitu tkanív na adrenergických agonistov (Harvie a Camp-
bell, 2000).
Depresia je ďalším príkladom alterácie mozgových funkcií s čas-

tým výskytom u onkologických pacientov. Aj minimálny periférny zápal
môže viesť ku zmene správania (Reichenberg et al., 2001). Predpokladá
sa, že depresia aj anorexia u pacientov s nádorom sú podmienené aj
zvýšením tvorby zápalových cytokínov v dôsledku imunitných reakcií
v súvislosti s prebiehajúcim nádorovým rastom (Illman et al., 2005).
Pretože mozgová aktivita môže byť periférne prebiehajúcou nádo-

rovou chorobou alterovaná, možno hypoteticky predpokladať, že mo-
difikácia prenosu informácií z nádorového tkaniva do mozgu, ktorá sa
podieľa na indukcii anorexie a depresie, predstavuje novú potenciálnu
metódu pre obmedzenie negatívnych následkov nádoru na organizmus.
Na druhej strane možno hypoteticky predpokladať, že informácie sú-
visiace s nádorovou chorobou indukujú negatívnou spätnoväzobnou re-
akciou protizápalovú odpoveď prostredníctvom HPA osi alebo priamo
prostredníctvom descendentných protizápalových dráh nervus vagus, čo
by mohlo ovplyvniť priebeh nádorovej progresie. Ak je tento predpoklad
správny, potom by pri liečbe nádorových chorôb mohla byť prospešná
aktivácia určitých štruktúr mozgu a periférnych nervov.

Vplyv nádoru na činnosť autonómneho nervového systému

Predpokladá sa, že nádorová progresia môže byť ovplyvnená narušením
aktivity zložiek autonómneho nervového systému. Študuje sa súvislosť
medzi zvýšenou aktivitou sympatikového nervového systému v dôsledku
stresu, ako aj vplyv narušenej funkcie nervus vagus na vznik a progresiu
nádorov (Gidron et al., 2005, Toni et al., 2007).
Rovnováha činnosti jednotlivých zložiek autonómneho nervového

systému je modulovaná okrem signálov, súvisiacich s činnosťou tkanív
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organizmu, aj ďalšími faktormi. Možno medzi ne zaradiť aj nádorové
bunky. Uvažuje sa, že nádorové tkanivo môže indukciou paraneoplastic-
kých syndrómov ovplyvniť rovnováhu činnosti autonómneho nervového
systému. Priestorová lokalizácia nádorov v organizme môže byť jedným
z faktorov, ktorý odráža práve afinitu k strategickým miestam, pro-
stredníctvom ktorých je možné ovplyvniť činnosti organizmu, zahŕňa-
júce autonómne, endokrinné a imunitné regulácie (Yun et al., 2004).

Potenciálne mechanizmy, ktoré by mohli umožniť mozgu
modulovať priebeh nádorového rastu

Na základe štúdia neuro-endokrinno-imunitných interakcií možno pred-
pokladať, že mozog môže modulovať priebeh nádorového rastu ne-
priamo, prostredníctvommodulácie činnosti imunitných buniek (Levite,
2000) a priamo, prostredníctvom uvoľňovania neurotransmiterov, ktoré
môžu priamo ovplyvňovať aktivitu nádorových buniek (obr. 6).

Legenda k obrázku 6. Nádorový rast môže byť modulovaný priamo, látkami
uvoľňovanými z mozgu (napr. melatonín; A) a neurotransmitermi uvoľňova-

nými postgangliovými neurónmi nervus vagus (acetylcholín; B) alebo sympatika
(noradrenalín; neuropeptid Y; C). Aktivácia senzorických nervových zakončení

prostredníctvom axónového reflexu (F) môže navyše indukovať uvoľnenie neu-
ropeptidov (napr. SP, CGRP), ktoré môžu potenciálne modulovať nádorovú

proliferáciu.

Progresia nádoru môže byť ovplyvnená mozgom aj nepriamo prostredníctvom
modifikácie aktivity imunitného systému. Hormóny uvoľňované z hypofýzy

(napr. ACTH, prolaktín, rastový hormón) môžu modulovať imunitné funkcie

(A). Acetylcholín uvoľnený z postgangliových neurónov nervus vagus (VNpo)
sa viaže na nikotínové receptory imunitných buniek a vyvoláva protizápalový

účinok (B). Noradrenalín a neuropeptid Y, uvoľnené z postgangliových sym-
patikových neurónov (SNpo) a adrenalín/noradrenalín, uvoľňované z drene na-

dobličiek môžu ovplyvniť imunitné funkcie po väzbe na adrenergné receptory

imunitných buniek (C, D). Glukokortikoidy uvoľňované z kôry nadobličiek majú
na činnosť imunitného systému komplexný účinok (E).

Schéma neobsahuje znázornenie modulácie imunitných buniek somatickými afe-

rentnými vláknami, ktoré po aktivácii uvoľňujú neuropeptidy axónovým refle-
xom. Uvoľňovanie noradrenalínu zo sympatikových nervových zakončení môže
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Obrázok 6. Dráhy, ktoré sa môžu podieľať na modulácii nádorovej progresie
mozgom.
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byť modulované aj cytokínmi uvoľnenými z imunitných buniek v ich okolí. Avšak
tieto mechanizmy sú dôsledkom lokálnych procesov, ktoré nie sú iniciované ak-

tivitou CNS. CGRP – kalcitonínu génovo príbuzný peptid; SNpr – sympatikové
pregangliové neuróny; SP – substancia P; VNpr – pregangliové neuróny nervus

vagus (upravené podľa Mravec et. al., 2008).

Nepriama modulácia nádorového rastu mozgom

Na možnosť nepriamej modulácie nádorového rastu nervovým systé-
mom poukazuje široké spektrum nálezov popisujúcich vplyv nervového
systému na činnosť imunitných buniek.
Na modulácii priebehu nádorového procesu sa okrem imunitného

systému a vyššie diskutovanej úlohy CNS môže podieľať aj endokrinný
systém. Niektoré nádory vykazujú senzitivitu na určité hormóny. En-
dokrinný systém môže tiež modulovať činnosť imunitných buniek (Fe-
renčík et al., 1998; Heijnen, 2003; Ferone et al., 2006). CNS môže takto
prostredníctvom ovplyvnenia aktivity endokrinného systému modulovať
priebeh nádorového rastu. Modulácia nádorovej proliferácie mozgom je
však komplexný proces, v ktorom okrem interakcií medzi CNS a en-
dokrinným systémom môžu významnú úlohu zohrávať interakcie medzi
CNS a imunitným systémom a interakcie medzi endokrinným a imunit-
ným systémom (Mravec et al., 2006).

Priama modulácia nádoru mozgom

V analógii s potenciálnou antimikrobiálnou aktivitou niektorých neuro-
peptidov (napr. substancia P, neuropeptid Y, adrenomedulín, α-MSH,
proenkefalín A; Kowalska et al., 2002; Metz-Boutigue et al., 2003; Ste-
fano a Kream, 2008) vzniká otázka, či môžu niektoré z látok (napr.
neurotransmitery) syntetizovaných a uvoľňovaných bunkami nervového
systému priamo modulovať aktivitu nádorových buniek.

Vplyv neurotransmiterov na nádorový rast

Receptory pre neurotransmitery sú často exprimované u mnohých pri-
márnych nádorov aj u ľudí (tab. 1; Reubi, 2003; Paleari et al., 2008;
Thaker a Sood, 2008). Je preto pravdepodobné, že nádorové bunky
sú ovplyvňované rovnakými signálnymi molekulami nervového systému
ako normálne bunky tkanív, v ktorých nádor vzniká (Lang a Bastian,
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Neurotransmiter Nádorové bunky Receptor

noradrenalín prsníka, ovárií, β2-adrenoreceptor
prostaty, hrubého
čreva

adrenalín ovárií β2-adrenoreceptor

dopamín prsníka, melanómu, D2-receptor
neuroblastómu,
hlavy a krku

kortizol prostaty, prsníka receptor pre gluko-
kortikoidy

prolaktín prsníka, prostaty, receptor pre prolaktín
endometria

oxytocín malobunkový pľúcny, receptor pre oxytocín
Kaposiho sarkóm

substancia P prsníka, hrubého receptor pre neuro-
čreva, pľúc kinín-1

Tabuľka 1. Neurotransmitery, u ktorých bol preukázaný vplyv na procesy spo-
jené s nádorovým rastom. Zoznam neurotransmiterov je skôr ilustračný a neza-
hŕňa všetky už popísané neurotransmiterové interakcie a všetky typy nádoro-

vých buniek (prebrané z Thaker a Sood, 2008).

2007). Tento predpoklad je podporovaný hromadiacimi sa dôkazmi o za-
pojení špecifických endogénne syntetizovaných látok (napr. neurotrans-
miterov) do procesov nádorového rastu (Heasley, 2001; Schuller, 2007).
Experimentálne údaje naznačujú, že neurotransmitery môžu

ovplyvniť apoptózu, mitogenézu, angiogenézu, migráciu buniek a tvorbu
metastáz (Drell et al., 2003; Entschladen et al., 2004, 2005; Lang a Bas-
tian, 2007; Flygare a Sander, 2008). Nie je preto prekvapujúce, že nie-
ktorí vedci sa zaoberajú štúdiom využitia látok účinkujúcich na recep-
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tory pre neurotransmitery ako novým a potenciálne účinným prístupom
pri liečbe pacientov s nádorovými chorobami (Esteban et al., 2006).
Migrácia nádorových buniek prsníka, prostaty a hrubého čreva je

in vitro zvýšená po podaní stresového neurotransmitera noradrenalínu,
pričom tento efekt môže byť inhibovaný β-blokátorom propranololom
(Masur et al., 2001; Lang et al., 2004). Aj ďalší neurotransmiter sympa-
tikového nervového systému, neuropeptid Y, môže modulovať aktivitu
nádorových buniek. NPY vykazuje inhibičný účinok na rast ľudských
neuroblastómových buniek (Reubi et al., 2001). Na možnú úlohu dopa-
minergických nervov pri vzniku a progresii nádorov poukazuje fakt, že
ablácia periférnych dopaminergických nervov výrazne zvýšila angioge-
nézu, denzitu malých ciev, mikrovaskulárnu permeabilitu a rast malíg-
nych nádorov u myší. Tento účinok je sprostredkovaný D2 receptormi
(Basu et al., 2004). Serotonín je schopný signifikantne zvýšiť apoptózu
buniek Burkittovho lymfómu. Uvažuje sa o tom, že serotoninergická
inervácia môže modulovať dynamiku tejto choroby (Serafeim et al.,
2002). Ďalšou látkou, uvoľňovanou z nervových zakončení, ktorá môže
regulovať apoptózu, je plynný transmiter NO (Tarr et al., 2006). Aj
substancia P a iné tachykiníny sú študované s ohľadom na procesy spo-
jené s nádorovým rastom. Tachykiníny môžu zohrávať úlohu na rôz-
nych stupňoch karcinogenézy. Nádorové bunky exprimujúce receptory
pre tachykiníny (napr. nádory pankreasu, melanómy) môžu nesprávne
reagovať na signalizáciu tachykinínmi a na rozdiel od normálnych bu-
niek, tachykinínymôžu podporovať proliferáciu a prežívanie nádorových
buniek a tvorbu metastáz. Okrem uvedených účinkov môžu tachyki-
níny podporovať nádorovú progresiu ovplyvňovaním krvného prietoku
a neovaskularizácie nádorového tkaniva, ako aj indukciou imunosupresie
sprostredkovanej neurogénnym zápalom v dôsledku stresu alebo operá-
cie (Palma, 2006; Nowicki et al., 2007). SP môže podporovať mitoge-
nézu, angiogenézu a tvorbu metastáz (Esteban et al., 2006). Uvažuje sa,
že SP uvoľňovaná v koži sa môže podieľať na fotokarcinogenéze (Legat
a Wolf, 2006). Z hľadiska biológie nádorových chorôb, ako aj z hľadiska
ich liečby sa veľmi významným javí účinok endogénnych a exogénnych
opiátov na nádorovú progresiu (Cadet et al., 2004).
Neurohormóny môžu inhibovať aktivitu NK buniek a cytotoxických

T-lymfocytov, čím môžu facilitovať uvoľnenie nádoru spod imunologic-
kého dohľadu (Ben-Eliyahu et al., 1991; 2000). Účinok hormónov na-
dobličiek na vyvolanie TH2 imunitného profilu môže navyše ovplyvniť
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nádorový rast, nakoľko tento imunitný profil má prognostický význam
pri určitých typoch nádorov (Inagaki et al., 2006).
Zatiaľ čo väčšina neurotransmiterov má na migráciu buniek stimu-

lačný vplyv, endogénne látky ako amantadín a GABA vykazujú opačný,
inhibičný účinok (Joseph et al., 2002, 2004; Ortega, 2004). V posled-
nom období sa intenzívne študuje účinok kyseliny valproovej na ná-
dorovú progresiu. Kyselina valproová je látka, ktorá sa dlhodobo pou-
žíva na liečbu epilepsie, nakoľko potencuje inhibičné pôsobenie GABA
viacerými mechanizmami, ktoré zahŕňajú inhibíciu degradácie GABA,
zvýšenú syntézu GABA a pokles obratu GABA. Pri účinku kyseliny
valproovej na nádorový rast sa predpokladá jej epigenetické pôsobenie
(Duenas-Gonzalez et al., 2008). Keďže pôsobí na solídne nádory, vyvs-
táva otázka možného ovplyvnenia nádorového rastu aj pôsobením na
úrovni neuro-onkologických interakcií.
Epifýza a jej hlavný hormón melatonín sú známe tým, že ovplyv-

ňujú vznik a progresiu nádorov (Giannoulia-Karantana et al., 2006).
Predpokladá sa, že melatonín vykazuje antitumoróznu aktivitu (Kajda-
niuk et al., 1999; Vician et al., 1999). Callaghan (2002) predpokladá, že
melatonín je zapojený do mechanizmov, ktorými psychologické vplyvy
podporne pôsobia na nádorovú progresiu.
Experimentálne štúdie naznačujú protinádorový efekt neuropepti-

dov zo skupiny kortikotropínov (kortikoliberín, urokortín). Receptory
pre ne sú exprimované viacerými typmi nádorov. Študuje sa preto ich
potenciálne využitie v protinádorovej terapii (Wang a Li, 2007).
Aj v mozgu syntetizovaný oxytocín sa môže podieľať na modulácii

nádorovej progresie (Cassoni et al., 2004). Nedávno bol zistený vzťah
tohto hormónu k tzv. sociálnej podpore (Heinrichs et al., 2003). Ak sa
zoberie do úvahy fakt, že sociálna podpora predikuje lepšiu prognózu
u viacerých nádorových chorôb (Soler-Vila et al., 2003), môže oxytocín
zohrávať určitú úlohu pri modulácii nádorovej proliferácie.
Je však potrebné rozlišovať, či sú neurotransmitery, ktoré môžu

ovplyvniť nádorový rast uvoľňované z mozgu alebo nervových zakon-
čení v nádorovom tkanive, alebo či sú syntetizované lokálnymi ne-
neuronálnymi (imunitnými) bunkami a účinkujú autokrinným alebo pa-
rakrinným mechanizmom (Heasley, 2001; Russo et al., 2006).
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Inervácia nádorov

Aj napriek tomu, že chýbanie inervácie v nádorovom tkanive bolo vše-
obecne akceptovaným faktom (Vachkov et al., 2007), súčasné expe-
rimentálne údaje naznačujú, že nervové bunky inervujú tkanivá ná-
doru (Seifert et al., 2001). Hoci niektoré štúdie preukazujú, že nádo-
rové bunky môžu vytvárať látky, brániace vrastaniu axónov do ná-
doru (Vachkov et al., 2007), bola dokázaná napríklad inervácia nádo-
rov močového mechúra a melanómu u ľudí (Seifert et al., 2002; Seifert
a Spitznas, 2002). Aj na základe týchto faktov vznikol koncept neuro-
neoplastickej synapsy (Palm a Entschladen, 2007; Zanker, 2007).
Ako je proces inervácie nádorov regulovaný? Nádorové bunky sú

schopné uvoľňovať neurotrofné faktory. Tieto faktory môžu stimulovať
v okolí sa nachádzajúce nervové bunky a viesť k vrastaniu axónov do
nádoru, neoneurogenéze. Problematika inervácie nádorov je komplexná.
Sú známe tri skupiny proteínov (slits, semaforíny a netríny), ktoré re-
gulujú rast axónov a migráciu neurónov. Nedávne štúdie preukázali, že
tieto molekuly sú exprimované aj mimo nervového systému a že môžu
zohrávať významnú úlohu v procesoch spojených s nádorovým rastom.
Zdá sa, že tieto proteíny sa podieľajú na regulácii vaskularizácie nádo-
rov, ako aj na regulácii bunkovej migrácie a apoptózy v normálnych aj
nádorových bunkách (Chedotal et al., 2005).
Uvažuje sa, že neoneurogenéza je proces analogický s neoangioge-

nézou (vaskularizácia nádorového tkaniva) a lymfangiogenézou (vznik
lymfatických ciev v tkanive nádoru; Entschladen et al., 2006, 2008).
Nervové bunky môžu následne uvoľňovať neurotransmitery, na ktoré
sú nádorové bunky vnímavé. Predpokladá sa, že inervácia nádorov po-
skytuje ďalšiu podporu konceptu, ktorý predpokladá zapojenie nervo-
vého systému do procesov súvisiacich s indukciou tvorby metastáz (Ent-
schladen et al., 2006; Lang et al., 2006, 2007). V súlade s konceptom
neuro-neoplastickej synapsy sa objavuje otázka, či môže táto štruktúra
predstavovať nový cieľ pre nádorovú terapiu (Muller, 2007).



Neurobiológia chorôb kostí a dentície

Prítomnosť nervových vlákien v kostnom tkanive je dobre zdoku-
mentovaným faktom. Avšak heterogenita a rozsah tejto inervácie sa stá-
vajú zrejmými až v poslednom období. Prítomnosť senzorických a sym-
patikových vlákien bola preukázaná v kostnej dreni, mineralizovanej
hmote kosti a perioste (obr. 7). Dôkaz inervácie kostného tkaniva podpo-
ruje predstavu komplexnej a funkčne významnej signalizácie v ňom pre-
biehajúcej, sprostredkovanej neurotransmitermi. V súčasnosti je zrejmé,
že neurotransmitery majú významný účinok na kostné tkanivo, ovplyv-
ňujú diferenciáciu, proliferáciu, aktivitu a apoptózu osteoblastov a os-
teoklastov (Spenser et al., 2004). Nie je preto prekvapujúcim fakt, že
sympatiková denervácia má značný vplyv na remodeláciu kostného tka-
niva (Boggio et al., 2004).

Kostná dreň

Kostná dreň predstavuje komplexné mikroprostredie pre vyzrievanie
hemopoetických buniek. Publikované údaje preukázali, že sympatikové
nervy sú zapojené do modulácie činnosti kmeňových hemopoetických
buniek v endosteálnych kompartmentoch kostí (Katayama et al., 2006;
Larsson a Scadden, 2006). Na otázku, či je možné využiť moduláciu
nervových dráh inervujúcich kostnú dreň pri liečbe hematologických
chorôb (napr. anémií), nie je v súčasnosti možné odpovedať.
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Obrázok 7. Schematické znázornenie úlohy inervácie v regulácii činnosti kost-
ného tkaniva.

Predpokladaný vplyv neurotransmiterov na reguláciu remodelácie kostného tka-
niva a tvorbu megakaryocytov. Aj napriek tomu, že zdroj viacerých neurotrans-

miterov je stále nejasný, sú kostná hmota a kostná dreň inervované periférnymi

nervami, ktoré sa pravdepodobne podieľajú na uvoľňovaní neurotransmiterov.
ATP – adenozíntrifosfát; CGRP – kalcitonínu génovo príbuzný peptid; GABA

– kyselina γ-aminomaslová; NA – noradrenalín; VIP – vazoaktívny intestinálny

peptid (upravené podľa Spencer et al., 2004).

Nádorové choroby

Neurobiologický pohľad na choroby kostného tkaniva môže mať význam
aj v súvislosti s nádorovými chorobami kostí. Bolo dokázané, že na-
rušenie neurochemických procesov v mieche a senzitizácia primárnych
senzorických aferentných vlákien vykazujú pozitívnu koreláciu medzi
rozsahom deštrukcie kostného tkaniva a rastom nádorovej hmoty. Zdá
sa, že tento „neurochemický podpisÿ kostnej nádorovej bolesti je špe-
cifický v porovnaní so zmenami, ktoré nastávajú pri pretrvávajúcich
zápalových alebo neuropatických bolestivých stavoch. Uvažuje sa, že
nádorová bolesť aspoň čiastočne vyvoláva a zároveň je čiastočne udr-
žiavaná aj mechanizmami centrálnej senzitizácie, pri ktorých neuroche-



9. Neurobiológia chorôb kostí a dentície 69

mické zmeny v mieche a prednom mozgu podporujú a zvyšujú prenos
nociceptívnych informácií. To má za následok, že aj ne-noxiózne pod-
nety sú pacientami s nádormi kostného tkaniva pociťované ako bolestivé
(Sabino a Mantyh, 2005).

Stres a depresia

Predpokladá sa, že sympatikový nervový systém sprostredkúva vplyv
stresom indukovanej depresie na kostné tkanivá. Údaje, ktoré publi-
koval Yirmiya et al. (2006) umožňujú charakterizovať spojenie medzi
depresiou, zvýšenou adrenergickou aktivitou a zníženou tvorbou kost-
ného tkaniva. Tieto poznatky umožňujú pochopiť vzťahy medzi beha-
viorálnymi reakciami, mozgom a kostným tkanivom, výsledkom ktorých
je narušená štruktúra tkaniva kostí. Na podklade uvedených údajov je
možné predpokladať, že nervový systém môže byť zapojený do rôznoro-
dých chorôb kostného tkaniva, pri vzniku ktorých zohrávajú úlohu ne-
primerané a výrazné zmeny v tvorbe a reabsorpcii tkaniva kostí (napr.
osteoporóza).

Dentícia

Inervácia kostného tkaniva sa podieľa aj na modulácii rastu zubov. Au-
tonómny nervový systém je jedným z faktorov, ktorý modifikuje erup-
ciu zubov. Bolo preukázané, že sympatiková denervácia ovplyvňuje rast
zubov (Boggio et al., 2004). Denzita inervácie v dentícii sa významne
zvyšuje so stupňom zubného kazu. Údaje naznačujú, že zubným kazom
vyvolané zmeny v denzite inervácie sa významne podieľajú na regulá-
cii pulpálneho zápalu a hojenia (Rodd a Boissonade, 2001). Vyradenie
sympatikovej inervácie (podaním 6-hydroxydopamínu) inhibuje peri-
odontálnu chorobu, ktorá vzniká v modeli využívajúcom ligatúru u po-
tkanov. Pozorovaný efekt môže byť dôsledkom vyradenia adrenergickej
regulácie imunitných funkcií. Nemožno vylúčiť ani vplyv kompenzačne
zvýšenej aktivity HPA osi v dôsledku sympatikotómie (Breivik et al.,
2005).



Neurobiológia kožných chorôb

Koža je významným orgánom z hľadiska množstva neuroendokrin-
ných, neurotrofných a neurotransmiterových signálov, ktoré majú vý-
razný dopad na biologické procesy, ktoré v nej prebiehajú počas fyziolo-
gických a patologických stavov. Bunky kože sú tiež významnými produ-
centmi uvedených signálov. Uvedené fakty, ako aj to, že koža a nervový
systém zdieľajú spoločný molekulárny jazyk umožňujúci komunikáciu
s imunitným systémom, sú základom pre nový pohľad na biológiu kože.
Výsledkom je vznik novej špecializácie v dermatologických disciplínach,
kožnej neuroendokrinológie. Táto vedná oblasť sa zameriava na objas-
nenie interakcií, ktoré prebiehajú medzi mozgom a tkanivami kože a je
vlastne súčasťou neurobiológie kože, ktorá študuje aj neuroimunitné
a neurofarmakologické aspekty biológie kože (Arck et al., 2006). Inte-
rakcie medzi nervovým systémom a kožou sú sprostredkované širokým
spektrom signálnych molekúl, ktoré vykazujú významný vplyv na tka-
nivá kože počas fyziologických aj patologických stavov (napr. serotonín,
substancia P; obr. 8; Nordlind et al., 2007).

Alergické reakcie

Bunky kože nie sú počas alergických reakcií iba zdrojom neuromediáto-
rov, ale predstavujú zároveň cieľ pre pôsobenie neuropeptidov a ďalších
neurotransmiterov v tkanive, v ktorom prebieha zápal. Periférne senzo-
rické a autonómne nervy sú významným spôsobom zapojené v mnohých
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Obrázok 8. Interakcie medzi nervovými zakončeniami a bunkami kože.
Procesy vedúce k senzitizácii a aktivácii receptorov primárnych aferentných ner-

vových vlákien v koži, podieľajúcich sa na vzniku pruritu, bolesti a neurogénneho
zápalu (upravené podľa Roosterman et al., 2006).

dráhach vrodenej a získanej imunitnej reakcie počas alergických a ato-
pických kožných chorôb (Cevikbas et al., 2007).

Vplyv stresu

Priebeh kožných chorôb je do značnej miery ovplyvňovaný emočnými
faktormi. Emočný stres sa dáva do súvislosti so vznikom a progresiou
veľkého množstva kožných chorôb, ako sú acne vulgaris, vitiligo, alope-
tia areata, lichen planus, dermatitis seborrhoica, herpes simplex, pemp-
higus, urtika, psoriáza a atopický ekzém (Tausk et al., 2008).
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Stres sa pokladá aj za faktor, vplývajúci na pokles množstva vla-
sov (vypadávanie vlasov). Údaje naznačujú, že stres vedie k aktivácii
kaskády molekulárnych zmien, ktoré zahŕňajú ovplyvnenie plasticity
peptidergickej peri- a intrafolikulárnej inervácie a neuroimunitných in-
terakcií. Substancia P a nervový rastový faktor sa považujú za kľúčové
mediátory stresom indukovaného inhibičného pôsobenia na rast vlasov
(Peters et al., 2006). Predpokladá sa, že stres zohráva úlohu aj v etiopa-
togenéze atopickej dermatitídy (Buske-Kirschbaum et al., 2001). Bolo
dokázané, že aj vplyvom pôsobenia stresu dochádza k zmenám v den-
zite senzorickej inervácie a k zmenám v modulácii serotoninergického
systému kože u pacientov s atopickou dermatitídou (Lonne-Rahm et al.,
2008).

Pruritus

V posledných desaťročiach boli čiastočne poodhalené aj neuronálne me-
chanizmy podieľajúce sa na vzniku chronického pruritu. Bolo zistené, že
na vzniku tohto stavu a jeho prechode do chronicity sa podieľa okrem
degranulácie mastocytov aj aktivácia receptorov senzorických nervo-
vých vlákien a neurogénny zápal. V liečbe chronického pruritu sa preto
využívajú látky modulujúce neuronálne procesy (Ständer et al., 2007).



Vplyvy pôsobiace vo včasných

vývinových obdobiach, epigenetika,

starnutie a neurobiológia chorôb

Faktory vonkajšieho prostredia môžu významnou mierou ovplyvniť
interakcie medzi nervovým, endokrinným a imunitným systémom. Ako
významné sa javí pôsobenie faktorov prostredia vo včasných vývinových
štádiách. Faktory pôsobiace vo včasných vývinových štádiách môžu pre-
disponovať jedinca k chorobám, ktoré sa prejavia až v neskoršom veku.
Uvažuje sa aj o tom, že pôsobenie negatívnych vplyvov prostredia sa
môže prenášať aj na nasledujúcu generáciu (Jirtle a Skinner, 2007).
Ak vplyvom pôsobenia epigenetických faktorov dôjde k narušeniu

činnosti troch základných regulačných systémov organizmu, môže to
predisponovať jedinca k vzniku určitých chorôb, na etiopatogenéze kto-
rých sa regulačné systémy podieľajú.
Animálne aj humánne štúdie preukázali, že expozícia jedinca nega-

tívnemu pôsobeniu faktorov prostredia (napr. podvýživa, infekcie, pô-
sobenie stresových podnetov) v ranných vývinových štádiách môže vý-
znamným spôsobom ovplyvniť činnosť neuroendokrinného systému. Ob-
medzenie výživy počas intrauterinného obdobia vedie k zmene činnosti
HPA osi počas nasledujúcich období života. Vedie to nielen k zmene
činnosti neuronálnych štruktúr hypotalamu, ale aj k zmenám činnosti
kortikotrofínových buniek adenohypofýzy a kôry nadobličiek. Zatiaľ čo
v mladom veku sú tieto zmeny často iba ťažko detekovateľné, neskôr
sa stávajú výraznejšími a môžu sa podieľať na vzniku viacerých cho-
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rôb (napr. metabolický syndróm, zápalové choroby; Lesage et al., 2006;
Meaney et al., 2007; Vieau et al., 2007).
Shanks a Lightman (2001) sa zamerali na výskum materno-

neonatálnych neuroimunitných interakcií. Niektoré podnety z vonkaj-
šieho prostredia môžu narušiť vývoj týchto interakcií počas intrauterin-
ného obdobia. Narušený priebeh neuroimunitného vývoja sa pravdepo-
dobne môže podieľať na individuálnej náchylnosti na stresom podmie-
nené choroby, ako aj na vývoji zápalových chorôb v dospelosti. Nie je
objasnené, či narušenie neuroimunitných interakcií počas intrauterin-
ného života môže potenciálne zvýšiť náchylnosť na nádorové choroby.
Bolo pozorované, že pri expozícii zvierat imunitnému podnetu vo

včasnom období vývoja dochádza u nich v dospelosti k väčšiemu roz-
voju zápalových (Shanks et al., 2000) a nádorových procesov po apli-
kácii nádorových buniek (Hodgson et al., 2001a). Je však zaujímavé, že
existujú pohlavné rozdiely v účinku neonatálnej expozície imunitnému
podnetu na vznik metastáz po aplikácii nádorových buniek v neskoršom
období života (Hodgson a Knott, 2002). Predpokladá sa, že aj interak-
cie medzi mláďaťom a matkou môžu ovplyvniť reaktivitu nervového,
endokrinného a imunitného systému mláďaťa v jeho neskoršom veku
(Shanks a Lightman, 2001).

Narušenie neuro-endokrinno-imunitných interakcií ako
súčasť príčin podmieňujúcich vznik chorôb

Na základe vyššie uvedených pozorovaní predpokladáme, že predispo-
zícia pre vznik chorôb (napr. zápalových, nádorových) je okrem iného
aj výsledkom anatomických a funkčných interindividuálych rozdielov,
týkajúcich sa usporiadania základných regulačných systémov – nervo-
vého, endokrinného a imunitného. Vychádzame z predpokladu, že exis-
tuje genetický základ pre interakcie medzi neuroendokrinným systé-
mom, imunitným systémom a vznikom chorôb (Bonneau et al., 1998).
Predpokladá sa, že tento genetický podklad predstavuje faktor, ktorý
môže určovať predispozíciu jednotlivca na vznik chorôb, ktoré sú výsled-
kom narušených interakcií medzi nervovým, endokrinným a imunitným
systémom. Je možné, že rôzne faktory vonkajšieho prostredia (napr.
toxíny, stres) sa tiež podieľajú na narušení interakcií medzi tromi re-
gulačnými systémami a týmto mechanizmom sa môžu zúčastňovať na
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etiopatogenéze chorôb periférnych tkanív a orgánov. Ako zvlášť závažné
sa javí narušenie „vývojaÿ interakcií medzi regulačnými systémami vo
včasných vývinových periódach.

Vývinové poruchy nervového systému

Vývoj nervového systému predstavuje jeden z najkomplexnejších pro-
cesov, na ktorom sa zúčastňuje obrovské množstvo faktorov (Sanes et
al., 2005). Preto sa jedinci navzájom líšia v detailoch, štruktúre, a teda
aj funkciách nervového systému. Predpokladáme, že interindividuálne
rozdiely v anatómii nervového systému (napr. zvýšená alebo znížená
inervácia tráviaceho traktu) môžu predstavovať faktor, ktorý predis-
ponuje alebo pôsobí protektívne na určité choroby (napr. metabolické,
nádorové). Je však možné aj opačné pôsobenie, to znamená, že choroba
môže ovplyvniť denzitu inervácie poškodeného tkaniva. Bolo dokázané,
že u pacientov s autoimunitnými chorobami dochádza k strate hustoty
sympatikovej inervácie v tkanive postihnutom chronickým zápalom, za-
tiaľ čo denzita inervácie substancia P pozitívnymi vláknami vzrastá
(Straub, 2007). Či je pozorovaná zmena v inervácii príčinou alebo dô-
sledkom zápalovej choroby však nie je známe.

Starnutie – narušenie interakcií medzi mozgom
a periférnymi tkanivami ?

Ak pripustíme, že CNS sa podieľa na etiopatogenéze oveľa väčšieho
množstva chorôb ako sa doteraz predpokladalo, potom sa môže zmeniť
aj náš pohľad na choroby spojené so starnutím. Každý deň v mozgu za-
niká určité množstvo neurónov. Mozog je však zodpovedný za precízne
monitorovanie a moduláciu činnosti jednotlivých tkanív organizmu. Je
preto možné si predstaviť, že zníženie množstva neurónov môže viesť
k chybám v monitorovaní a modulácii aktivity periférnych tkanív. To
môže byť príčinou ich častejšej dysfunkcie, ktorá môže vyústiť do vzniku
rozličných chorôb. Starnutie by preto mohlo z pohľadu neurobiológie
chorôb predstavovať proces postupnej redukcie precíznosti v monitoro-
vaní a modulácii činnosti periférnych tkanív.



Metódy štúdia neurobiológie chorôb

a potenciálne diagnostické konzekvencie

neurobiologického pohľadu

Na štúdium úlohy nervového systému v etiopatogenéze chorôb peri-
férnych tkanív je možné použiť široké spektrum existujúcich aj nových
metód.
Experimentálne štúdie, v ktorých sa využívali lézie mozgového tka-

niva, umožňujú vyhodnocovať úlohu jednotlivých štruktúr mozgu pri
vzniku a priebehu periférnych chorôb (napr. Neveu et al., 1991). Stimu-
lácia rôznych nervov (napr. nervus vagus) bola študovaná v súvislosti so
zlyhaním srdca (Li et al., 2004). Študoval sa aj vplyv rôznych zásahov
do nervového systému (napr. chemickej vagotómie, sympatikotómie, vy-
radenia štruktúr mozgu) na nádorový rast u laboratórnych zvierat (Erin
et al., 2004).

Metódy umožňujúce určiť aktivitu mozgových štruktúr

U ľudí sa uskutočnili štúdie, ktorých cieľom bolo zistiť, či existuje kore-
lácia medzi mozgovou aktivitou (napr. EEG) a neuropsychologickou
schopnosťou súvisiacou s imunitnou kompetenciou u HIV pacientov
(Gruzelier et al., 1996). Ďalšie metódy použiteľné v humánnej medicíne
zahŕňajú porovnanie aktivity mozgových štruktúr u zdravých dobrovoľ-
níkov a pacientov s nádorovou chorobou (napr. Tashiro et al., 2000).
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Na objasnenie možného prognostického významu štúdia mozgovej
aktivity ako diagnostického postupu pri diagnóze chorôb periférnych
tkanív bude nevyhnutné uskutočniť ďalšie experimentálne a klinické
štúdie. Detailnejší popis mozgovej aktivity by umožnil lepšie porozu-
mieť mechanizmom sprostredkúvajúcim vplyv rôznych typov techník
„tréningu mozguÿ (napr. neurofeedback) na progresiu chorôb.

Monitorovanie nádorovej progresie mozgom ako nový
diagnostický prístup

Môžu vybrané funkčné zobrazovacie metódy (fMRI, PET) umožniť de-
tekciu alterovaných reakcií v určitých mozgových oblastiach u pacien-
tov s nádorovou chorobou, napríklad pri ich expozícii experimentálnym
podnetom?
Vo všeobecnosti je tumorigenéza dlhodobý proces, preto sa uvažuje,

že môže vyvolávať zmeny v aktivite určitých mozgových oblastí (Mravec
et al., 2008). Môžu tieto zmeny v aktivite mozgových oblastí modulovať
nádorový rast, a teda ovplyvniť prognózu nádorovej choroby ? Aktivita
neurónov nucleus tractus solitarii, ktorý spracúva a prepája viscerálne
informácie, môže byť modulovaná periférnym nádorom prostredníctvom
zápalových signálov súvisiacich s nádorom, prenášaných pomocou ner-
vus vagus alebo prostredníctvom cirkulujúcich cytokínov pôsobiacich na
area postrema (Gidron et al., 2005; Mravec et al., 2006). Ďalšie oblasti
potenciálne zapojené do reakcie na nádorovú chorobu sú nucleus pa-
raventricularis hypothalami (PVN) a nucleus suprachiasmaticus. PVN
je koordinačným centrom autonómneho, endokrinného a imunitného
systému. Ak sa zoberie do úvahy význam týchto systémov pri rozvoji
nádorového procesu, môže PVN potenciálne tiež ovplyvniť nádorovú
proliferáciu. SCN je jedným z kľúčových regulátorov cirkadiánnych ryt-
mov. Aktivácia neurónov SCN svetlom indukuje komplexné neuroen-
dokrinné zmeny, ktoré môžu modulovať imunitnú aktivitu (Roberts,
2000). Štúdie naznačujú, že cirkadiánny rytmus sa podieľa na regulácii
proliferácie a apoptózy (Canaple et al., 2003). Nie je preto prekvapu-
júci predpoklad, že narušenie cirkadiánnych rytmov sa môže podieľať
na tumorigenéze (Filipski et al., 2002; Sephton a Spiegel, 2003). Bolo
preukázané, že narušenie cirkadiánnych rytmov viedlo k akcelerácii ná-
dorového rastu u laboratórnych zvierat (Filipski et al., 2003). Melato-
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nín, hormón významný z hľadiska cirkadiánnych rytmov, ovplyvňuje
rast spontánnych aj indukovaných nádorov u zvierat. Aj keď sú údaje
u ľudí protikladné, väčšina prác naznačuje protektívnu úlohu melato-
nínu v tumorigenéze (Brzezinski, 1997; Callaghan, 2002; Schernhammer
a Schulmeister, 2004).
Je otázne, či možná alterácia aktivity neurónov NTS ovplyvňuje

spracovanie chuťových informácií, čím by mohla zmeniť kvantitu a druh
prijímaných potravín u pacientov s nádorom. Možná interferencia medzi
protinádorovou terapiou a spracovaním informácií z vyššie uvedených
oblastí a ďalších štruktúr mozgu nebola zatiaľ podrobnejšie študovaná.
Ďalšie štúdie by mali odhaliť, či senzitivita a reaktivita určitých moz-
gových oblastí na zápalové signály súvisiace s nádorom môže zohrávať
úlohu v skorých a neskorších štádiách nádorovej progresie. Podľa na-
šich znalostí sa zatiaľ štúdiou mozgovej aktivity u pacientov s nádo-
rovou chorobou zaoberal iba Tashiro et al. (1999, 2000, 2001), pričom
zistil pokles prefrontálnej aktivity, podobný ako pri depresívnych syn-
drómoch. Prognostický význam individuálnych rozdielov v mozgovej
aktivite však zatiaľ zostáva nejasný.

Metódy umožňujúce určiť aktivitu protizápalovej dráhy
nervus vagus

Protizápalové pôsobenie descendentných dráh nervus vagus môže vý-
znamne ovplyvňovať priebeh viacerých chorôb, v etiopatogenéze kto-
rých zohráva úlohu zápal. Preto je potrebné mať k dispozícii metódy,
ktoré by umožnili určiť aktivitu protizápalových dráh nervus vagus.
Viaceré štúdie poukazujú na to, že aktivitu protizápalovej dráhy nervus
vagus je možné neinvazívne určiť pomocou frekvenčného vyhodnotenia
variability srdcovej frekvencie (HRV; Thayer a Sternberg, 2006). Táto
metóda sa v súčasnosti využíva hlavne na posúdenie aktuálneho sym-
patikového a parasympatikového vplyvu na činnosť srdca. HRV (pred-
nostne jej vysokofrekvenčná zložka) odráža aktivitu descendentných
dráh nervus vagus. Za normálnych okolností existuje obrátený pomer
medzi vyššie uvedenými parametrami (Janszky et al., 2004; Sloan et
al., 2007).
Nevyvážená aktivita zložiek autonómneho nervového systému, ktorá

vedie k poklesu HRV sa dáva do súvislosti s aterosklerózou. Na etiopato-



12. Metódy štúdia, diagnostické konzekvencie 79

genéze aterosklerózy sa významnou mierou podieľajú zápalové procesy.
Nakoľko nervus vagus inhibuje tvorbu prozápalových cytokínov v pe-
riférnych tkanivách, jedným z mechanizmov, ktorý môže spájať pokles
HRV s aterosklerózou, môže byť pretrvávajúci mierny zápal v dôsledku
poklesu pôsobenia cholinergickej protizápalovej dráhy (von Känel et al.,
2008).
Odôvodnenosť využitia analýzy HRV ako diagnostickej metódy pro-

tizápalového pôsobenia nervus vagus, a teda zápalového statusu jedinca
potvrdili aj štúdie, ktoré preukázali obrátený pomer medzi HRV a zá-
palovými markermi IL-6 a CRP (Sloan et al., 2007; von Känel et al.,
2008).
Ďalšie štúdie by mohli zodpovedať otázku, či môže detekcia HRV

slúžiť ako parameter predikujúci riziko vzniku niektorých chorôb (zá-
palových, nádorových) alebo či môže byť prognostickým parametrom,
ktorý by odrážal neadekvátnu neuroimunitnú moduláciu.



Potenciálne terapeutické konzekvencie

neurobiologického pohľadu

Aké sú možné terapeutické dôsledky neurobiologického pohľadu na
choroby ? Aplikácia neurobiologického pohľadu naznačuje nový pohľad
aj na mechanizmy pôsobenia niektorých používaných terapeutických
metód. Vynárajú sa aj možnosti zavedenia nových terapeutických po-
stupov, rešpektujúcich úlohu nervového systému v etiopatogenéze cho-
rôb periférnych tkanív.
Očakávame, že lepšie poznanie interakcií medzi mozgom a perifériou

môže viesť k tomu, že sa niektoré diagnostické a terapeutické intervencie
presunú z periférie do mozgu. Možno očakávať, že v nasledujúcich desať-
ročiach vznikne v medicínskych vedách nová oblasť, „neuromedicínaÿ,
ktorej náplňou bude diagnostika chorôb prostredníctvom monitorovania
tých zmien prebiehajúcich v mozgu, ktoré odrážajú progresiu periférne
prebiehajúcich chorôb. Je tiež možné, že aj terapeutické intervencie sa
presunú z periférie do mozgu, kedy sa choroby budú liečiť špecifickou
moduláciou neuronálnych okruhov („mind-body therapyÿ; napr. Bou-
squet et al., 2001). Je možné, že aj niektoré v súčasnosti používané lieky,
o ktorých sa predpokladá, že účinkujú priamo v poškodených tkanivách,
môžu svoj pozitívny efekt vyvolávať aj prostredníctvom modifikácie ak-
tivity určitých mozgových štruktúr (napríklad salicyláty; Catania et al.,
1991).

80
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Zápalové choroby

Protizápalové pôsobenie nervus vagus, aktivácia tohto mechanizmu príj-
mom mastných kyselín, alternatívnymi terapeutickými prístupmi a po-
dávaním niektorých farmák predstavujú iba niektoré v súčasnosti in-
tenzívne študované oblasti.

Účinok nenasýtených mastných kyselín

Dlhý čas sa predpokladalo, že prospešný účinok nenasýtených mast-
ných kyselín je výsledkom ich interakcie s lipidmi bunkových membrán
a zásahom do biosyntézy eikozanoidov (Calder a Grimble, 2002; Cal-
der, 2003, 2006). Zistilo sa, že chronický príjem nenasýtených mastných
kyselín ovplyvňuje aj ďalšie procesy a vedie k modulácii správania spo-
jeného s chorobou („sickness behaviorÿ) a ovplyvňuje lokomočnú akti-
vitu a plazmatické hladiny ACTH u zvierat exponovaných IL-1β (Mi-
guelez et al., 2006). Bolo dokázané, že príjem mastných kyselín vedie aj
k aktivácii protizápalového pôsobenia nervus vagus u experimentálnych
zvierat (Das 2000; Luyer et al., 2005). Na fakt, že príjem nenasýtených
mastných kyselín môže indukovať protizápalové zmeny aj prostredníc-
tvom cholinergickej protizápalovej dráhy nervus vagus poukazujú aj
nálezy zmien variability srdcovej frekvencie u ľudí, ktorí prijímajú po-
travu s vyšším obsahom ω-3 nenasýtených kyselín. Zmenená variabi-
lita srdcovej frekvencie u týchto jedincov naznačuje zvýšenú aktivitu
nervus vagus (Mozaffarian et al., 2008). Aktivácia protizápalového pô-
sobenia nervus vagus príjmom nenasýtených mastných kyselín môže
predstavovať účinný a nenáročný terapeutický postup použiteľný pri
liečbe chorôb so zápalovou zložkou v etiopatogenéze. Okrem elektrickej
a chemickej stimulácie nervus vagus bolo tiež preukázané, že vagový
cholinergický protizápalový mechanizmus je možné aktivovať aj ďal-
ším neinvazívnym postupom, transkutánnou mechanickou stimuláciou
(Huston et al., 2007).

Využitie nikotínu v liečbe sepsy ?

Je potrebné brať do úvahy, že takmer všetky údaje o prospešnom účinku
stimulácie descendentných dráh nervus vagus boli získané z animálnych
štúdií. Nie je preto prekvapujúcim fakt, že je snaha o čo najdetailnejšie
preskúmanie protizápalového pôsobenia nervus vagus u ľudí. Uvažuje
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sa o tom, že by sa nikotín mohol začať používať na liečbu sepsy v kli-
nickej medicíne (Matthay a Ware, 2004). Táto možnosť bola čiastočne
overovaná v experimentoch, ktoré uskutočnil Goldstein et al. (2007a).
Dokázal, že cholinergický agonista inhiboval ex vivo lipopolysachari-
dom indukované uvoľňovanie TNF vo vzorkách krvi, získaných od pa-
cientov so závažnou sepsou. Overenie účinnosti mechanickej stimulácie
nervus vagus, aktivácie cholinergickej protizápalovej dráhy nervus va-
gus nenasýtenými vyššími mastnými kyselinami, ako aj účinok poda-
nia agonistov α-7 homopentaméru nikotínových receptorov na priebeh
zápalových chorôb u ľudí však bude vyžadovať veľké množstvo experi-
mentálnej práce.
Predpokladá sa, že aktivácia cholinergických protizápalových me-

chanizmov počas stavov spojených s nadmernou imunitnou reakciou
môže mať prospešný efekt. Uvažuje sa napríklad o podávaní nikotínu pri
liečbe sepsy (Matthay a Ware, 2004). Je však potrebná určitá opatrnosť
pri inhibícii aktivity imunitného systému. Lee a Afessa (2007) preukázali
zvýšenú mortalitu u kriticky chorých pacientov po podaní nikotínovej
substitučnej liečby. Predpokladá sa, že výrazná aktivácia cholinergickej
protizápalovej signalizácie (napr. podaním nikotínu) počas patologic-
kých stavov spojených so zápalovou reakciou môže viesť k nadmernej
inhibícii imunitných funkcií, čo môže mať v konečnom dôsledku nega-
tívny dopad na zdravotný stav pacienta (Kox et al., 2007).

Alternatívne terapeutické postupy

V štúdiách s dobrovoľníkmi sa zistilo, že u jedincov so zvýšenou varia-
bilitou srdcovej frekvencie bola zápalová reakcia na podanie lipopoly-
sacharidu znížená. Je to jeden z prvých klinických náznakov toho, že
nervus vagus sa priamo podieľa na regulácii imunitnej reakcie u ľudí.
Protizápalové pôsobenie nervus vagus takto môže predstavovať mecha-
nizmus, ktorý umožňuje spojenie medzi psychosociálnymi faktormi a ri-
zikom vzniku zápalových chorôb (Marsland et al., 2007). Jednu z mož-
ností, ako zvýšiť HRV predstavuje aj cvičenie jogy (Khattab et al.,
2007). Priaznivé účinky jogy sú pravdepodobne aj dôsledkom aktivácie
protizápalovej dráhy nervus vagus.
Predpokladá sa, že aj na mechanizme účinku ďalšej alternatívnej

techniky, akupunktúry, sa podieľa ovplyvnenie interakcií medzi ner-
vovým a imunitným systémom. Akupunktúra vedie k vzostupu ak-
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tivity nervus vagus. Je možné, že za prospešný účinok akupunktúry
je aspoň čiastočne zodpovedná aktivácia protizápalových dráh nervus
vagus (Garcia et al., 2005). Prospešné pôsobenie akupunktúry môže
byť sprostredkované aj ovplyvnením aktivity sympatikového nervového
systému. Elektroakupunktúra moduluje uvoľňovanie katecholamínov
z drene nadobličiek prostredníctvom ovplyvnenia sympatikovej aktivity.
Bolo pozorované, že elektroakupunktúra signifikantne obmedzila poško-
denie gastrointestinálneho traktu po podaní kyseliny octovej u potkana.
Protizápalový účinok elektroakupunktúry bol znížený po podaní anta-
gonistov β-adrenergických receptorov. Na základe týchto pozorovaní
sa predpokladá, že protizápalový účinok elektroakupunktúry na prie-
beh kolitídy je sprostredkovaný aktiváciou β-adrenergických receptorov
(Kang et al., 2004).
Na liečbu pacientov s autoimunitnými chorobami sa odporúča aj

využitie hypnózy a predstáv (Torem, 2007). Prospešný účinok hypnózy
podporuje neurobiologický pohľad na zápalové choroby. Za týmto pred-
pokladom stojí aj práca, ktorú uverejnili Oke a Tracey (2008). Autori
predpokladajú, že cholinergický protizápalový efekt nervus vagus sa
môže podieľať na prospešnom účinku doplnkových a alternatívnych te-
rapeutických postupov využívaných v humánnej medicíne.

Ovplyvnenie neuroimunitných interakcií prostredníctvom
aktívnej modulácie činnosti mozgu

Je potrebné zdôrazniť, že je viac ako pravdepodobné, že informácie sú-
visiace s prebiehajúcou chorobou sú v mozgu spracúvané na nevedomej
úrovni. Na druhej strane však viaceré procesy, ktoré sú vedome ak-
tivované (napr. predstavy, meditácia), môžu za vhodných podmienok
ovplyvňovať priebeh chorôb tým, že dochádza k „vedomémuÿ ovplyv-
neniu napr. neuroendokrinných a autonómnych aktivít. Tieto sú bežne
zväčša mimo vôľovej kontroly. Predpokladá sa však, že dlhodobý tré-
ning (meditácia, biofeedback) môže viesť k vytvoreniu, resp. posilneniu
spojov napríklad medzi kôrovými oblasťami a podkôrovými štruktúrami
neuroendokrinného systému. Výsledkom potom môže byť možnosť vý-
raznejšie ovplyvňovať priebeh niektorých chorôb (napr. kožných, auto-
imunitných) v porovnaní s „netrénovanýmiÿ jedincami.
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Naruší splenektómia protizápalový mechanizmus nervus
vagus ?

Pacienti po splenektómii sú ohrození niektorými zápalovými chorobami.
Predpokladá sa, že je to dôsledok straty významnej úlohy sleziny pri od-
straňovaní baktérií prostredníctvom protilátkovej imunitnej odpovede
alebo makrofágovej baktericídnej aktivity a detoxikácie bakteriálneho
endotoxínu (Altamura et al., 2001; Hansen a Singer, 2001). Nakoľko sa
v animálnych experimentoch preukázalo, že pri protizápalovom pôso-
bení nervus vagus zohráva slezina kľúčové postavenie, je možné pred-
pokladať, že splenektómia výrazne naruší aj neuronálnu reguláciu imu-
nitných reakcií v organizme. Tento mechanizmus by sa potom mohol
podieľať na zníženom protizápalovom pôsobení a následnej nadmer-
nej imunitnej reakcii na bakteriálnu infekciu. Nedá sa však vylúčiť, že
v rámci protizápalových neuronálnych mechanizmov dochádza po sple-
nektómii k takým zmenám, ktoré sú schopné narušenie protizápalového
pôsobenia nervus vagus kompenzovať.

Posttraumatická imunosupresia ako dôsledok aktivácie
protizápalových dráh nervus vagus ?

Pacienti s traumatickým poranením mozgu sú v akútnej fáze viac ná-
chylní na infekcie. U týchto pacientov bola preukázaná in vitro znížená
imunitná odpoveď. Traumatické poškodenie mozgu je sprevádzané zvý-
šenou aktivitou nervus vagus. Predpokladá sa, že práve zvýšená akti-
vita nervus vagus u pacientov s traumatickým poranením mozgu je tým
faktorom, ktorý sa môže podieľať na „paralýzeÿ imunitných funkcií pro-
stredníctvom nadmernej aktivácie cholinergickej protizápalovej dráhy.
Táto dráha môže znižovať prozápalové pôsobenie traumou indukova-
ných endogénne uvoľnených látok označených ako alarmíny. Dlhodobá
aktivácia cholinergickej protizápalovej dráhy preto môže významne na-
rušiť schopnosť organizmu reagovať na infekciu. Je preto možné pred-
pokladať, že farmakologické ovplyvnenie cholinergickej protizápalovej
signalizácie môže predstavovať cieľ terapie, zameranej na prevenciu in-
fekčných komplikácií u pacientov s traumatickým poranením mozgu
(Kox et al., 2008).
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Vplyv tvorby protilátok proti α-7 homopentaméru
nikotínových receptorov na účinnosť protizápalového
mechanizmu nervus vagus

Myastenia gravis je choroba, pri ktorej sa tvoria protilátky proti niko-
tínovým receptorom na neuromuskulárnych spojeniach. Pri niektorých
chorobných stavoch však bola preukázaná aj tvorba protilátok viažucich
sa na α7-nikotínový podtyp receptorov (Watson et al., 2005). Nie je však
zrejmé, či u týchto pacientov dochádza k narušeniu protizápalového pô-
sobenia nervus vagus alebo či dochádza ku kompenzačným zmenám.
Na úlohu nervového systému v etiopatogenéze tejto choroby poukazuje
fakt, že chirurgická denervácia sleziny viedla k signifikantnému poklesu
závažnosti klinických prejavov choroby, poklesu množstva IgG a buniek
uvoľňujúcich IFN-γ a poklesu expresie mRNA pre cytokíny (Bakhiet et
al., 2006).

Protizápalové pôsobenie inhibítorov acetylcholínesterázy?

Pri liečbe Alzheimerovej choroby sa využívajú inhibítory acetylcho-
línesterázy. Tieto látky môžu okrem centrálneho účinku ovplyvňovať
cholinergickú transmisiu na periférii a indukovať protizápalové pôso-
benie v periférnych tkanivách. Bolo napríklad dokázané, že inhibítory
cholínesterázy zlepšujú prežívanie počas experimentálnej sepsy. Zdá sa
teda, že podanie inhibítorov cholínesterázy môže predstavovať novú me-
tódu aktivácie cholinergickej protizápalovej dráhy (Fodale a Santama-
ria, 2008; Hofer et al., 2008). Je preto otázne, či časť účinku inhibí-
torov acetylcholínesterázy pri liečbe Alzheimerovej choroby nie je dô-
sledkom inhibície zápalu na periférii organizmu prostredníctvom zvý-
šenia signalizácie v cholinergickej protizápalovej dráhe (Reale et al.,
2004; Tabet, 2006; Nizri et al., 2007). Z pohľadu Alzheimerovej cho-
roby a protizápalového účinku stimulácie α-7 homopentaméru nikotíno-
vých receptorov je zaujímavým nález vysokej afinity β-amyloidu (1-42)
k α7-nikotínovým podjednotkám receptorov (Wang et al., 2000). Uve-
dené interakcie medzi podjednotkou α7-nikotínových receptorov a β-
amyloidom sú popísané v mozgu. Možnosť väzby β-amyloidu na pe-
riférne α7-nikotínové podjednotky receptorov a následné ovplyvnenie
aktivity imunitných buniek môže predstavovať námet pre budúce štú-
die.
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V súvislosti s cholinergickým protizápalovým pôsobením nervus va-
gus a účinkom inhibítorov cholínesteráz sa javia ako významné pozoro-
vania u potkanov s indukovanou hypertrofiou srdca. Zistilo sa, že po-
dávanie inhibítorov cholínesterázy (indukujú predĺžené a intenzívnejšie
pôsobenie acetylcholínu) vedie k redukcii hypertrofie srdca, redukuje
hladiny TNF, zvyšuje hladiny IL-10 v tkanive srdca a zlepšuje komo-
rové funkcie u potkanov s transverzálnou kontrakciou aorty (Freeling et
al., 2008).

Farmakoterapia využívajúca cholinergické protizápalové
mechanizmy?

Pri vývoji nových protizápalovo pôsobiacich farmák sa začína brať do
úvahy protizápalové pôsobenie cholinergickej dráhy. Jedným z takýchto
farmák je látka, ktorá kombinuje vlastnosti nesteroidovej protizápalovej
látky (ibuprofénu) a inhibítora cholínesterázy (pyridostigmínu). Bolo
dokázané, že takáto látka s kombinovaným protizápalovým účinkom
vykazuje výraznejší protizápalový efekt (Nizri et al., 2005).

Zápal a neuropsychické choroby

Schizofrénia a depresia vykazujú určitú genetickú súvislosť s α7 pod-
typom nikotínových receptorov, čo naznačuje, že anomália týchto re-
ceptorov môže predstavovať predisponujúci faktor pre vznik uvedených
chorôb. Predpokladá sa, že v etiopatogenéze týchto dvoch chorôb zo-
hrávajú určitú úlohu aj zápalové procesy (Lindstrom, 2003). Narušenie
signalizácie prostredníctvom α-7 homopentaméru nikotínových recep-
torov pri týchto chorobách by mohlo predstavovať jednu zo spojníc
medzi periférne zvýšenou zápalovou reakciou a etiopatogenézou týchto
neuropsychiatrických chorôb.

Fyzická záťaž

Pozitívny vplyv fyzickej záťaže (cvičenia) na zdravotný stav je podmie-
nený čiastočne aj na základe ovplyvnenia neuro-endokrinno-imunitných
interakcií. Cvičenie sa podieľa na modulácii činnosti autonómneho
a imunitného systému a predpokladá sa, že to predstavuje jednu
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z ciest, prostredníctvom ktorých môže fyzická záťaž pôsobiť preven-
tívne na choroby, v ktorých etiopatogenéze zohráva úlohu zápal (Pe-
dersen a Hoffman-Goetz, 2000). Predpokladá sa, že cvičením induko-
vaná vagotónia môže predstavovať jeden z mechanizmov pozitívneho
pôsobenia fyzickej záťaže na organizmus (Woods et al., 2006). Zvýšená
vagotónia môže okrem iného viesť k zvýšenej aktivite protizápalových
dráh nervus vagus. Obmedzenie syntézy prozápalových cytokínov po-
tom môže byť tým mechanizmom, ktorý v pozitívnom smere ovplyvní
so zápalom súvisiace procesy v organizme. Zdá sa, že aktivita srdco-
vého parasympatikového systému postupne vekom klesá a predpokladá
sa, že pravidelné cvičenie nemôže tento pokles významnejšie zmierniť
(Lee et al., 2008). Pokles parasympatikovej aktivity v súvislosti s vekom
môže predstavovať faktor, ktorý vedie zároveň k narušenému protizá-
palovému pôsobeniu dráh nervus vagus na úrovni tkaniva srdca a môže
sa preto potenciálne podieľať na rozvoji zápalových zmien.

Metabolické choroby

Údaje z posledného obdobia preukázali komplexnosť mechanizmov, po-
dieľajúcich sa na nervovej regulácii metabolizmu. Získané poznatky po-
ukazujú na významné zapojenie nervového systému v etiopatogenéze
metabolických chorôb (Kreier et al., 2003). Preto je predpoklad, že vis-
cerálne aferentné štruktúry a štruktúry mozgu môžu predstavovať cieľ
pri liečbe metabolických chorôb, viac ako opodstatnený (Singh et al.,
2004; Powley et al., 2005; Prodi a Obici, 2006).
Neurohumorálna aktivácia, ako dôsledok pôsobenia psychologického

stresu, sa môže podieľať na vzniku metabolického syndrómu. Skúmal sa
preto efekt transcendentálnej meditácie na zložky metabolického syn-
drómu a koronárnu chorobu srdca (na vzniku ktorej sa pravdepodobne
metabolický syndróm podieľa). Niekoľkotýždňová transcendentálna me-
ditácia u pacientov s koronárnou chorobou srdca zlepšila hodnoty krv-
ného tlaku a inzulínovej rezistencie, ako aj tonus kardiálneho autonóm-
neho nervového systému (Paul-Labrador et al., 2006). Na popísanom
prospešnom účinku meditácie sa môže podieľať aj aktivácia protizápa-
lového pôsobenia nervus vagus, na čo poukazuje zvýšený tonus descen-
dentných dráh nervus vagus. Pri interpretácii vyššie popísaných účinkov
transcendentálnej meditácie je potrebné brať do úvahy fakt, že uvedená
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štúdia má viaceré limitácie. Je možné, že pacienti s väčším záujmom
o meditáciu skôr súhlasili so zaradením do skupiny podstupujúcej me-
ditáciu. To mohlo viesť k zvýšenému placebo účinku u meditujúcich
pacientov a na druhej strane znížiť vplyv edukačných techník používa-
ných v kontrolnej skupine (Andrade, 2006).

Nádorové choroby

V posledných rokoch boli vyvinuté rôzne imunomodulačné metódy za-
merané na liečbu nádorových chorôb (Waldmann, 2006). Predpokladá
sa, že imunomodulácia prostredníctvom autonómneho nervového sys-
tému môže predstavovať nový terapeutický prístup pri nádorovej cho-
robe (Abo a Kawamura, 2002).
Na základe dôkazov inervácie nádorových tkanív a prítomnosti re-

ceptorov pre neurotransmitery na nádorových bunkách sa do popre-
dia dostáva snaha o ovplyvnenie nádorovej progresie prostredníctvom
ovplyvnenia neurotransmisie priamo v tkanive nádoru. Študuje sa úči-
nok farmakologického ovplyvnenia nádorového rastu zásahom do mo-
noaminergickej transmisie signálov. Experimentálne štúdie popisujú na-
príklad možnosti liečby lymfómov podávaním látok, ovplyvňujúcich do-
paminergickú a serotoninergickú signalizáciu (Barnes a Gordon, 2008).
Tracey (2007) navrhol schému hypotetického „imunitného homun-

kulaÿ, ktorý reguluje rôznorodé imunitné funkcie prostredníctvom ohra-
ničených mozgových oblastí. Napríklad zvýšená aktivita pravej mozgo-
vej hemisféry je spojená s poklesom aktivity NK buniek (Davidson et
al., 1999), čo by mohlo byť relevantné vo vzťahu k proliferácii nádoro-
vých buniek. Predpokladáme, že modifikácia aktivity špecifických moz-
gových štruktúr zapojených do regulácie vybraných imunitných funkcií
môže predstavovať jednu z možných ciest pre ovplyvnenie priebehu ná-
dorovej choroby prostredníctvom imunomodulácie. Okrem toho Gidron
et al. (2005) navrhol testovať účinok stimulácie nervus vagus na priebeh
tumorigenézy. Tento a ďalšie postupy sú v súčasnosti náplňou experi-
mentov prebiehajúcich aj v našom laboratóriu.
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Nádorové choroby a vybrané terapeutické postupy

Pavlov et al. (2003) predpokladá, že alternatívne terapeutické postupy
(napr. hypnóza, biofeedback, akupunktúra, ale aj Pavlovovské podmie-
ňovanie) môžu modulovať priebeh zápalových chorôb. Na základe vyš-
šie uvedených údajov sa dá predpokladať, že všetky tieto metódy môžu
potenciálne modulovať aj zápalové procesy spojené s progresiou ná-
doru, a to prostredníctvom modulácie interakcií medzi CNS a nádormi,
nakoľko tieto terapeutické postupy ovplyvňujú aktivitu sympatikového
nervového systému a nervus vagus (Bernardi et al., 2001; Infante et al.,
2001), ako aj imunitné funkcie u onkologických pacientov (Gruber et
al., 1993; Bakke et al., 2002). Meditácia vedie k zvýšenej aktivite para-
sympatikového nervového systému (Newberg a Iversen, 2003). Indukcia
protizápalových dráh nervus vagus meditáciou môže predstavovať je-
den z mechanizmov, ktorý môže ovplyvniť procesy spojené s nádorovou
chorobou.

Môže chemoterapia ovplyvniť neuroimunitné interakcie ?

Liečba periférnych nádorových chorôb prostredníctvom biologických,
imunologických a hormonálnych látok môže viesť u pacientov k vý-
znamnému ovplyvneniu činnosti mozgu. Podávanie chemických látok
u pacientov s nádorovou chorobou môže viesť k vzniku tzv. chemického
mozgu („chemobrainÿ). V súvislosti s chemickým mozgom sa pozor-
nosť zamerala hlavne na štúdium dopadu chemoterapie na kognitívne
procesy (Mladosievičová et al., 2007; Taillibert et al., 2007).
Látky používané na chemoterapiu nádorových chorôb ovplyvňujú

činnosť celého spektra mozgových štruktúr, preto sa ich vplyv nemusí
týkať iba kognitívnych procesov. Vyvstáva preto otázka, či chemotera-
pia ovplyvňuje aj spracovanie imunitných signálov v mozgu. Podanie
cisplatiny vedie k aktivácii neuronálnych systémov, ktoré zahŕňajú dor-
zálny vagový komplex (nucleus tractus solitarii a area postrema), cen-
trálne jadro amygdaly a nucleus interstitialis striae terminalis. V oveľa
menšej miere je aktivovaný nucleus paraventricularis a supraopticus
hypotalamu (Horn et al., 2007). Podanie cisplatiny teda vedie k mo-
difikácii činnosti tých oblastí mozgu, ktoré sa podieľajú na spracovaní
viscerálnych a imunitných signálov. Je preto možné predpokladať, že
chemoterapia používaná pri liečbe nádorových chorôb môže ovplyvniť
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tie štruktúry a dráhy nervového systému, o ktorých sa predpokladá, že
sa podieľajú na neuroimunitných interakciách medzi mozgom a perifér-
nym nádorovým tkanivom.

Denervácia orgánov a neurobiológia chorôb

Neurobiologický pohľad na choroby sa snaží poukázať na význam ner-
vových štruktúr v regulácii činnosti periférnych tkanív a orgánov za
fyziologických aj patologických situácií. Predpokladá, že nervové spoje-
nia periférneho orgánu s CNS sú významným modulačným faktorom pri
vzniku a priebehu chorôb. Na pochopenie neurobiológie chorôb môžu
slúžiť aj sledovania, týkajúce sa transplantácie orgánov.
Pozorovania činnosti organizmu po úspešnej transplantácii pečene

preukázali, že denervácia pečene neviedla k závažnému narušeniu jej
činnosti. Dochádza však k určitým diskrétnym abnormalitám, me-
dzi ktoré patrí inzulínová rezistencia, postprandiálna hyperglykémia,
zmeny v správaní spojenom s príjmom potravy a pokles stimulácie pro-
genitorových buniek v Heringových kanálikoch (Colle et al., 2004).
Aký je teda význam neuro-endokrinno-imunitných interakcií pri pa-

tologických procesoch týkajúcich sa periférnych orgánov ? Transplanto-
vaný orgán je zväčša (prinajmenšom určité obdobie) denervovaný. Ner-
vový systém preto nemôže uplatňovať svoj priamy regulačný vplyv na
jeho činnosť. Ako bolo spomenuté, nervový systém je faktor, ktorý sa
skôr spolupodieľa na procesoch etiopatogenézy chorôb, v určitých situ-
áciách môže pôsobiť protektívne, niekedy naopak, poškodzujúco. Zväčša
to nie je jediný pôsobiaci faktor. Tracey (2007) predpokladá, že preru-
šenie nervus vagus, štruktúry významne sa podieľajúcej na regulácii
zápalových procesov, môže byť z dlhodobého hľadiska kompenzované
inými mechanizmami. Okrem toho môže nervový systém naďalej, aj
keď menej presne, regulovať aktivitu buniek transplantovaného orgánu
humorálnymi dráhami.



Smery ďalšieho štúdia

neurobiológie chorôb

Ľudský mozog predstavuje najkomplexnejšiu známu štruktúru vo
vesmíre. Neprekvapuje preto, že poznatky o činnosti tohto orgánu sú
v súčasnosti iba fragmentárne. Naše poznanie princípov činnosti orgá-
nov, ich tkanív, buniek a subcelulárnych štruktúr, ako aj dejov prebieha-
júcich na úrovni molekúl je tiež neúplné. Napriek tomu predpokladáme,
že štúdium procesov spojených s monitorovaním a moduláciou činnosti
tkanív centrálnym nervovým systémom za fyziologických a patologic-
kých podmienok prinesie ďalšie zásadné objavy.
Mozog je centrálna regulačná štruktúra, koordinujúca aktivitu všet-

kých buniek organizmu s vysokým stupňom presnosti nielen priamo,
ale aj prostredníctvom modulácie aktivity dvoch ďalších regulačných
systémov, endokrinného a imunitného. Tento predpoklad je podporený
modernými biologickými technikami, ktoré jednoznačne dokázali, že
nervový, endokrinný a imunitný systém zdieľajú spoločné signálne mo-
lekuly a receptory. V tejto súvislosti sa ako významná javí hypotéza
tzv. trojjedinej informačnej siete („triune information networkÿ), kto-
rej podkladom sú mnohonásobné intracelulárne interakcie nielen medzi
bunkami troch základných regulačných systémov (Toni et al., 2007).
Mnohonásobné interakcie medzi mozgom, endokrinným a imunit-

ným systémom vedú k vedecky podloženej reorientácii modernej medi-
cíny k holistickému pohľadu, ktorý naznačuje, že slogan mens sana in
corpore sano je platný aj z opačnej strany, corpus sanum per mentem
sanam (Haas a Schauenstein, 2001). Predpokladáme, že mnohonásobné
interakcie medzi nervovým, endokrinným a imunitným systémom a bun-
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kami tkanív umožňujú zapojenie mozgu do etiopatogenézy oveľa širšieho
spektra chorôb ako sa predpokladalo v minulosti. Viaceré experimen-
tálne a klinické údaje naznačujú zapojenie mozgu do etiopatogenézy
kardiovaskulárnych, zápalových, metabolických a nádorových chorôb.
Predpokladáme, že spektrum chorôb, ktorých priebeh môže mozog mo-
nitorovať a modulovať, sa v budúcnosti významne rozšíri. Bude však
potrebné zaviesť adekvátne animálne modely, ktoré by nám štúdium
tejto problematiky umožnili (Moynihan a Ader, 1996; Jafarian-Tehrani
a Sternberg, 2000).
Niektorí vedci nazvali posledné desaťročie 20. storočia „desaťročím

mozguÿ (Tandon, 2000). My však predpokladáme, že presmerovanie
pozornosti na štúdium úlohy mozgu v etiopatogenéze chorôb perifér-
nych tkanív vo viacerých oblastiach vedeckého výskumu poskytne nový
smer v neurovednom výskume 21. storočia (Prolo et al., 2002). Rozšíre-
nie psychoneuroimunologického pohľadu na neuro-endokrinno-imunitné
interakcie (Ader, 2000; Kvetnoy, 2002) môže vytvoriť podklad pre roz-
šírenie oblasti neurobiológie chorôb, čo môže zmeniť naše chápanie etio-
patogenézy rôznych chorôb a podmieniť lepšie porozumenie mnohých
komplexných fenoménov spojených s interakciami myseľ-telo (Pert et
al., 1998; Tracey et al., 2001; Pacheco-Lopez et al., 2006).
Na základe údajov, diskutovaných v tejto práci predpokladáme, že

je možné vytýčiť ďalšie smerovanie neurobiologického výskumu etiopa-
togenézy chorôb periférnych tkanív. Veľmi všeobecne je možné ďalšie
smerovanie vyjadriť v nasledujúcich bodoch:

Vieme, že:

• prenos informácií medzi nervovým, endokrinným a imunitným
systémom umožňuje zapojenie mozgu do monitorovania a modu-
lácie širšieho spektra chorôb periférnych tkanív.

Nepoznáme:

• hierarchické usporiadanie neuro-endokrinno-imunitných interak-
cií zapojených do detekcie porúch činnosti periférnych tkanív,

• spôsob fungovania komplexných systémov, pravdepodobne zod-
povedných za reguláciu progresie chorôb periférnych tkanív,

• uzlové body, ktoré rozhodujú, či patologický proces bude progre-
dovať alebo regredovať.
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Potrebujeme:

• definovať spôsob prenosu signálov z buniek periférnych tkanív,
v ktorých prebieha patologický proces a spôsob, akým môže mo-
zog tieto signály prijímať,

• do detailov preskúmaťúlohu centrálneho nervového systému vmo-
dulácii priebehu chorôb periférnych tkanív,

• zodpovedať otázku, či rozdiely v modulácii chorôb periférnych
tkanív mozgom na základe odlišností v štruktúre a funkcii ner-
vového systému (napr. denzita inervácie sprostredkovanej nervus
vagus, zmeny v aktivite cholinergickej protizápalovej dráhy) môžu
predstavovať predispozičné faktory pre vznik chorôb,

• zistiť, ako v súčasnosti používaná liečba interferuje s neuro-endo-
krinno-imunitnými interakciami (Maier a Watkins, 2003),

• vyvinúť metódy potrebné na moduláciu komplexných procesov
spojených s chorobami periférnych tkanív, od úrovne poškode-
ných buniek až po úroveň mozgu.

Predpokladáme, že neurobiologický výskum, ktorý sa zameria na
úlohu mozgu v etiopatogenéze chorôb periférnych tkanív, môže význam-
ne prispieť k rozšíreniu nášho poznania etiopatogenézy chorôb a prispieť
k zavedeniu nových terapeutických a diagnostických metód v medicíne.

Neurobiológia chorôb periférnych tkanív je nateraz
zložitosťou najvyššieho stupňa

Vo vede všeobecne a v medicíne najmä v ostatných rokoch sa robil
prienik do hĺbky problémov redukcionistickým spôsobom. Tieto snahy
vyplývali z túžby poznať podstatu alebo príčinu určitého javu. Reduk-
cionistický prístup umožňuje veľmi hlboký prienik, ale zákonite „zaned-
bávaÿ širšie, alebo nadrozmerne široké javy v ľudskom organizme. Pre
odhalenie príčiny je takýto prístup opodstatnený. Avšak výsledok sle-
dovaného javu a deje súvisiace s odhalenou príčinou nikdy v ľudskom
organizme neexistujú ako izolované alebo autonómne javy.
V úvode spomenuté hviezdne vojny a vojna proti nádorovým cho-

robám majú spoločnú zložitosť a logické riešenie. Aj pri patologických
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procesoch sa treba zaoberať detekciou neželaného, potenciálnou hroz-
bou a možnosťou odvrátenia katastrofy. Neurobiologický princíp chorôb
neoživuje pavlovovský princíp centrálnej regulácie v zmysle hierarchic-
kého prístupu k centrálnemu nervovému systému. Je to skôr prístup,
ktorý rešpektuje nadrozmernú zložitosť a emergentné javy, ktoré sú ná-
sledkom usporiadania systémov a ich funkcií. Možno pôjde o nelineárne
vzťahy, ťažko vyjadriteľné matematicky. Predpokladáme, že akcepto-
vanie zložitosti môže byť základom pre pochopenie princípu a možno
aj terčom pre úspešné presmerovanie, alebo odvrátenie neželateľných
javov. V žiadnom prípade nejde o jednoduchú záležitosť, tak z hľa-
diska usporiadania, ako aj pochopenia neurobiologického princípu cho-
rôb. Jeho nerešpektovanie by znamenalo autonómiu a izoláciu systémov
a funkcií. No a to v celistvom organizme nie je možné.
Neurobiológia chorôb periférnych tkanív nie je módnou záležitosťou.

Nie je to ani niečo, čo sľubuje rýchlo dosiahnuteľný úspech. Myslíme si,
že neurobiológia chorôb je prístup, od ktorého nateraz očakávame nie
nádej na úspešné liečenie, ale dokonalé pochopenie súbežne prebiehajú-
cich dejov alebo zmien, ktoré v organizme medzi regulačnými systémami
vznikajú. Samotné pochopenie je nádejou pre to, aby sme mohli očaká-
vať ďalší krok, ktorým by malo byť určenie „uzlovÿ (bodov), v ktorých
sa uskutočňuje prepájanie (spojenie) základných regulačných systémov
– nervového, endokrinného a imunitného.
Považujeme za prirodzené najmä to, že neznáme a zložité je vždy

atraktívne pre všetkých, ktorých neodrádza zložitosť ani neznámosť,
ktorá môže byť zradná, lebo je potenciálne nebezpečná pre možnosť
omylu. Vedecké bádanie, publikované výsledky experimentov a pozo-
rovaní však nepochybne dokazujú, že ďalšia cesta za poznaním vedie
práve týmto smerom.





Anatomické a fyziologické

charakteristiky nervus vagus

Aj keď štruktúry nervového systému pri modulácii činnosti orga-
nizmu navzájom úzko spolupracujú, existujú štruktúry a dráhy, ktoré
vykazujú v určitých procesoch a mechanizmoch významnejšie postave-
nie ako iné. Z pohľadu neurobiológie ochorení periférnych tkanív pred-
stavuje významnú štruktúru nervus vagus.
Nervus vagus sa odlišuje od ostatných mozgových nervov tým, že

sa významnou mierou podieľa na inervácii orgánov hrudnej a brušnej
dutiny. Samotný nervus vagus nie je iba „káblomÿ ktorý umožňuje oboj-
smerné spojenie medzi perifériou a mozgom. Kmeň nervus vagus obsa-
huje okrem axónov a gliových buniek aj dendritické bunky a útvary
označované ako paragangliá (Berthoud a Neuhuber, 2000). Odhaduje
sa, že približne 75% vlákien nervus vagus v abdominálnej oblasti je
aferentných a 25% eferentných (Prechtl a Powley, 1990). To naznačuje,
že dráhy prebiehajúce v nervus vagus sa z väčšej časti podieľajú na pre-
nose informácií do mozgu. Predpokladáme, že práve prenos informácií
z periférie do CNS prostredníctvom nervus vagus zohráva významnú
úlohu v monitorovaní „stavuÿ periférnych tkanív mozgom.

Visceromotorické dráhy nervus vagus

Visceromotorické dráhy začínajú v kaudálnej časti mozgového kmeňa.
Axóny týchto pregangliových neurónov sa prepájajú na postgangliové
neuróny v blízkosti vagom inervovaných tkanív.
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Motorické jadrá nervus vagus. Rozoznávajú sa dve zoskupenia pre-
gangliových neurónov, ktoré vytvárajú motorické dráhy v nervus vagus,
nucleus dorsalis nervi vagi a nucleus ambiguus. Vagové pregangliové ne-
uróny, podobne ako ostatné parasympatikové pregangliové neuróny, sú
cholinergické. Je zaujímavé, že sa medzi nimi nachádzajú, aj keď v ma-
lom množstve, aj dopaminergické neuróny (Yang et al., 1999).
Gangliá nervus vagus vo vnútorných orgánoch. Pregangliové neu-

róny vysielajú dlhé axóny, ktoré sa prepájajú na postgangliové neu-
róny v gangliách lokalizovaných v okolí, resp. v tkanivách vnútorných
orgánov.

Viscerosenzitívne dráhy nervus vagus

Viscerosenzitívne dráhy sú tvorené zakončeniami senzorických pseudo-
unipolárnych neurónov, ktoré prenášajú viscerálne informácie do dor-
zálneho vagového komplexu, ktorý je lokalizovaný v kaudálnej časti pre-
dĺženej miechy.
Senzorické gangliá nervus vagus. Telá senzorických neurónov ner-

vus vagus sa nachádzajú v dvoch kraniálne lokalizovaných gangliách,
ganglion superius nervi vagi (jugulare) a ganglion inferius nervi vagi
(nodosum). Unipolárne senzorické neuróny nervus vagus vysielajú des-
cendentné výbežky na perifériu. Receptory, nachádzajúce sa na týchto
nervových zakončeniach, monitorujú široké spektrum viscerálnych infor-
mácií. Tieto informácie sú ascendentne prenášané do mozgového kmeňa,
konkrétne k neurónom nucleus tractus solitarii.
Senzorické neuróny lokalizované v gangliách nervus vagus inervujú

hrudnú a brušnú dutinu. Podieľajú sa na prenose informácií z rôznych
receptorov (chemoreceptory, mechanoreceptory atď.). Neuróny ganglií
syntetizujú široké spektrum neurotransmiterov (glutamát, GABA, ka-
techolamíny, serotonín, acetylcholín a viacero neuropeptidov; Zhuo et
al., 1997).
Axóny senzorických neurónov nervus vagus vstupujú do dolnej časti

predĺženej miechy a inervujú štruktúry, ktoré sa označujú ako dorzálny
vagálny komplex (DVC). DVC tvorí senzorická časť nucleus tractus
solitarii (NTS), area postrema a nucleus dorsalis nervi vagi (DMN).
Nucleus tractus solitarii. Aferentné dráhy nervus vagus končia

v nucleus tractus solitarii. NTS prijíma široké spektrum viscerálnych
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a v menšej miere aj somatických informácií z periférie. Štruktúry DVC
vykazujú charakteristiky cirkumventrikulárnych orgánov, pričom ich
kapilárne riečisko nevytvára klasickú hematoencefalickú bariéru. Den-
dritické zakončenia neurónov NTS a DMN navyše prenikajú do oblasti
area postrema a na dno IV. mozgovej komory. To umožňuje neurónom
DVC monitorovať chemické signály ako v krvnom riečisku, tak aj v ce-
rebrospinálnej tekutine. Z pohľadu interakcie medzi imunitným a ner-
vovým systémom sa javí významným fakt, že neuróny DVC obsahujú
receptory pre TNF. To im umožňuje komunikovať s imunitným systé-
mom nielen prostredníctvom nervus vagus, ale aj humorálnou cestou
(Herman et al., 2001).
Paragangliá. Paragangliá, skladajúce sa z glomusových („glomusÿ)

buniek a malého množstva neurónov, sú lokalizované pozdĺž torakálnej
aj abdominálnej časti nervus vagus. Aferentné zakončenia axónov ner-
vus vagus vytvárajú v paragangliách varikozity, ktoré sa nachádzajú
v blízkosti malých skupín glomusových buniek. Viacero z týchto buniek
obsahuje enzým tyrozínhydroxylázu, čo naznačuje katecholaminergický
fenotyp týchto buniek (Berthoud a Neuhuber, 2000).
Paragangliá umožňujú aj prenos informácií z imunitného systému do

mozgu prostredníctvom nervus vagus (Watkins et al., 1995). Niektoré
z buniek paraganglií obsahujú receptory pre IL-1. Takéto anatomicko-
funkčné usporiadanie vytvára dôležitú spojnicu medzi imunitným a ner-
vovým systémom (Goehler et al., 1997, 1999). V paragangliách lokalizo-
vané imunitné bunky sú aktivované počas zápalu a následne môžu sti-
mulovať zakončenia nervus vagus. Imunitné bunky paraganglií sa týmto
mechanizmom môžu podieľať na nepriamej aktivácii nervus vagus (Go-
ehler et al., 2000).
Uvedené anatomické usporiadanie vlákien nervus vagus a pridru-

žených štruktúr (paraganglií) vytvára poklad pre spracovanie signálov
imunitných buniek a ich ascendentný prenos do mozgového kmeňa.
Vzhľadom na uvedenú charakteristiku paraganglií je zaujímavé, že

karotické telieska (paragangliá významne zapojené do monitorovania
oxygenácie krvi) obsahujú tiež receptory pre cytokíny, čo im umožňuje
podieľať sa na monitorovaní imunitných signálov (Wang et al., 2002b).
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Senzorické funkcie nervus vagus

Chemoreceptory

Nervové zakončenia nervus vagus reagujú na rôznorodé podnety pôso-
biace v lúmene gastrointestinálneho traktu. Nervové zakončenia nervus
vagus môžu byť aktivované látkami charakteru kyselín, hyperosmolali-
tou, ako aj serotonínom a neuropeptidmi (cholecystokinín, somatosta-
tín, glukagónu podobný peptid 1; Berthoud a Neuhuber, 2000).
Aferentné dráhy nervus vagus sú aktivované aj nutrientmi (glukóza,

aminokyseliny, mastné kyseliny) nachádzajúcimi sa v lúmene gastroin-
testinálneho traktu. Nervus vagus je preto kľúčovou zložkou aferentných
dráh spájajúcich gastrointestinálny trakt a mozog. Aktivácia viscero-
senzitívnych dráh nervus vagus nutrientmi prebieha prostredníctvom
viacerých transdukčných mechanizmov. Sacharidy aktivujú senzorické
zakončenia nervus vagus pravdepodobne prostredníctvom serotonínu
uvoľneného z enterochromafinných buniek; lipidy a proteíny prostred-
níctvom cholecystokinínu (Raybould et al., 2006). Bolo dokázané, že ak-
tivácia senzorických zakončení nervus vagus cholecystokinínom, uvoľne-
ným v dôsledku príjmu mastných kyselín, môže indukovať protizápalové
pôsobenie aktiváciou protizápalových dráh nervus vagus.
Chemoreceptory nervus vagus sú aktivované aj poškodzujúcimi pod-

netmi (napr. cudzorodými antigénmi), ktoré pôsobia v gastrointesti-
nálnom trakte. Pri prenose informácií o pôsobení cudzorodých antigé-
nov zohrávajú úlohu prevodníka mastocyty, ktoré uvoľňujú aj biogénne
amíny (serotonín a histamín) a prostaglandíny. Uvoľnené chemické látky
následne stimulujú aferentné vlákna nervus vagus (Kreis et al., 2002;
Stead et al., 2006).

Mechanoreceptory

V gastrointestinálnom trakte boli identifikované tri hlavné typy mecha-
noreceptorov, ktoré zahŕňajú „tlakovéÿ receptory v mukóze, receptory
svalového napätia a receptory v seróze (Berthoud a Neuhuber, 2000).

Termoreceptory

Termoreceptory nervus vagus sú pomerne málo preštudované. Reagujú
ako na chlad, tak aj na teplo. Predpokladá sa, že monitorujú teplotu
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v lúmene gastrointestinálneho traktu, ako aj teplotu vnútorných orgá-
nov (napr. pečeň; Berthoud a Neuhuber, 2000).

Osmoreceptory

Existujú dva typy aferentných vláken nervus vagus, ktoré reagujú na
osmotický tlak v lúmene gastrointestinálneho traktu. Jeden typ vyka-
zuje zvýšenú aktivitu pri zvýšenej osmolalite, druhý typ pri zníženej
osmolalite (Berthoud a Neuhuber, 2000).

Nociceptory

Aj keď sa všeobecne akceptovalo, že na prenose nociceptívnych informá-
cií sa nervus vagus nepodieľa, hromadiace sa údaje naznačujú, že môže
zohrávať komplexnú úlohu aj v týchto procesoch. Uvažuje sa, že afe-
rentné dráhy nervus vagus sa môžu podieľať skôr na afektívno-emočných
ako na senzoricko-diskriminačných procesoch spojených s bolesťou. Ok-
rem prenosu nociceptívnych informácií z gastrointestinálneho traktu sa
uvažuje aj o prenose informácií z ischemizovaného myokardu. Predpo-
kladá sa, že aferentné vlákna nervus vagus môžu prostredníctvom bul-
bospinálnych dráh modulovať prenos nociceptívnych informácií v mie-
che buď v zmysle ich inhibície alebo facilitácie (Berthoud a Neuhuber,
2000).

„Imunoreceptory“

Ako bolo uvedené v predchádzajúcom texte, na prenose informácií
z imunitného do centrálneho nervového systému sa podieľajú viaceré
dráhy a mechanizmy. Prítomnosť veľkého počtu mechanizmov nazna-
čuje možnosť rozdielov v prenose „imunitnýchÿ signálov. Okrem humo-
rálnych dráh zohrávajú úlohu v prenose signálov z imunitného systému
do mozgu aj neuronálne dráhy. Z tohto hľadiska predstavuje nervus va-
gus pravdepodobne jednu z najdôležitejších nervových dráh, ktorá je vý-
znamná pre prenos informácií v prvých štádiách infekcie a zápalu, ešte
pred tým, ako dôjde k zvýšeniu hladín cirkulujúcich cytokínov alebo pri
lokálnej infekcii v oblasti senzorických zakončení týchto nervov (Goehler
et al., 2005).
Bolo dokázané, že senzorické neuróny nervus vagus syntetizujú

mRNA pre IL-1 receptory, čo naznačuje možnosť priamej aktivácie
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aferentných vláken nervus vagus po pôsobení IL-1 (Ek et al., 1998).
Zdá sa, že receptory pre IL-1 sú lokalizované aj na bunkách podob-
ných dendritickým, ktoré obkolesujú parenchým nervus vagus (Licinio
a Wong, 1997). Predpokladá sa, že cytokíny môžu aktivovať senzorické
aferentné vlákna nervus vagus, ktoré potom prenášajú signály tvorené
imunitnými bunkami do CNS, do nucleus tractus solitarii a následne do
ďalších mozgových oblastí (Maier et al., 1998; Perry, 2004).

Regulácia prenosu viscerálnych informácií na úrovni
senzorických jadier nervus vagus

Za určitých podmienok môže dôjsť k výraznej potenciácii viscerálnej
aferentnej signalizácie vedenej v nervus vagus na úrovni jeho centrál-
nych senzorických zakončení. Príkladom môže byť vznik nevoľnosti, vra-
cania a nechutenstva, ktoré sa môžu vyskytovať pri niektorých chorob-
ných procesoch (napr. infekcie, leukémia, autoimunitné choroby) ako
výsledok modifikácie prenosu viscerálnych signálov v CNS účinkom
TNF (Rogers et al., 2006). Signalizačné funkcie nervus vagus preto
môžu podliehať významnej centrálnej modifikácii.

Nervus vagus a horúčka

Viaceré experimentálne údaje poukazujú na významné zapojenie ner-
vus vagus v procesoch spojených s horúčkou. Príkladom je pozorovanie,
že intravenózna aplikácia bakteriálneho lipopolysacharidu vedie k rých-
lemu vzostupu PGE2 ešte pred tým, ako cytokíny, ktoré tento vzostup
indukujú, dosiahnu v krvi detekovateľné hodnoty (Blatteis et al., 2000).
Predpokladá sa, že práve aferentné dráhy nervus vagus prenášajú „feb-
rilitu indukujúceÿ signály. Tieto úvahy podporuje aj fakt, že:

• infúzia IL-1β do portálnej hepatálnej vény vedie u potkanov
k zvýšeniu aktivity v aferentných dráhach nervus vagus,

• subdiafragmatická vagotómia blokuje zvýšenie teploty vyvola-
nej intravenóznym podaním malého množstva lipopolysacharidu
(LPS) a vzostup hladín PGE2 v preoptickej hypotalamickej ob-
lasti,
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• subdiafragmatická vagotómia blokuje aj vzostup teploty po po-
daní IL-1β,

• paragangliá hepatálnych vetiev nervus vagus obsahujú receptory
pre IL-1β a LPS,

• IL-1β a PGE2 indukujú expresiu c-fos, IL-1R a receptorov PGE
(EP3) v ganglion nodosum (Blatteis et al., 1998).

Anorexia a nervus vagus

Predpokladá sa, že cytokíny, ktoré uvoľňujú imunitné bunky ako od-
poveď na nádorový rast sa môžu podieľať na vzniku anorexie, ktorá
sprevádza nádorové ochorenia. Uvoľnené cytokíny aktivujú receptory
na senzorických zakončeniach nervus vagus aj bunkách cirkumventri-
kulárnych orgánov (Illman et al., 2005). Zdá sa, že dôležitú úlohu pri
vzniku nádorom indukovanej anorexie zohráva práve nervus vagus. Po-
ukazujú na to pozorovania, že subdiafragmatická vagotómia, ako aj ap-
likácia kapsaicínu (vyvoláva chemickú vagotómiu) znižovali mieru ano-
rexie u potkanov s nádorovým rastom (Bernstein, 1996).

Podieľa sa nervus vagus na monitorovaní plazmatických
hladín katecholamínov ?

Uvoľňovanie katecholamínov odzrkadľuje aktivitu sympatikoadrenál-
neho systému. Nakoľko katecholamíny neprechádzajú mozgovo-cievnou
bariérou, nervový systém nemôže byť „informovanýÿ priamo o ich plaz-
matických hladinách. Predpokladáme, že na prenose informácií o ak-
tuálnych plazmatických hladinách katecholamínov do CNS sa podieľa
nervus vagus.
Na možnosť monitorovania plazmatických hladín katecholamínov

senzorickými zložkami nervus vagus poukazujú niektoré experimentálne
pozorovania:

• senzorické neuróny nervus vagus obsahujú receptory pre katecho-
lamíny (Lawrence et al., 1995; Watkins et al., 1996),
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• subdiafragmatická vagotómia vyvoláva dlhšie pretrvávajúci vzo-
stup plazmatických hladín adrenalínu (Khasar et al., 2003),

• elektrická stimulácia nervus vagus u potkanov s infarktom myo-
kardu znížila plazmatické hladiny noradrenalínu (Li et al., 2004).

Anatomické údaje navyše preukázali, že dreň nadobličiek, hlavný
zdroj adrenalínu, je inervovaná senzorickými neurónmi nervus vagus
(podrobnejšie viď Mravec, 2005). Predpokladáme, že potenciálne moni-
torovanie plazmatických hladín katecholamínov, ako aj aktivity drene
nadobličiek prostredníctvom nervus vagus sa môže podieľať na precíznej
kooperácii medzi parasympatikovým a sympatikovým nervovým systé-
mom pri modulácii rôznych funkcií. Predpokladáme, že nervus vagus
pôsobí ako „brzdaÿ aktivity sympatikoadrenálneho systému počas si-
tuácií spojených so zvýšenou aktivitou sympatikových nervov a drene
nadobličiek. Stimulom pre nervus vagus, ktorý by mohol viesť k inhibícii
činnosti sympatikoadrenálneho systému, môže byť obsadenie adrener-
gických receptorov nachádzajúcich sa na aferentných nervových zakon-
čeniach nervus vagus. Inou možnosťou by mohol byť fakt, že nervus
vagus môže monitorovať iné parametre, ktoré zvýšená aktivita sympa-
tikoadrenálneho systému ovplyvňuje (zmena činnosti viscerálnych orgá-
nov, metabolické zmeny). Môže to byť napríklad zvýšená aktivita srdca,
ktorá môže prostredníctvommechanoreceptorov nervus vagus inhibovať
činnosť sympatikoadrenálneho systému.
Zvýšená aktivita aferentných nervových dráh nervus vagus, či už

ako dôsledok priamej alebo nepriamej stimulácie cirkulujúcimi katecho-
lamínmi, by mohla inhibovať činnosť sympatikoadrenálneho systému
buď na centrálnej alebo periférnej úrovni. Na centrálnej inhibícii sa
môžu podieľať spoje medzi NTS a mozgovými oblasťami, ktoré iner-
vujú sympatikové pregangliové neuróny. Bolo dokázané, že nervus va-
gus inervuje aj sympatikové gangliá. Predpokladá sa, že táto inervácia
sa podieľa na precíznej regulácii činnosti sympatikového nervového sys-
tému (Berthoud a Powley, 1996). Na periférnej inhibícii činnosti SNS sa
preto môžu potenciálne podieľať uvedené eferentné dráhy nervus vagus,
ktoré inervujú bunky sympatikových ganglií.
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Nervus vagus a socio-emočné funkcie

Takzvaná polyvagová teória (polyvagal theory) prisudzuje nervus va-
gus významnú úlohu v regulácii socio-emočných procesov. Táto teória je
podporovaná aj pozorovaniami asociačných vzťahov medzi vagovou ak-
tivitou a rastom novorodenca a jeho socio-emočným vývinom. Aktivácia
tlakových receptorov vedie k vzostupu aktivity nervus vagus a následne
vedie k stimulácii motility žalúdka, čo umožňuje nárast hmotnosti no-
vorodenca. Bolo dokázané, že aktivita nervus vagus sa zvyšuje aj počas
súčasných interakcií medzi matkou a dieťaťom (Field a Diego, 2008).

Terapeutické využitie modulácie činnosti nervus vagus
v medicíne

Medzi metódy umožňujúce minimálne invazívnu moduláciu činnosti
mozgu sa v poslednom období zaradila aj elektrická stimulácia nervus
vagus (Groves a Brown, 2005). Postupy používajúce stimuláciu nervus
vagus môžu mať dva ciele, stimuláciu ascendentných alebo descendent-
ných dráh prebiehajúcich v nervus vagus. Zatiaľ čo stimulácia ascen-
dentných dráh sa využíva hlavne pri liečbe epilepsie, stimulácia descen-
dentných dráh vykazuje významné protizápalové účinky. Cielená akti-
vácia descendentných dráh nervus vagus sa zatiaľ študovala iba v ani-
málnych experimentoch.

Epilepsia a depresia

Elektrická stimulácia nervus vagus (VNS) ovplyvňuje aktivitu viacerých
mozgových oblastí. Tieto nálezy viedli k vývoju novej formy terapie epi-
lepsie prostredníctvom elektrickej VNS (George et al., 2000). Predpo-
kladá sa, že prospešný vplyv VNS u pacientov s epilepsiou je sprostred-
kovaný ovplyvnením metabolickej aktivity špecifických oblastí mozgu
(Murphy a Patil, 2003). Klinické štúdie preukázali, že VNS vykazuje
u dospelých pacientov s chronickou alebo rekurentnou veľkou depresiou
aj antidepresívny účinok (Nahas et al., 2005). Prospešný vplyv VNS bol
pozorovaný aj u pacientov s anxietou, migrénou a Alzheimerovou cho-
robou (Sjogren et al., 2002; Groves a Brown, 2005). Štúdie navyše pre-
ukázali, že elektrická VNS vyvoláva antinociceptívny efekt ako u expe-
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rimentálnych zvierat, tak aj u človeka (Borckardt et al., 2005; Mauskop,
2005; Multon a Schoenen, 2005). VNS aktivuje viacero mozgových ob-
lastí, ktoré sa podieľajú na prenose a modulácii procesov spojených
s nocicepciou. Preto je veľmi pravdepodobné, že antinociceptívny úči-
nok je dôsledkom aktivácie aferentných dráh nervus vagus (Bohotin et
al., 2003a, b). Bolo tiež dokázané, že stimulácia nervus vagus vedie k ak-
tivácii neurónov locus coeruleus a následne k uvoľneniu katecholamínov
z nervových zakončení locus coeruleus v hipokampe a mozgovej kôre.
Predpokladá sa, že uvoľnenie noradrenalínu môže byť spoluzodpovedné
za prospešný účinok stimulácie nervus vagus u pacientov s epilepsiou,
depresiou, pri poraneniach CNS, ako aj pri modulácii procesov učenia
a pamäte (Roosevelt et al., 2006).
Vyššie uvedené údaje preukázali, že stimulácia nervus vagus pred-

stavuje nielen nový nástroj pre výskum mozgu, ale aj nový terapeutický
nástroj (George et al., 2000; Kosel a Schlaepfer, 2002; Sjogren et al.,
2002).



Cholinergická protizápalová

dráha nervus vagus

Nervus vagus zabezpečuje inerváciu viscerálnych orgánov, medzi
ktoré patria aj orgány s vysokou aktivitou mononukleárového fagocyto-
vého systému (napr. pečeň). Preukázalo sa, že intracerebroventrikulárna
aplikácia látky CNI-1493, ktorá inhibovala tvorbu TNF, okrem tohto
účinku zároveň zvýšila aktivitu eferentných dráh nervus vagus a inhi-
bovala zápal v periférnych tkanivách (Borovikova et al., 2000a). Tieto
pozorovania dokázali prítomnosť neurálneho mechanizmu, ktorý umož-
ňuje mozgu regulovať zápalovú reakciu v organizme. Tento protizápa-
lový mechanizmus, ktorý bol objavený relatívne nedávno, bol označený
ako cholinergický protizápalový reflex, resp. cholinergická protizápalová
dráha (Tracey, 2002; Andersson, 2005). Aj keď existujú určité nejednoz-
načnosti týkajúce sa anatomických a funkčných aspektov protizápalovej
dráhy nervus vagus (Nance a Sanders, 2007), viacero prác potvrdilo, že
acetylcholín uvoľnený z postgangliových neurónov nervus vagus vyvo-
láva výraznú inhibíciu syntézy prozápalových cytokínov v makrofágoch
(obr. 9; Tracey, 2007).
Senzorické rameno tohto reflexu tvoria ascendentné dráhy nervus

vagus, ktoré prenášajú zápalové signály do mozgu. Motorické rameno
reflexu tvoria eferentné axóny prebiehajúce v nervus vagus, ktoré po
uvoľnení acetylcholínu z postgangliových nervových zakončení obme-
dzujú tvorbu cytokínov v tkanivových makrofágoch. To vedie k obme-
dzeniu alebo prevencii poškodzujúcich účinkov spôsobených cytokínmi.
Táto eferentná dráha protizápalového reflexu predstavuje veľmi účinný
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Obrázok 9. Schematické znázornenie dráh cholinergického protizápalového ref-
lexu.
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Legenda k obrázku 9. Patogény, pôsobenie ischémie, ako aj ďalšie formy po-
škodenia tkanív vedú k syntéze a uvoľneniu cytokínov. V prípade, že dôjde

k excesívnemu uvoľneniu cytokínov, môžu tieto spôsobovať ďalšie patologické
deje. Aferentné dráhy nervus vagus prenášajú do mozgu informácie súvisiace

s aktiváciou činnosti imunitných buniek (a produkciou cytokínov) a predsta-

vujú aferentné rameno protizápalového reflexu. Eferentné rameno tohto reflexu
predstavujú eferentné dráhy nervus vagus, ktoré sú regulované viacerými moz-

govými štruktúrami. Tieto eferentné dráhy nervus vagus inhibujú tvorbu cytokí-

nov prostredníctvom mechanizmov, v ktorých zohráva významnú úlohu aktivá-
cia α7-nikotínových receptorov (α-7 homopentaméru nAChR) na makrofágoch

a iných bunkách periférnych tkanív. Zvýšená aktivita eferentných dráh nervus
vagus sa podieľa aj na zvýšení variability srdcovej frekvencie. Centrálna apliká-

cia agonistov M1 muskarínových receptorov vyvoláva protizápalové pôsobenie

nervus vagus a zároveň zvyšuje variabilitu srdcovej frekvencie. ACh – acetyl-
cholín (upravené podľa Tracey, 2007).

mechanizmus, kontrolujúci syntézu a uvoľňovanie cytokínov (Tracey,
2002; Andersson, 2005).
Farmakologická alebo elektrická stimulácia nervus vagus signifikant-

ne inhibuje uvoľňovanie TNF u zvierat, ktorým bola podaná letálna
dávka endotoxínu. Ďalšie štúdie preukázali, že stimulácia nervus va-
gus inhibuje syntézu cytokínov a zlepšuje priebeh ochorení v experi-
mentálnych modeloch sepsy, ischemicko-reperfúzneho poškodenia tka-
nív, ischémie myokardu, hemoragického šoku, šoku navodeného oklú-
ziou splanchnickej artérie, ilea, experimentálnej artritídy a pankreati-
tídy (Altavilla et al., 2006; Giebelen et al., 2007; Sadis et al., 2007;
Tracey, 2007).
Bunkový molekulárny mechanizmus, ktorý sa podieľa na inhibícii

syntézy cytokínov prostredníctvom cholinergickej protizápalovej dráhy
sa dáva do súvislosti s cholinergickou transmisiou sprostredkovanou ace-
tylcholínom, hlavným neurotransmiterom eferentných axónov nervus
vagus. Makrofágy a ďalšie bunky syntetizujúce cytokíny exprimujú cho-
linergické receptory, ktoré sa podieľajú na transdukcii signálu, ktorého
výsledkom je inhibícia syntézy cytokínov. Z cholinergických recepto-
rov, inhibujúcich tvorbu cytokínov je najvýznamnejšia α7 podjednotka
nikotínových receptorov (α7AChR). Obsadenie tohto podtypu nikotí-



B. Cholinergická protizápalová dráha nervus vagus 109

nových receptorov inhibuje nukleárnu aktivitu NF-κB (Gallowitsch-
Puerta a Tracey, 2005; Gallowitsch-Puerta a Pavlov, 2007).
Ak sú myši s defektnou α7 podjednotkou nikotínových receptorov

alebo prerušenou činnosťou nervus vagus (v dôsledku vagotómie) vysta-
vené pôsobeniu endotoxínu alebo iného imunitného podnetu, dochádza
u nich k nadmernej cytokínovej reakcii, pre ktorú sú charakteristické
vysoké hladiny TNF, IL-1 a IL-6. Stimulácia nervus vagus u myší s vyra-
denou α7AChR podjednotkou nevedie k potlačeniu syntézy cytokínov,
zatiaľ čo u myší bez vyradenej α7AChR podjednotky vedie stimulácia
nervus vagus k signifikantnej inhibícii uvoľňovania cytokínov (Wang et
al., 2003; Fujii et al., 2007). Tieto nálezy naznačujú, že cholinergické
eferentné dráhy nervus vagus zabezpečujú tonickú alebo nepretržitú
neuronálnu moduláciu syntézy cytokínov. Cholinergická protizápalová
dráha môže preto fungovať ako regulátor, ktorý ohraničuje rozsah imu-
nitnej reakcie (Tracey, 2007).
Stimulácia nervus vagus alebo aplikácia agonistov α-7 homopenta-

méru nikotínových receptorov neinhibuje iba syntézu TNF, ale aj syn-
tézu IL-1, IL-6, IL-8 a HMGB1. Transdukcia signálu α7-nikotínovými
receptormi je v neurónoch modulovaná prostredníctvom aktivácie ionot-
ropných kanálov. Zatiaľ nie je jasné, či rovnaký mechanizmus slúži aj
na kontrolu uvoľňovania cytokínov. Interakcia medzi ligandom a recep-
torom na bunkách exprimujúcich cytokíny vedie k poklesu nukleárnej
translokácie NF-κB a k aktivácii transkripčného faktora STAT3 v dô-
sledku jeho fosforylácie, ktorú uskutočňuje JAK2. Okrem makrofágov
exprimujú α-7 homopentamér nAChR aj ďalšie imunologicky kompe-
tentné bunky (lymfocyty a mikroglia). Preto je možné, že aj ich čin-
nosť je regulovaná cholinergickou protizápalovou dráhou (Gallowitsch-
Puerta a Pavlov, 2007).

Septický šok

Nadmerná aktivácia imunitných buniek je sprievodným znakom sep-
tického šoku. Viaceré animálne experimenty preukázali, že aktivácia
descendentných dráh nervus vagus vykazuje prospešný vplyv na prie-
beh septického šoku. Elektrická stimulácia nervus vagus (jeho descen-
dentných dráh) signifikantne obmedzila rozvoj hypotenzie u potkanov,
u ktorých bol septický šok indukovaný ligáciou céka a jeho následnou
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punkciou (model polymikrobiálnej sepsy). Elektrická stimulácia vagu
tiež zmiernila poškodenie tkaniva pečene a znížila plazmatické hladiny
TNF. Podobný efekt bol docielený aj podaním inhibítora acetylcholínes-
terázy (tetrahydroaminoakridínu). Naopak, podanie antagonistu nikotí-
nových receptorov (α-bungarotoxínu) signifikantne zmiernilo inhibičný
vplyv elektrickej stimulácie nervus vagus (Song et al., 2008).
Pri šoku však ide o zložitý problém aj preto, lebo pôsobenie látok

mikrobiálneho pôvodu a látok produkovaných hostiteľským organizmom
má prinajmenšom duálne pôsobenie v zmysle aktivácie a útlmu súčasne.

Hemoragický šok

Počas hemoragického šoku zohráva zásadnú etiopatogenetickú úlohu
systémová zápalová reakcia. Súčasné nálezy preukázali, že aktivácia efe-
rentných dráh nervus vagus pomocou aplikácie fragmentov ACTH pozi-
tívne zmenila priebeh hemoragického šoku u potkanov pravdepodobne
tým, že obmedzila od NF-κB závislú systémovú zápalovú odpoveď (Gu-
arini et al., 2003, 2004).

Ischemicko-reperfúzne poškodenie tkanív

Zápalové procesy zohrávajú významnú úlohu v patofyziológii ischemic-
ko-reperfúzneho poškodenia tkanív a orgánov. Počas ischémie a násled-
nej reperfúzie dochádza k zvýšenej produkcii voľných radikálov, akti-
vácii transkripčných faktorov (napr. nukleárny faktor κB), produkcii
prozápalových mediátorov (napr. TNF), indukcii sekundárnych zápa-
lových mediátorov (napr. chemokíny a adhezívne molekuly), ktoré sa
podieľajú na tkanivovom poškodení (Husted a Lentsch, 2005). Expe-
rimentálne údaje preukázali, že aktivácia protizápalovej dráhy nervus
vagus významnou mierou ovplyvňuje dopad ischemicko-reperfúzneho
poškodenia na činnosť organizmu ako na lokálnej úrovni, tak aj na
úrovni organizmu ako celku.
Elektrická aj chemická stimulácia eferentných cholinergických dráh

nervus vagus obmedzuje vzostup voľných radikálov v krvi (Mioni et
al., 2005) a má protektívny vplyv na ischemicko-reperfúzne poškode-
nie srdca a pečene (Bazzani et al., 2002; Bernik et al., 2002a). Po-
danie agonistov nikotínových receptorov pred bilaterálne indukovaným
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ischemicko-reperfúznym poškodením obličiek u potkanov viedlo k sig-
nifikantnému zníženiu renálnej dysfunkcie a tubulárnej nekrózy. Došlo
tiež k signifikantnému poklesu expresie TNF a leukocytárnej infiltrácie
tkaniva obličiek (Yeboah et al., 2008).

Aktivácia protizápalových dráh nervus vagus mastnými
kyselinami

Publikované práce preukázali, že aktivácia cholinergických protizápa-
lových dráh prostredníctvom požitých mastných kyselín môže mať vý-
znamné dôsledky ako za fyziologických, tak aj za patologických pod-
mienok (Tracey, 2005).
Štúdia, ktorú uskutočnil Luyer et al. (2005) preukázala, že príjem

mastných kyselín aktivuje cholinergickú protizápalovú dráhu. Vysoko-
tuková strava viedla k redukcii plazmatických hladín TNF a IL-6 u pot-
kanov vystavených hemorágii. Na objasnenie protizápalového pôsobenia
mastných kyselín uskutočnil Luyer et al. (2005) niekoľko experimentál-
nych zásahov. Zistil, že vagotómia signifikantne znížila inhibičný efekt
vysokotukovej stravy na hemorágiou indukovaný vzostup plazmatických
hladín TNF a IL-6. Tieto údaje poukazujú na to, že mastné kyseliny zni-
žujú vzostup plazmatických hladín prozápalových cytokínov prostred-
níctvom aktivácie nervus vagus. Na objasnenie procesov zodpovedných
za aktiváciu nervus vagus prijatými mastnými kyselinami uskutočnil
experiment, v ktorom podal potkanom antagonistu cholecystokiníno-
vých (CCK) receptorov. Už predchádzajúce experimenty preukázali, že
CCK uvoľňovaný po príjme mastných kyselín vedie k stimulácii senzo-
rických zakončení nervus vagus (Simasko a Ritter, 2003; Covasa, 2006;
Peters et al., 2006). Luyer et al. (2005) preukázali, že aplikácia antago-
nistov CCK receptorov potkanom, kŕmeným vysokotukovou potravou,
zabránila tukom indukovanej supresii TNF a IL-6 počas hemoragického
šoku. Luyer tiež dokázal, že protektívny vplyv vysokotukovej enterál-
nej diéty na zápalom indukovanú zmenu črevnej permeability bol ob-
medzený nielen vagotómiou a aplikáciou antagonistov CCK receptorov,
ale aj podaním antagonistov nikotínových receptorov. Tieto údaje pre-
ukázali, že mastné kyseliny aktivujú protizápalovú dráhu nervus vagus.
Zásadnú úlohu v aktivácii týchto dráh mastnými kyselinami zohráva
CCK (Luyer et al., 2005). Na význam CCK ako transdukčného signálu
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medzi prijatými mastnými kyselinami a cholinergickou protizápalovou
dráhou poukazuje aj fakt, že aplikácia CCK vyvoláva protizápalové pô-
sobenie v animálnom modeli kolitídy indukovanej podávaním kyseliny
salicylovej. Perivagálna aplikácia kapsaicínu tento preventívny účinok
CCK významne obmedzila (Bozkurt et al., 2003).

Úloha sleziny

Slezina má kľúčové postavenie v mechanizmoch, podieľajúcich sa na
obmedzení syntézy cytokínov po aktivácii eferentných axónov nervus
vagus. Endotoxín sa viaže na makrofágy predovšetkým v slezine a pe-
čeni, čím vyvoláva okamžitú cytokínovú reakciu. Slezina je počas endo-
toxémie hlavným zdrojom hepatálneho a systémového TNF. Uvoľňuje
novosyntetizovaný TNF do splenických vén, ktoré odvádzajú krv do
pečene a odtiaľ sa TNF dostáva do systémovej cirkulácie. Stimulácia
nervus vagus u myší inhibuje syntézu TNF v slezine, pečeni a krvi.
Táto inhibícia sa však nevyskytuje u myší s vyradeným génom pre
α7AChR. Splenektómia signifikantne redukuje hladiny TNF v pečeni
a krvi, avšak stimulácia nervus vagus u týchto zvierat už ďalšiu redukciu
hladín TNF nevyvoláva. Predpokladá sa preto, že lymfoidné kompart-
menty sleziny predstavujú miesto, prostredníctvom ktorého eferentné
dráhy nervus vagus uplatňujú cholinergický protizápalový účinok (Hus-
ton et al., 2006). Nezodpovedanou otázkou zostáva mechanizmus účinku
nervus vagus na činnosť sleziny, nakoľko nie je jednoznačne dokázané,
že by nervus vagus významnejšie slezinu inervoval. Jednou z možností
by mohlo byť, že nervus vagus ovplyvňuje aktivitu sleziny nepriamo,
prostredníctvom modulácie činnosti sympatikového nervového systému
(nervus vagus inervuje niektoré sympatikové gangliá).

Centrálna regulácia protizápalového pôsobenia nervus
vagus

Vzťahy medzi aferentnými a eferentnými vláknami nervus vagus, ktoré
sa podieľajú na jeho protizápalovom účinku, nie sú podrobnejšie popí-
sané. Je možné, že štruktúry CNS zapojené do regulácie homeostázy
a neuroendokrinnej modulácie (napr. mozgový kmeň, hypotalamus)
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môžu regulovať eferentné protizápalové pôsobenie nervus vagus v nad-
väznosti na aferentný prenos informácií o periférnom zápale. Aktivita
cholinergickej protizápalovej dráhy je regulovaná viacerými štruktúrami
mozgu. Experimentálne štúdie preukázali, že tieto štruktúry sú aktivo-
vané muskarínovými agonistami, fragmentom ACTH a ghrelínom (An-
dersson, 2005; Wu et al., 2008).

Význam cholinergickej protizápalovej dráhy v humánnej
medicíne

Väčšina poznatkov, týkajúcich sa protizápalového pôsobenia nervus va-
gus, bola získaná v animálnych experimentoch. V súčasnosti však pribú-
dajú práce, ktoré študujú pôsobenie cholinergickej protizápalovej dráhy
aj u ľudí. Experimenty s podaním nikotínu pred aktiváciou imunitného
systému dobrovoľníkov lipopolysacharidom preukázali, že transkutánne
podanie nikotínu je sprevádzané zníženou teplotnou reakciou a zvýše-
ním hladín cirkulujúceho IL-10 a kortizolu (Wittebole et al., 2007).
Protizápalové pôsobenie nervus vagus môže pomôcť pri interpretá-

cii viacerých nálezov v humánnej medicíne. Plazmatické hladiny CRP,
IL-6, TNF sú zvýšené pri inzulínovej rezistencii, diabete 2. typu, hy-
pertenzii, hyperlipidémiách, metabolickom syndróme a Alzheimerovej
chorobe. Zdá sa, že tieto ochorenia sú charakterizované miernym sys-
témovým zápalom. Z hľadiska protizápalového pôsobenie cholinergickej
dráhy nervus vagus sa preto javí ako zaujímavý nález zvýšených plazma-
tických a tkanivových aktivít enzýmov butyrylcholínesterázy a acetyl-
cholínesterázy u pacientov s diabetes mellitus, inzulínovou rezistenciou,
hyperlipidémiou, hypertenziou a Alzheimerovou chorobou. Dôsledkom
zvýšených aktivít uvedených enzýmov je zníženie plazmatických a tka-
nivových hladín acetylcholínu. Keďže acetylcholín predstavuje kľúčovú
signálnu molekulu v mechanizme protizápalového pôsobenia nervus va-
gus, zvýšená aktivita enzýmov inaktivujúcich molekuly acetylcholínu
môže mať za následok zvýšenú prozápalovú aktivitu imunitného sys-
tému (Das, 2007).
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Možnosti aktivácie mechanizmov cholinergickej
protizápalovej dráhy nervus vagus

Mechanizmy podieľajúce sa na protizápalovom pôsobení nervus vagus
možno aktivovať dvoma spôsobmi:

• aktiváciou neuronálnych štruktúr súvisiacich s protizápalovou
dráhou nervus vagus,

• priamou aktiváciou prenosu signálov prostredníctvom aktivácie
α-7 homopentaméru nikotínových receptorov.

Cholinergickú protizápalovú dráhu nervus vagus možno aktivovať
elektrickou, chemickou alebo mechanickou stimuláciou descendentných
dráh nervus vagus. Elektrická stimulácia predstavuje invazívny zásah.
Uvažuje sa o tom, že aj pri elektrostimulačnej liečbe epilepsie prostred-
níctvom v okolí nervus vagus implantovaných stimulačných elektród
dochádza okrem aktivácie ascendentných dráh nervus vagus aj k aktivá-
cii cholinergickej protizápalovej dráhy. Chemicky možno protizápalovú
dráhu nervus vagus aktivovať napríklad intracerebroventrikulárnym po-
daním fragmentu ACTH. Mechanickou transkutánnou masážou je tiež
možné indukovať protizápalové pôsobenie nervus vagus.
Na priamu aktiváciu cholinergickej signalizácie prostredníctvom

α-7 homopentaméru nikotínových receptorov sa podávajú neselektívne
(napr. nikotín) a selektívne agonisty α-7 homopentaméru nAChR.
Okrem toho je možné α-7 homopentamér nikotínových receptorov ak-
tivovať aj podaním inhibítorov acetylcholínesterázy (Nizri et al., 2007).
Podávanie nikotínu predstavuje rozšírený spôsob štúdia protizápalového
pôsobenia nervus vagus. Bolo napríklad dokázané, že nikotín inhibuje
u experimentálnych zvierat zápalové procesy spojené s endotoxínom in-
dukovanou uveitídou, sepsou a ďalšími zápalovými stavmi (Chi et al.,
2007).

Môže sa cholinergická protizápalová dráha podieľať
na modulácii nádorového rastu ?

Progresia viacerých typov nádorov je determinovaná primárne mierou
zápalovej reakcie, ktorá môže byť regulovaná prostredníctvom NF-κB



B. Cholinergická protizápalová dráha nervus vagus 115

(Houghton et al., 2007). NF-κB dráha zohráva významnú úlohu v spo-
jení chronického zápalu a nádorových ochorení (Li et al., 2005), nakoľko
jej narušenie vedie k výraznej redukcii tvorby nádorov v modeli kolo-
rektálneho a hepatocelulárneho nádoru (Maeda et al., 2005).
Na základe vyššie uvedených údajov predpokladáme, že aktivá-

cia cholinergickej protizápalovej dráhy môže inhibovať chronický zápal
a modulovať priebeh nádorového rastu. Na možnú účasť cholinergickej
protizápalovej dráhy v procesoch spojených s tumorigenézou poukazuje
aj fakt, že prostredníctvom tejto dráhy dochádza aj k modulácii sig-
nálnych ciest sprostredkovaných molekulami JAK2-STAT3 (de Jonge
et al., 2005; Wang et al., 2005; Yu et al., 2007). V súčasnosti je preto
aj našou snahou zistiť, aký je efekt chronickej aktivácie α7AChR na
nádorovú progresiu u potkanov (napr. podávaním nikotínu).
Bolo preukázané, že guanylhydrazón CNI-1493 vykazuje protizápa-

lový účinok, ktorý sa môže uplatňovať prostredníctvom cholinergickej
protizápalovej dráhy (Borovikova et al., 2000a). CNI-1493 bol už študo-
vaný vo fáze I skúšania u pacientov s melanómom a nádorom obličiek,
pričom bolo zistené, že inhibuje tvorbu TNF (Atkins et al., 2001). V prí-
pade melanómu je potrebné interpretovať tieto nálezy v súvislosti s po-
tenciálnou úlohou nervus vagus v neurobiológii nádorových ochorení
s opatrnosťou, nakoľko nervus vagus neinervuje kožu. Hoci CNI-1493
aktivuje eferentné vlákna nervus vagus, je možné, že prostredníctvom
účinku nervus vagus na HPA os môže dôjsť k systémovej supresii cir-
kulujúcich cytokínov, čo môže zodpovedať za pozitívny vplyv pri liečbe
melanómu. Protizápalová dráha nervus vagus môže byť aktivovaná tiež
obsadením centrálnych melanokortínových receptorov (napr. prostred-
níctvom ACTH, α-MSH; Ichiyama et al., 2000; Guarini et al., 2003,
2004).
Výsledky experimentálnych štúdií naznačujú, že nesteroidové proti-

zápalové látky (NSAIDs), najmä acylpyrín, pôsobia pri vývoji nádorov
preventívne (Shiff et al., 2003). Z tohto hľadiska je zaujímavé pozoro-
vanie, že NSAIDs modulujú periférny zápal nielen pôsobením v oblasti
zápalu, ale aj ovplyvnením činnosti CNS (Catania et al., 1991). Preto
je možné, že preventívny účinok NSAIDs na vývoj nádorov môže byť
potenciálne sprostredkovaný aj ich účinkom na CNS. Nie je známe, či
sa na tomto predpokladanom mechanizme podieľa aj nervus vagus.
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Systém Cholinergická Hypotalamo-hypofýzo-
protizápalová -adrenokortikálna os
dráha

Prenos neuronálny humorálny
(nervus vagus)

Mediátory acetylcholín glukokortikoidy

Receptory α-7 homopenta- gluko-, mineralo-
mér nAChR

Špecificita pôsobenia lokálna globálna

Nástup účinku rýchly pomalší

Tabuľka 2. Porovnanie mechanizmov regulácie imunitných funkcií mozgom
prostredníctvom humorálnych (HPA os) a neuronálnych (nervus vagus) dráh.

Môže narušenie protizápalového pôsobenia nervus vagus
predstavovať zvýšené riziko pre vznik nádorových
ochorení ?

Czura a Tracey (2005) predpokladajú, že autonómna dysfunkcia cho-
linergickej protizápalovej dráhy môže predisponovať určitých jedincov
k excesívnym zápalovým reakciám. Prozápalové procesy sú zapojené
v hypermetabolizme a strate telesnej hmotnosti spojenej s nádorovou
kachexiou. Prítomnosť systémového zápalu sa navyše spája s nepriaz-
nivou prognózou u onkologických pacientov, pričom toto spojenie nie
je možné úplne vysvetliť súbežnou stratou telesnej hmotnosti. Preto
sa predpokladá, že systémový zápal zostáva významným terapeutic-
kým cieľom pri postupoch zameraných na zmiernenie kachexie (Deans
a Wigmore, 2005). V súčasnosti však nie je jasné, či dysfunkcia neuroen-
dokrinných a imunitných interakcií (napr. cholinergickej protizápalovej
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dráhy) môže predisponovať ku vzniku nádorových ochorení a ovplyvniť
progresiu tumorigenézy.

Úloha extraneuronálne syntetizovaného acetylcholínu
v regulácii zápalových procesov

V periférnych tkanivách je acetylcholín uvoľňovaný prevažne zo za-
končení postgangliových neurónov parasympatika. Vo výrazne menšej
miere uvoľňujú acetylcholín niektoré postgangliové neuróny, patriace
anatomicky k sympatikovému nervovému systému.
Okrem neuronálnych štruktúr môžu acetylcholín syntetizovať

a uvoľňovať aj ne-neuronálne bunky v periférnych tkanivách (napr. nie-
ktoré bunky imunitného systému; Kawashima a Fujii, 2000). Pri štúdiu
procesov súvisiacich s protizápalovým pôsobením acetylcholínu, uvoľ-
neného zo zakončení nervus vagus, je preto potrebné brať do úvahy aj
možnosť pôsobenia iných ako neuronálnych mechanizmov.



Axónový reflex

Aktivácia zakončení senzorických nervov vedie k prenosu signálu
k štruktúram CNS. Signál, ktorý vzniká po aktivácii periférnych senzo-
rických receptorov, prenášaný centripetálne po nervovom výbežku môže
byť za určitých okolností „presmerovanýÿ na iný senzorický výbežok.
Tento dej je podstatou axónového reflexu. Na rozdiel od spinálnych
reflexov, pri axónovom reflexe nie je prítomné integračné centrum, ani
žiadna synapsa v okruhu reflexu. Podráždenie senzorického zakončenia
takto vedie k lokálnej odpovedi, uvoľneniu neurotransmiterov zo sen-
zorického nervového zakončenia. Senzorické nervové zakončenie zväčša
uvoľňuje neurotransmitery zo skupiny neuropeptidov (substancia P, kal-
citonínu génovo príbuzný peptid). Receptory a efektory axónového ref-
lexu sú súčasťou periférnych zakončení aferentných neurónov (Yaprak,
2008).
Axónový reflex má významnú úlohu vo viacerých fyziologických

a patofyziologických situáciách, od regulácie krvného prietoku kožou
a potenia po zápal a bolesť, od svrbenia až po astmu a alergickú rini-
tídu (Yaprak, 2008).
Príkladom úlohy axónového reflexu v etiopatogenéze ochorení je ast-

ma. Aj keď je astma zápalovým ochorením, neuronálne mechanizmy,
medzi iným aj axónový reflex, zohrávajú v jej etiopatogenéze významnú
úlohu (Verleden, 1996).
V súvislosti s neurobiologickým štúdiom nádorových chorôb existuje

aj otázka možnej účasti axónového reflexu v etiopatogenéze nádorových
chorôb. Prostredníctvom axónového reflexu sú uvoľňované neuropep-
tidy z periférnych senzorických nervových zakončení v tkanivách, kde
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následne môžu modulovať imunitné a zápalové reakcie. Legat a Wolf
(2006) predpokladajú, že tieto interakcie môžu vytvárať spojenie me-
dzi kožnými senzorickými nervami, slnečným žiarením podmieneným
starnutím kože a tumorigenézou.



Prehľad mozgových štruktúr

reagujúcich na pôsobenie

imunitných podnetov

Počas situácií spojených so zápalom dochádza k tvorbe solubilných
mediátorov, ktoré sú syntetizované aktivovanými monocytmi a makro-
fágmi. Uvoľnené signálne molekuly sa podieľajú na koordinácii reakcie
akútnej fázy na periférii. Okrem toho sa podieľajú aj na modulácii re-
akcií na úrovni mozgu, medzi ktoré patrí indukcia horúčky, aktivácia
hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálnej osi a rozvoji zmeneného sprá-
vania sprevádzajúceho ochorenie (sickness behavior). Všetky uvedené
centrálne sprostredkované zmeny sú kľúčovými v reakcii organizmu na
infekciu a zápal (Dantzer et al., 2000). Na štúdium štruktúr mozgu,
ktoré sú aktivované imunitnými signálmi sa využívajú viaceré experi-
mentálne postupy. Medzi najpoužívanejšie patria metódy aktivácie imu-
nitných buniek na periférii po aplikácii molekúl lipopolysacharidu alebo
živých mikroorganizmov. Na základe publikovaných prác je možné vy-
tvoriť prehľad štruktúr a okruhov mozgu, ktoré preferenčne spracúvajú
signály súvisiace so zvýšenou aktivitou imunitných tkanív na periférii
organizmu (obr. 10).

Dráhy prenosu informácií

Signály súvisiace s aktiváciou imunitných buniek sú prenášané humo-
rálnymi a nervovými dráhami. Cirkulujúce cytokíny prenášajú signály
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Obrázok 10. Schematické znázornenie mechanizmov a dráh, ktoré sa podieľajú
na prenose a centrálnom spracovaní informácií o pôsobení imunitných podnetov

(mozog potkana).
Bakteriálny lipopolysacharid vedie k zvýšenej syntéze a uvoľňovaniu cytokí-

nov z imunitných buniek. Uvoľnené cytokíny môžu aktivovať mozgové oblasti
prostredníctvom neurálnych (napr. nervus vagus) alebo humorálnych dráh. Cir-

kulujúce cytokíny ovplyvňujú priamo aktivitu buniek v cirkumventrikulárnych

orgánoch (CVOs), mozgových oblastiach bez kompletnej hematoencefalickej ba-
riéry (napr. area postrema – AP, organum vasculosum laminae terminalis –

OVLT a organum subfornicale – SFO). Okrem toho môžu cirkulujúce cytokíny

ovplyvňovať činnosť mozgu aj prostredníctvom indukcie tvorby sekundárnych
poslov (napr. PGE2), ktorí takto sprostredkúvajú prenos imunitných signálov

k bunkám mozgu. Aktivácia hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálnej osi má za
následok zvýšenie plazmatických hladín kortikosteroidov, ktoré následne mo-

dulujú činnosť mozgu. ARC – nucleus arcuatus; BnST – nucleus interstitialis

striae terminalis (bed nucleus stria terminalis); CeA – centrálne jadrá amyg-
daly; DMH – nucleus dorsomedialis hypothalami; LC – locus coeruleus; LDT

– nucleus tegmenti, laterodorsal part; ME – eminentia mediana; MPOA – area

preoptic medialis; NTS – nucleus tractus solitarii; PB – nucleus parabrachia-
lis; PP – neurohypofýza; PVN – nucleus paraventricularis hypothalami; SO –

nucleus supraopticus; VLM –medulla ventrolateralis (upravené podľa Rivest et
al., 2000).
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k neurónom prostredníctvom cirkumventrikulárnych orgánov alebo me-
chanizmami, ktoré umožňujú transdukciu signálu cez hematoencefa-
lickú bariéru. Cytokíny môžu stimulovať aj receptory na periférnych
zakončeniach primárnych aferentných nervov.

Reakcia akútnej fázy

Cytokíny uvoľnené z aktivovaných imunitných buniek v dôsledku infek-
cie alebo zápalu ovplyvňujú činnosť mozgu a vyvolávajú reakciu akútnej
fázy. Reakcia akútnej fázy je multisystémovou reakciou na akútny zápal.
CNS sprostredkováva koordinovaný súbor autonómnych, endokrinných
a behaviorálnych reakcií, ktoré vytvárajú neuronálnu (mozgovú) časť
reakcie akútnej fázy. Dochádza k rozvoju s ochorením spojenej zmeny
správania, ktorá zahŕňa somnolenciu, letargiu, horúčku a anorexiu. Ok-
rem toho dochádza k širokému spektru metabolických zmien, v ktorých
dominuje aktivácia hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálnej osi (Schiltz
a Sawchenko, 2003).
Jednotlivé časti reakcie akútnej fázy sa začínajú rozdielnymi me-

chanizmami v rôznych oblastiach mozgu. Cytokíny syntetizované v dô-
sledku lokálnej infekcie (napr. v oblasti hrudnej alebo brušnej dutiny)
môžu aktivovať senzorické vlákna nervus vagus, čím dochádza k roz-
voju s ochorením spojenej zmeny správania a horúčky. Cirkulujúce imu-
nitné signály, cytokíny, môžu aktivovať meningeálne makrofágy a pe-
rivaskulárnu mikrogliu mozgu a vyvolať lokálnu syntézu prostaglandí-
nov a následné reakcie, ako sú horúčka, anorexia, ospalosť a aktivovať
HPA os. Biologický význam týchto reakcií môže podporovať existenciu
viacerých paralelných dráh umožňujúcich prenos imunitných signálov
prostredníctvom cytokínov do CNS (Elmquist et al., 1997).

Aktivácia hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálnej osi
cytokínmi

Glukokortikoidy, koncové signálne a efektorové molekuly HPA osi sú
významnými regulátormi imunitných a zápalových reakcií. Zistenie, že
IL-1 a ďalšie prozápalové cytokíny môžu významne stimulovať HPA
os umožnilo definovať spätnoväzobný mechanizmus, ktorý je aktivo-
vaný pri stimulácii imunitných buniek. Takto imunitný systém prostred-
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níctvom HPA osi spätnoväzobne inhibuje aktivitu imunitných buniek
(Schiltz a Sawchenko, 2003).

Aktivácia mozgových štruktúr cirkulujúcimi cytokínmi

Cirkulujúce cytokíny môžu aktivovať mozgové štruktúry priamo, pre-
chodom cez oblasti bez hematonecefalickej bariéry alebo prostredníct-
vom transdukčných mechanizmov cievnej steny mozgu.
Relatívne voľný prechod cytokínov z cirkulácie do tkaniva mozgu

je možný v oblasti cirkumventrikulárnych (senzorických) orgánov. Area
postrema, senzorický CVOs predstavuje jednu z dôležitých spojníc me-
dzi imunitným systémom a mozgom. Imunitné bunky v area postrema
vykazujú zvýšenú syntézu prozápalových cytokínov po periférnom po-
daní látok, ktoré stimulujú činnosť imunitného systému (napr. lipopo-
lysacharid). Bunky area postrema majú prístup k imunitným signálom
nachádzajúcim sa v cirkulácii, zároveň ale prijímajú aj priamo visce-
rosenzitívne signály prostredníctvom nervus vagus. Neuróny area post-
rema sa takto môžu podieľať na modulácii centrálnej neuroendokrinnej
odpovede na pôsobenie imunitných podnetov z periférie (infekcia, zápal;
Goehler et al., 2006).
V tých oblastiach mozgového riečiska, kde hematoencefalická ba-

riéra vytvára prostredie, ktoré neumožňuje priamy prechod cirkulujú-
cich cytokínov do tkaniva mozgu, slúžia na prenos imunitných signálov
transdukčné mechanizmy. Patria medzi ne aktívny transport cytokínov
a transdukcia signálov prostredníctvom sekundárnych poslov. Podsta-
tou druhého mechanizmu je, že cytokíny po väzbe na intraluminálne
lokalizované receptory indukujú v bunkách endotelu kaskádu procesov,
ktorých výsledkom je syntéza prostaglandínov (PGE2), resp. plynného
neurotransmitera (NO). Títo sekundárni posli následne modifikujú ak-
tivity neurónov za hematoencefalickou bariérou, čím umožňujú trans-
dukciu imunitných signálov k neurónom (Schiltz a Sawchenko, 2003).
Neuróny nucleus tractus solitarii, ako aj ďalšie oblasti mozgo-

vého kmeňa (napr. katecholaminergické neuróny ventrolaterálnej mie-
chy a nucleus parabrachialis) môžu byť aktivované transdukciou imunit-
ných signálov na úrovni kapilár priamo v týchto mozgových štruktúrach
(Buller, 2003; Engblom et al., 2004).
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Aktivácia štruktúr mozgového kmeňa a predného mozgu
pri prenose informácií prostredníctvom nervus vagus

Stimulácia receptorov pre cytokíny, ktoré sa nachádzajú na periférnych
senzorických zakončeniach nervus vagus vedie k aktivácii senzorických
neurónov v ganglion nodosum. Signály sú následne prenášané do pri-
márnej projekčnej oblasti, nucleus tractus solitarii. NTS je centrálna
oblasť mozgového kmeňa, zodpovedná za spracovanie viscerálnych in-
formácií prenášaných do mozgu periférnymi nervami. Neuróny NTS
môžu byť aktivované aj sprostredkovane neurónmi v area postrema,
ktoré sú ovplyvňované priamo cirkulujúcimi cytokínmi. Sekundárnymi
projekčnými oblasťami, ktoré sú aktivované neurónmi NTS sú nucleus
parabrachialis v mozgovom kmeni, nucleus paraventricularis a nucleus
supraopticus hypotalamu, ako aj amygdala a nucleus interstitialis striae
terminalis („bed nucleus of the stria terminalisÿ; Gaykema et al., 2007).
Nucleus parabrachialis patrí medzi významné štruktúry reagujúce

na pôsobenie podnetov, ktoré v organizme vedú k aktivácii imunit-
ného systému. Intravenózne podanie lipopolysacharidu vedie k akti-
vácii neurónov nucleus parabrachialis, ktoré exprimujú aj kalcitonínu
génovo príbuzný peptid. Na základe behaviorálnych štúdií sa predpo-
kladá, že CGPR-ergické neuróny nucleus parabrachialis sa podieľajú na
lipopolysacharidom indukovanej anorexii prostredníctvom ich projekcií
k centrálnemu jadru amygdaly (Paues et al., 2001).
Intravenózne podanie IL-1β indukovalo zvýšenú aktivitu v neuró-

noch NTS, area postrema, nucleus paraventricularis hypothalami a nuc-
leus interstitialis striae terminalis, pričom viacero z aktivovaných neu-
rónov exprimovalo gén pre enkefalín. Predpokladá sa, že enkefalín sa
podieľa na centrálnej regulácii činnosti mozgových štruktúr reagujúcich
na imunitné podnety (Engström et al., 2003).

Špecificita reakcie mozgových štruktúr na imunitné
signály

Štúdium špecificity reakcie mozgových oblastí na pôsobenie imunitných
podnetov preukázalo, že vo všeobecnosti dochádza k rozsiahlej aktivá-
cii štruktúr ako po pôsobení imunitných podnetov, tak aj po pôsobení
exteroceptívnych stresových podnetov (napr. elektrický šok, obmedze-
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nie pohybu). Konkrétne jadrá a ich podoblasti, ktoré sú aktivované po
pôsobení uvedených podnetov (imunitné versus neimunitné) sú však
odlišné. Napríklad elektrický šok aplikovaný do končatín a imobilizá-
cia vedú k aktivácii bazolaterálneho jadra amygdaly, zatiaľ čo IL-1 in-
dukuje aktiváciu centrálneho jadra amygdaly. Okrem toho existujú aj
rozdielnosti v aktivovaných neuronálnych okruhoch. Ako IL-1, tak aj
elektrický šok aplikovaný do končatín vedú k aktivácii PVN a kate-
cholaminergických oblastí mozgového kmeňa. Unilaterálne prerušenie
ascendentných katecholaminergických projekčných dráh však zabloko-
valo reakciu neurónov PVN po podaní IL-1, ale neblokovalo elektrickým
šokom indukovanú aktiváciu PVN neurónov. Naopak, reakcia neurónov
NTS na pôsobenie elektrického šoku bola uvedenou transekciou zablo-
kovaná, ale odpoveď na IL-1 ostala zachovaná. Z časového hľadiska je
aktivácia neuronálnych štruktúr po pôsobení imunitných podnetov rela-
tívne rýchla, podobne ako po pôsobení neimunitných exteroceptívnych
podnetov (Dantzer et al., 2000).

Efekt baktérií inokulovaných do gastrointestinálneho
traktu na aktivitu neuronálnych štruktúr

Okrem účinku aplikácie lipopolysacharidu alebo cytokínov (zväčša in-
traperitoneálne alebo intravenózne) sa študoval aj efekt inokulácie bak-
térií do tráviaceho traktu na aktivitu vybraných neuronálnych štruktúr,
so zameraním na úlohu nervus vagus v prenose informácií o infekcii do
mozgu. Systémové cesty aplikácie baktérií môžu predstavovať model
peritonitídy (intraperitoneálna aplikácia) alebo systémovej infekcie (in-
traperitoneálna a intravenózna aplikácia) a zvyčajne vedú k zvýšeniu
plazmatických hladín cytokínov. Perorálna aplikácia baktérií na rozdiel
od toho nevedie k výraznejšiemu vzostupu hladín cirkulujúcich prozá-
palových cytokínov (IL-1β, TNF, IL-6) v časovom horizonte niekoľkých
hodín po infekcii baktériami. Satelitové bunky v gangliách nervus vagus,
ktoré exprimujú receptory pre IL-1, navyše nie sú stimulované v porov-
naní so stavom, keď boli systémovo aplikované IL-1 alebo LPS. V ko-
nečnom dôsledku nebolo pozorované, že by po podaní baktérií bunky
chorioidálneho plexu alebo meningov reagovali zvýšenou aktivitou na
rozdiel od situácií, spojených so systémovým podaním LPS.



126 NEUROBIOLÓGIA CHORÔB

Štúdie preukázali, že orálna aplikácia baktérií Campylobacter je-
juni, ktorá simuluje príjem kontaminovanej potravy, vedie k zmenám
v aktivite mozgových oblastí a k behaviorálnym zmenám. Tieto zmeny
sú detekovateľné aj napriek tomu, že inokulácia baktérií vyvolávala iba
miernu („subklinickúÿ) infekciu na periférii. Orálna aplikácia živých
baktérií viedla k zvýšeniu aktivity senzorických neurónov nervus vagus
(v ganglion nodosum) a vagovej primárnej prepájacej oblasti mozgového
kmeňa (nucleus tractus solitarii) v rozmedzí niekoľkých hodín po apliká-
cii. Bola pozorovaná aj zvýšená aktivita buniek area postrema. Nakoľko
táto oblasť prijíma viscerálne informácie aj z oblasti céka, je možné, že
pozorované zvýšenie aktivity buniek area postrema je dôsledkom pre-
nosu informácií, súvisiacich s bakteriálnou infekciou, prostredníctvom
nervus vagus. Nie je však možné vylúčiť ani to, že počas bakteriálnej
infekcie v tráviacom trakte sú uvoľňované určité látky, ktoré môžu pro-
stredníctvom humorálnych dráh aktivovať bunky area postrema, ktoré
nie sú oddelené od systémovej cirkulácie hematoencefalickou bariérou
(Gaykema et al., 2004).
Okrem aktivácie buniek v nucleus tractus solitarii a area postrema

viedlo orálne podanie C. jejuni k zvýšenej aktivite ďalších štruktúr moz-
gového kmeňa, neurónov ventrálnej laterálnej predĺženej miechy, nuc-
leus parabrachialis, locus coeruleus, nucleus raphe dorsalis a nucleus
interfascicularis. Medzi štruktúry diencefala, aktivované po podaní bak-
térií, patria nucleus paraventricularis hypothalami, nucleus paraventri-
cularis thalami, centromediálne a ventromediálne jadrá talamu. V telen-
cefale sa zvýšila aktivita neurónov centrálneho jadra amygdaly, neuró-
nov nucleus interstitialis striae terminalis, inzulárneho a cingulárneho
kortexu (Goehler et al., 2008).
Infekcia C. jejuni, počas ktorej pravdepodobne nedochádza k výraz-

nejšiemu vzostupu cirkulujúcich mediátorov imunitného systému, vedie
k rozsiahlej aktivácii mozgových štruktúr zapojených do spracovania
informácií súvisiacich s imunitnou odpoveďou. Aktivácia mozgových
oblastí je sprostredkovaná prenosom signálov prostredníctvom ascen-
dentných dráh nervus vagus. Senzorické neuróny nervus vagus sa takto
významne podieľajú na aktivácii mozgu a následnej obrannej reakcii
organizmu na infekciu (Goehler et al., 2005).



Cirkadiánne rytmy

a neurobiológia chorôb

Biologická rytmická signalizácia prebieha v komplexných sieťach
s účasťou a interakciou centrálneho nervového systému, autonómneho
nervového systému, endokrinných žliaz, periférnych endokrinne aktív-
nych tkanív a imunitného systému (Cutolo a Straub, 2008).
Cirkadiánne rytmy by sme nemuseli chápať iba ako mechanizmy

zodpovedajúce za odpoveď na zmeny v makrosvete biologického sys-
tému. Porucha týchto rytmov odhaľuje ich význam v udržovaní stabi-
lity viacerých systémov a ich význam v regulácii tých systémov, ktoré
sú charakterizované rytmicitou.

Centrálny regulátor

Hypotalamické párové jadro, nucleus suprachiasmaticus je primárnym
cirkadiánnym oscilátorom, ktorý koordinuje denné cykly fyziologických
procesov a správania. Lokálne verzie cirkadiánnych oscilátorov sa na-
chádzajú v periférnych, ne-neuronálnych tkanivách. Tieto lokálne os-
cilátory regulujú tkanivovo špecifické cykly génovej expresie. Lokálne
oscilátory sú synchronizované navzájom a v súvislosti s cyklami strie-
dania dňa a noci prostredníctvom neuroendokrinných a metabolických
podnetov, ktoré sú závislé na aktivite neurónov SCN. Objav lokál-
nych cirkadiánnych oscilátorov viedol k zmene pohľadu na cirkadiánnu
biológiu a podmienil záujem o štúdium úlohy periférnych oscilátorov
v etiopatogenéze ochorení periférnych tkanív (Hastings et al., 2003).
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Význam cirkadiánnych rytmov (na centrálnej a periférnej úrovni) vy-
voláva otázku, či nie sú niektoré ochorenia spôsobené narušením koordi-
nácie vnútornými hodinami kontrolovaných rytmov. Aký význam môže
mať narušenie cirkadiánnych rytmov z pohľadu neurobiológie ochorení ?
Nucleus suprachiasmaticus sa podieľa na synchronizácii rytmov

v periférnych tkanivách dvoma hlavnými mechanizmami, humorálnym
a neuronálnym. Humorálna regulácia je sprostredkovaná prostredníc-
tvom melatonínu. Na neuronálnej regulácii sa podieľajú dráhy vychá-
dzajúce z nucleus suprachiasmaticus k periférnym orgánom.
Medzi ochorenia, u ktorých sa predpokladá súvislosť s narušením

cirkadiánnych rytmov, patria napríklad nádorové a metabolické ocho-
renia (Scheving a Russell, 2007). Na úlohu cirkadiánnych rytmov po-
čas fyziologických a patologických situácií poukazuje aj široké spektrum
účinkov melatonínu, ktorého sekrécia vykazuje cirkadiánny rytmus. Me-
dzi experimentálne pozorované účinky melatonínu patria onkostatický
účinok, regulácia činnosti KVS a výrazné antioxidačné pôsobenie me-
latonínu, ktoré sa môže týkať takmer všetkých tkanív organizmu.
Narušenie cirkadiánnych rytmov môže viesť k ovplyvneniu činnosti

imunitných buniek. Napríklad pri insomnii boli pozorované zvýšené
nočné plazmatické hladiny noradrenalínu a pokles reaktivity NK bu-
niek. Insomnia je teda spojená s narušením aktivity sympatikového
nervového systému a imunitných funkcií (Irwin et al., 2003).
Cirkadiánne rytmy zohrávajú významnú úlohu aj pri liečbe pa-

cientov. Je napríklad dokázané, že efektivita a toxicita protinádorovej
liečby je závislá na 24-hodinových rytmoch biochemických, fyziologic-
kých a behaviorálnych procesov, ktoré sú regulované cirkadiánnymi ho-
dinami organizmu (Ohdo, 2007).

Zápalové ochorenia

Pacienti s chronickými zápalovými ochoreniami (napr. reumatoidnou
artritídou) vykazujú cirkadiánne rytmy symptómov súvisiacich s ocho-
rením. Cirkadiánna rytmicita neuroendokrinných dráh je úzko spojená
s imunitnými/zápalovými reakciami. V tejto súvislosti je významným
nález charakteristickej rytmicity plazmatických hladín prozápalových
cytokínov. Sérové hladiny TNF a IL-6, spoločne s inými imunologickými
parametrami vykazujú u pacientov s reumatoidnou artritídou vzostup
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v skorých ranných hodinách. Tento vzostup súvisí aj s intenzitou kli-
nických prejavov ochorenia (Cutolo a Straub, 2008).

Metabolické ochorenia

Regulácia cirkadiánnych zmien telesných funkcií prostredníctvom nuc-
leus suprachiasmaticus a následne prostredníctvom autonómneho ner-
vového systému je esenciálna pre fyziologické procesy a môže mať pro-
tektívny význam, nakoľko sa predpokladá, že nevyvážená činnosť auto-
nómneho nervového systému sa môže podieľať na vzniku metabolických
a kardiovaskulárnych ochorení (Kalsbeek et al., 2006).
Procesy spojené s transportom glukózy, glukoneogenézou, lipolý-

zou, adipogenézou a mitochondriálnou oxidatívnou fosforyláciou sú re-
gulované centrálnymi a periférnymi cirkadiánnymi oscilátormi. Naru-
šenie činnosti tkanivových oscilátorov môže byť aj dôsledkom alterácie
príjmu potravy, aktivity a spánku. Chronické narušenie spánku môže
predstavovať nový rizikový faktor pre vzostup hmotnosti, inzulínovú
rezistenciu a diabetes mellitus typu 2. Predpokladá sa, že na zvýšení
rizika inzulínovej rezistencie, obezity a diabetu u pacientov s poruchou
spánku sa podieľajú viaceré faktory narúšajúce metabolizmus. Tieto za-
hŕňajú zvýšenie sympatikovej aktivity a ranných hladín kortizolu, ako
aj pokles hladín leptínu (supresor apetítu) a zvýšenie hladín ghrelínu
(stimulátor apetítu). Porozumenie mechanizmom, ktoré participujú na
synchronizácii tkanivových oscilátorov, môže v budúcnosti umožniť po-
chopiť etiopatogenézu metabolických ochorení, ako sú diabetes mellitus
a obezita (Spiegel et al., 2005; Kohsaka a Bass, 2007; Martins et al.,
2008).

Kardiovaskulárne ochorenia

Porovnanie výskytu infarktu myokardu, náhlej kardiálnej smrti a ciev-
nej mozgovej príhody v rámci 24-hodinového cyklu ukázalo cirkadiánnu
rytmicitu výskytu uvedených kardiovaskulárnych príhod. Srdcová frek-
vencia, krvný tlak, neurálne a humorálne vazoaktívne látky (napr. hla-
diny noradrenalínu a renínová aktivita) a pravdepodobne aj kontrakti-
lita sú zvýšené v ranných hodinách. To naznačuje, že v tomto období
dochádza k zvýšeniu požiadaviek myokardu na kyslík, čo zapríčiňuje
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zvýšenú prevalenciu myokardiálnej ischémie v ranných hodinách (Li,
2003).

Hypertenzia

Melatonín môže predstavovať spojnicu medzi cirkadiánnymi rytmami
a etiopatogenézou hypertenzie. Podanie melatonínu vedie k poklesu krv-
ného tlaku u viacerých animálnych modelov hypertenzie, ako aj u pa-
cientov s hypertenziou (Simko a Paulis, 2007). Na jeho zapojenie v regu-
lácii krvného tlaku poukazuje aj nález nižšieho pomeru nočných a den-
ných koncentrácií melatonínu v plazme u niektorých pacientov s hy-
pertenziou (non-dippers; Zeman et al., 2005). Úloha melatonínu v re-
gulácii krvného tlaku je pravdepodobne oveľa komplexnejšia. Aplikácia
melatonínu znížila prejavy anxiety u hypertenzívnych potkanov s up-
regulovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom (Kršková et
al., 2007). Tento účinok melatonínu je pravdepodobne centrálny, pretože
podávanie ACE blokátora kaptoprilu normalizovalo vysoký krvný tlak
bez ovplyvnenia anxiety, kým melatonín neovplyvnil tlak krvi v tomto
modeli experimentálnej hypertenzie, ale redukoval prejavy anxiety (Ze-
man et a., 2007).

Narušenie spánku u pacientov s nádorovým ochorením

Narušenie cirkadiánnych rytmov nemusí predstavovať iba faktor podie-
ľajúci sa na etiopatogenéze ochorení, ale môže byť aj dôsledkom ocho-
renia.
U viac ako 50% pacientov s nádorovým ochorením sa popisujú prob-

lémy so spánkom. Polysomnické vyšetrenia preukázali zníženie efekti-
vity spánku, predĺženie periódy zaspávania a predĺženie času bdenia po-
čas noci. Pacienti vykazujú poruchy spánku už pred začiatkom protiná-
dorovej liečby a tieto problémy pretrvávajú aj dlhšie po ukončení liečby.
Insomnia je významným prediktorom vyčerpania súvisiaceho s nádoro-
vým ochorením a narušenie cyklu spánok-bdenie, ako aj cirkadiánnych
rytmov je prediktívnym faktorom zvýšenej mortality pacientov s nádo-
rovým ochorením s metastázami.
Poruchy spánku môžu ovplyvňovať zápalové procesy desynchronizá-

ciou cirkadiánnych rytmov, zahŕňajúcich aj rytmus vyplavovania kor-
tizolu a síce znížením oscilácií sekrécie kortizolu. Obmedzenie spánku
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vedie k zníženiu odpovede ACTH na pôsobenie stresu u potkanov. U pa-
cientov s nádorovým ochorením bolo tiež popísané narušenie cirkadián-
nych rytmov sekrécie kortizolu (zníženie amplitúdy), čo bolo spojené
s poklesom dlhodobého prežívania. Narušenie cirkadiánnych rytmov
môže byť indukované aj liečbou ako dôsledok poškodzujúcich cyklov
vyčerpania a inaktivity počas dňa, čo vedie k narušeniu cyklu spánok-
bdenie. Môže to byť aj výsledok imunitnej aktivácie v dôsledku liečby
nádorového ochorenia a pôsobenia psychologického stresu na cyklus
spánok-bdenie (Miller et al., 2008).



Neuro-endokrinno-imunitné
interakcie z evolučného pohľadu

Pri štúdiu neurobiológie ochorení periférnych tkanív môže vý-
znamne pomôcť komplexný pohľad na túto problematiku, ktorý bude
brať do úvahy aj evolučné hľadisko neuro-endokrinno-imunitných inte-
rakcií (Schedlowski, 2006). Predpokladá sa, že len pohľad, zahŕňajúci
evolučný aspekt určitých javov umožňuje podrobnejšie pochopiť kom-
plikované biologické procesy (Dobzhansky, 1973). Niektoré štúdie využí-
vajúce metódy komparatívnej neurobiológie napríklad skúmajú možný
vzťah medzi veľkosťou mozgu a nádorovými ochoreniami u rozličných
živočíšnych druhov (Lundsgaard, 2003).
Neuroendokrinné modulačné mechanizmy sú prítomné u všetkých

živočíchov, ktoré majú nervový systém. Súčasné analýzy neuroendok-
rinných funkcií u bezstavovcov poukazujú na značnú podobnosť medzi
tak vzdialenými živočíšnymi kmeňmi, ako sú červy, článkonožce a chor-
dáty. Vývojové štúdie, ktorých cieľom je porovnávanie medzi jednotli-
vými živočíšnymi skupinami, môžu osvetliť otázky týkajúce sa evoluč-
ného počiatku a možných homológií medzi neuroendokrinnými systé-
mami (Hartenstein, 2006).
Z hľadiska výmeny interakcií sa javí ako významná tzv. „triune in-

formation networkÿ (TIN) hypotéza. Predpokladá sa, že TIN systém sa
progresívne vyvíjal počas evolúcie bezstavovcov a difundoval do stále sa
zväčšujúceho počtu telesných štruktúr u stavovcov. Tým sa z neho vy-
vinul systém, ktorý je schopný kontrolovať homeostatické funkcie nevy-
hnutne potrebné pre prežitie jedinca. Tento systém je aspoň sčasti tvo-
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rený neuroendokrinným systémom. U cicavcov, ako aj u človeka TIN za-
hŕňa okrem neuroendokrinného systému (hypotalamo-hypofyzárna os)
aj cieľové bunky hypotalamo-hypofyzárnej osi, bunky APUD (amine
precursor uptake and decarboxylation) systému, autonómny nervový
systém, imunitný systém a ďalšie orgánové systémy, ktoré sa podieľajú
na signalizácii medzi bunkami (napr. endotelové bunky; Toni, 2007).



Neuronálne okruhy

stresovej reakcie

Stresová reakcia

Stresor je podnet, ktorý vyvoláva stresovú reakciu. Stresovú reakciu
však môže vyvolávať paradoxne aj nedostatok podnetov (Vigaš, 1985).
Stres (stresová, záťažová reakcia) vyvoláva komplexnú odpoveď orga-
nizmu na pôsobiaci stresový podnet, ktorá je charakterizovaná neuro-
endokrinnými zmenami.
Hans Selye charakterizoval stres ako nešpecifickú odpoveď na akú-

koľvek záťaž pôsobiacu na organizmus (Selye, 1974). Pohľad na stresovú
reakciu ako na niečo nešpecifické a stereotypné sa však v posledných de-
saťročiach zmenil. V súčasnosti je akceptované, že neuroendokrinná od-
poveď na pôsobenie stresorov je špecifická. Táto špecificita odpovede na
pôsobenie rozličných stresorov je daná špecificitou nervových okruhov
a neurotransmiterových systémov podieľajúcich sa na stresovej reakcii
(Pacak et al., 1998).
Stresové podnety možno rozdeliť na fyzikálne, ktoré sú sprevádzané

zväčša bolesťou (teplo, chlad, chemické poškodenie, fyzická námaha
a pod.), metabolické (hemorágia, hypoxia, hypoglykémia) a psychické
(strata blízkej osoby, ohrozenie života či sociálneho postavenia, strach
z operácie a pod.). V každodennom živote sa zväčša stretávame s ich
kombináciou. Príkladom je automobilová nehoda, ktorá predstavuje
kombináciu fyzikálnych a metabolických stresorov (napr. bolesť spô-
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sobená reznými poraneniami a zlomeninami, hemoragický šok spôso-
bený vnútorným krvácaním), ako aj psychického stresu (napr. obava
o vlastný zdravotný stav, stav spolujazdcov, dôsledky autonehody atď.).
Zatiaľ čo jednotlivé stresory vyvolávajú špecifické neuroendokrinné re-
akcie, v prípade súčasného pôsobenia viacerých stresorov sú tieto reak-
cie oveľa komplikovanejšie.
Aktivácia mechanizmov stresovej odpovede vedie okrem zmien na

periférii (zvýšenie plazmatických hladín glukokortikoidov a katechola-
mínov) aj k zmenám v činnosti centrálneho nervového systému. Kom-
plex neuroendokrinných zmien v činnosti periférie a CNS má za cieľ
umožniť organizmu prekonať stresovú situáciu (Tsigos a Chrousos,
2002).
Intenzita stresovej reakcie závisí od viacerých okolností, ako sú po-

vaha a intenzita stresora (napr. bolesť, strata krvi, hypoglykémia), vek,
genetická predispozícia, fyzická a psychická odolnosť, skúsenosť, vzde-
lanie a aktuálny zdravotný stav.

Neuronálne okruhy stresovej reakcie

Stresová reakcia je výsledkom činnosti systému, ktorý ma centrálnu
a periférnu časť. Podnety z vonkajšieho alebo vnútorného prostredia
organizmu, ktoré vyvolávajú stresovú reakciu, aktivujú veľké množstvo
neurónov v rôznych oblastiach CNS, ktoré syntetizujú široké spektrum
neurotransmiterov (obr. 11; Vermetten a Bremner, 2002). Významnú
úlohu zohrávajú neuróny syntetizujúce monoamíny (napr. noradrenalín,
adrenalín) a neuropeptid kortikoliberín (Roth et al., 1982; Charmandari
et al., 2005).
Centrálna časť stresovej reakcie je výsledkom činnosti neurónov lo-

kalizovaných prevažne v hypotalame a mozgovom kmeni.

• Skupina neurosekrečných neurónov v nucleus paraventricularis
(PVN) uvoľňuje zo svojich nervových zakončení v oblasti eminen-
tia mediana kortikoliberín a vazopresín, ktoré sú transportované
prostredníctvom hypotalamo-hypofyzárneho krvného riečiska do
adenohypofýzy. Kortikoliberín a vazopresín vyvolávajú syner-
gicky vyplavenie adrenokortikotropného hormónu z kortikotrop-
ných buniek adenohypofýzy. ACTH následne stimuluje syntézu
a uvoľňovanie glukokortikoidov z kôry nadobličiek.
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Obrázok 11. Schéma prenosu informácií o pôsobení stresorov.

• Iné neuróny v nucleus paraventricularis vysielajú svoje axóny do
autonómnych oblastí mozgového kmeňa, ako aj do intermediola-
terálneho stĺpca miechy, kde sa nachádzajú sympatikové pregan-
gliové neuróny. To umožňuje neurónom PVN priamo modulovať
činnosť sympatikoadrenálneho systému.
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Legenda k obrázku 11. Kognitívne spracovávané podnety (anticipačné stre-
sory) pôsobia prostredníctvom zrakových, sluchových, chuťových, čuchových

alebo statokinetických receptorov. Sú spracované napr. v senzorických (SCx),
prefrontálnych (PFCx), orbitofrontálnych (OFCx) oblastiach mozgovej kôry

a v amygdale (Am).

Fyzikálne a metabolické podnety pôsobia prostredníctvom somatických a visce-
rálnych nervových zakončení. Informácie z týchto nervových zakončení sú vedené

do oblastí mozgového kmeňa (napr. nucleus tractus solitarii, NTS; locus coeru-

leus, LC) a následne do vyšších centier (napr. hypotalamus, talamus a mozgová
kôra). Senzorické cirkumventrikulárne orgány (OVLT – organum vasculosum la-

minae terminalis; SFO – organum subfornicale; AP – area postrema) umožňujú
monitorovať zmeny v chemickom zložení plazmy. GN – ganglion nodosum, DRG

– ganglium zadných koreňov miechy (upravené podľa Mravec a Žucha, 2006).

• Aktivácia monoaminergických, prevažne noradrenergických neu-
rónov predĺženej miechy a mosta (locus coeruleus/noradrenaliner-
gický systém), vyvolá uvoľnenie monoamínov v rozsiahlych oblas-
tiach CNS.

Periférnu časť systému podieľajúceho sa na stresovej reakcii tvoria:

• kôra nadobličiek ako periférna súčasť HPA systému,

• sympatikové nervy a dreň nadobličiek, ktoré sa spoločne označujú
ako sympatikoadrenálny systém (obr. 12; Engelmann a Ludwig,
2004; Charmandari et al., 2005).

Kľúčovú úlohu v stresovej reakcii zohrávajú neuróny PVN, ktoré
regulujú činnosť HPA a sympatikoadrenálneho systému. Neuróny PVN
prijímajú senzorické (somatické aj viscerálne) informácie, nociceptívne
informácie a informácie o chemickom zložení krvi prostredníctvom cir-
kumventrikulárnych orgánov (Herman et al., 2003). Na základe uve-
deného anatomicko-funkčného usporiadania môžu neuróny PVN mo-
nitorovať aktuálne podmienky vnútorného aj vonkajšieho prostredia
organizmu a v prípade ich zmien zahájiť adekvátnu reakciu.
Priebeh centrálnej stresovej reakcie možno rozdeliť na tri základné

fázy:

• percepcia podnetov vyvolávajúcich stres, resp. strach,

• centrálne spracovanie prijatých informácií,

• neuroendokrinná odpoveď.
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Obrázok 12. Neuroendokrinná odpoveď v dôsledku pôsobenia stresového pod-
netu. Spracovanie anticipačných, fyzikálnych a metabolických stresorov ovplyv-

ňuje činnosť autonómnych oblastí v hypotalame a mozgovom kmeni. Aktivácia

neurónov nucleus paraventricularis hypotalamu vedie k uvoľneniu kortikolibe-
rínu (CRH) z ich nervových zakončení v oblasti eminentia mediana. Následne do-

chádza k uvoľneniu ACTH z adenohypofýzy, ktorý stimuluje syntézu a sekréciu
glukokortikoidov v kôre nadobličiek. Aktivácia hypotalamických a kmeňových

autonómnych oblastí stimuluje činnosť sympatikových pregangliových neurónov

(SPN) v intermediolaterálnom stĺpci miechy. Následne dochádza k uvoľneniu ka-
techolamínov z drene nadobličiek a sympatikových nervových zakončení. AG –

nadoblička; SG – sympatikové ganglium (upravené podľa Mravec a Žucha, 2006).
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Percepčné procesy

Podnety, ktoré vyvolávajú stres (resp. strach) sú detekované senzoric-
kými (zrakové, sluchové, chuťové, čuchové, statokinetické) alebo sen-
zitívnymi (somatosenzitívne, viscerosenzitívne) receptormi. Senzorické
a somatosenzitívne podnety sú prenášané prostredníctvom talamu do
primárnych senzorických oblastí mozgovej kôry (Bernadič et al., 2004).
Výnimku tvoria informácie z čuchových receptorov, ktoré sú prenášané
priamo do oblastí amygdaly a entorinálnej mozgovej kôry. Viscerosen-
zitívne informácie sú prenášané do nucleus tractus solitarii, následne
do talamu alebo do nucleus parabrachialis a napokon do mozgovej kôry
(hlavne do inzulárnej a cingulárnej kôry; Charney, 2003). Niektoré in-
formácie o zmenách vnútorného prostredia organizmu sú detekované
prostredníctvom cirkumventrikulárnych orgánov. Senzorické zakončenia
neurónov v cirkumventrikulárnych orgánoch, v ktorých nie je utvorená
hematoencefalická bariéra, môžu priamo monitorovať zmeny v chemic-
kom zložení cirkulujúcej krvi (Cottrell a Ferguson, 2004).

Centrálne spracovanie

Na centrálnom spracovaní signálov informujúcich o pôsobení stresora sa
podieľa veľké množstvo nervových štruktúr a okruhov. Medzi najvýz-
namnejšie oblasti zapojené do spracovania stresových informácií pat-
ria hypotalamus (hlavne nucleus paraventricularis), limbický systém
(hlavne amygdala) a prefrontálna mozgová kôra. Predpokladá sa, že fy-
zikálne, resp. „systémovéÿ stresory (napr. hypoxia, hypoglykémia) akti-
vujú prostredníctvom monoaminergických neurónov mozgového kmeňa
neuróny nucleus paraventricularis hypotalamu. Naproti tomu emočné
stresory, ktoré vyžadujú kognitívne spracovanie na základe predchádza-
júcich skúseností (napr. vizuálne alebo sluchové podnety) sú spracované
prostredníctvom multisynaptických okruhov limbického systému a ďal-
ších, prevažne kôrových oblastí predného mozgu (Vermetten a Bremner,
2002).
Noradrenalinergické a adrenalinergické neuróny. Stresové podnety

zvyšujú aktivitu noradrenalinergických a adrenalinergických neurónov
v mozgovom kmeni. Výsledkom je zvýšené uvoľňovanie katecholamí-
nov v mozgu. Zatiaľ čo neuróny locus coeruleus uvoľňujú noradrenalín
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v rozsiahlych oblastiach CNS, adrenalín je uvoľňovaný prevažne v hy-
potalame (Stanford, 1995; Palkovits, 1999; Mravec a Kiss, 2004).
Neuróny syntetizujúce kortikoliberín. V mozgu sa nachádzajú dva

základné systémy neurónov syntetizujúcich CRH:

• hypotalamo-infundibulárny systém tvoria neuróny, ktoré uvoľ-
ňujú CRH v oblasti eminentia mediana, čím sa podieľajú na re-
gulácii činnosti HPA systému,

• extrahypotalamický systém neurónov, ktoré uvoľňovaním CRH
v rozličných oblastiach CNS modulujú činnosť autonómneho ner-
vového systému, regulujú metabolizmus a ovplyvňujú behavi-
orálne funkcie.

Vzájomné interakcie medzi neurónmi syntetizujúcimi noradrenalín
a adrenalín na jednej strane a neurónmi syntetizujúcimi CRH na druhej
strane umožňujú počas pôsobenia stresorov vypracovanie adekvátnej
stresovej odpovede (Lehnert et al., 1998; Dayas et al., 2001).
Okrem uvedených neurotransmiterových systémov sú v stresovej od-

povedi zapojené aj iné neurotransmitery. Pozornosť sa venuje štúdiu
funkcie serotonínu v stresovej odpovedi. Boli popísané zmeny v syntéze
a uvoľňovaní serotonínu po vystavení organizmu stresovému podnetu.
Údaje týkajúce sa týchto zmien sú často protichodné. Údaje o účasti
serotoninergickej transmisie v regulácii stresovej odpovede a vplyv anti-
depresív na túto reguláciu spolu so zmenami stresovej odpovede u depre-
sívnych jedincov naznačujú možnú účasť alterovanej stresovej odpovede
v etiopatogenéze depresie (Dunčko a Ježová, 2002). V stresovej reakcii
zohrávajú dôležitú úlohu okrem CRH aj iné neuropeptidy. Skúma sa
úloha endogénnych opioidov, neurotenzínu, neuropeptidu Y, vazopre-
sínu, oxytocínu a iných (Vermetten a Bremner, 2002).
Na základe rozdielov v aktivácii nervových okruhov možno rozdeliť

stresory do niekoľkých základných skupín (Myslivecek a Kvetnanský,
2006):

• fyzikálne: chlad, teplo, intenzívne žiarenie, hluk, vibrácie,

• chemické: hypoglykémia, oxidačný stres, intoxikácie, hypoxia,

• psychologické (obmedzenie príjmu potravy, spánku, emočný stres,
depresia,
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• sociálne: preplnené životné prostredie, izolácia, pobyt v teritóriu
dominantného jedinca,

• narúšajúce kardiovaskulárnu/metabolickú homeostázu: hemorá-
gia, cvičenie, ortostáza,

• ovplyvňujúce viaceré systémy: imobilizácia, obmedzenie pohybu,
bolesť, zmeny v osvetlení, nútené plávanie.

Táto klasifikácia nie je však striktná. Napríklad strelné poranenie
môže byť sprevádzané bolesťou a krvácaním, pôsobí teda ako fyzikálny
a metabolický stresor. Obava o budúce následky, ktoré môže toto strelné
poranenie spôsobiť, môže zároveň pôsobiť ako kognitívny (anticipačný)
stresor.
Fyzikálne a metabolické stresory. Počas pôsobenia fyzikálnych a me-

tabolických stresorov (napr. bolesť, chlad, teplo, hemorágia, hypoxia,
hypoglykémia) sú výrazne aktivované aj neuróny, syntetizujúce ako
neurotransmitery monoamíny (noradrenalín, adrenalín, serotonín a his-
tamín). Hlavné zoskupenie neurónov syntetizujúcich noradrenalín sa
nachádza v locus coeruleus v moste. Menšie množstvo neurónov synte-
tizujúcich noradrenalín, ako aj adrenalín sa nachádza prevažne v kau-
dálnych oblastiach mozgového kmeňa. Serotoninergické neuróny sa na-
chádzajú v oblasti nuclei raphe mozgového kmeňa, histaminergické neu-
róny sú lokalizované v zadnom hypotalame. Monoaminergické neuróny
vykazujú niektoré spoločné črty. Aj keď počet monoaminergických neu-
rónov nie je veľký, ich axóny sa bohato vetvia a inervujú takmer všetky
oblasti nervového systému. Monoamíny môžu byť uvoľnené z variko-
zít typu en passant, pričom difundujú do okolia a ovplyvňujú činnosť
veľkého množstva neurónov. Preto monoamíny uvoľnené z nervových
zakončení v dôsledku pôsobenia stresových podnetov môžu modulovať
globálne funkcie centrálneho nervového systému, ako sú napr. procesy
bdenia a spánku, pamäť a učenie (Gu, 2002). Z pohľadu stresovej reak-
cie je významná modulácia činnosti sympatikoadrenálneho a limbického
systému a HPA osi monoaminergickými neurónmi.
Stresory vyžadujúce kognitívne spracovanie. Vplyv týchto stresorov

sa odvíja od spracovania informácií mozgovou kôrou a ich porovnania
s prežitými zážitkami (aktivácia pamäťových stôp). Stresory vyžadu-
júce kognitívne spracovanie predstavujú často iba potenciálnu hrozbu
budúceho narušenia integrity a činnosti organizmu.
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Významnú úlohu pri spracovaní stresorov z tejto skupiny zohráva
limbický systém, orbitofrontálna a mediálna prefrontálna mozgová kôra.
Hipokampus zúčastňujúci sa na procesoch učenia a pamäte sa významne
podieľa na procesoch konsolidácie emočných pamäťových stôp, ako aj na
modulácii neuroendokrinných systémov. Amygdala (hlavne jej centrálne
jadro) sa významne podieľa na vzniku reakcií strachu. Amygdala pri-
jíma informácie zo senzorických oblastí mozgovej kôry a spätne ich iner-
vuje. Spracovanie senzorických vnemov umožňuje amygdale vyhodno-
tiť, či hrozí organizmu nebezpečenstvo z okolitého prostredia. Amygdala
tiež moduluje spracovanie senzorických informácií a ovplyvňuje pamä-
ťové procesy v iných oblastiach mozgu, medzi ktoré patria hipokampus,
striatum a neokortex. Axóny, ktoré amygdala vysiela do mnohých ob-
lastí hypotalamu a mozgového kmeňa modulujú činnosť endokrinného
a autonómneho nervového systému počas stresovej odpovede (LeDoux,
1998). Ďalšie oblasti spracúvajúce informácie podmieňujúce vznik stra-
chu sú kôrové oblasti, medzi ktoré patria orbitálna, mediálna prefron-
tálna, inzulárna a cingulárna mozgová kôra. Tieto oblasti mozgovej kôry
inervujú hypotalamus a autonómne centrá v mozgovom kmeni jednak
prostredníctvom amygdaly, ako aj prostredníctvom priamych nervových
spojov (Charney, 2003). Uvedené oblasti CNS prostredníctvom modulá-
cie aktivity štruktúr hypotalamu a mozgového kmeňa regulujú činnosť
endokrinného, autonómneho a somatomotorického nervového systému.

Neuroendokrinné zložky stresovej reakcie

Jedna z definícií charakterizuje stresor ako vnútorný alebo vonkajší pod-
net, ktorý aktivuje hypotalamo-hypofyzárno-adrenokortikálny a sym-
patikoadrenálny systém. Táto definícia poukazuje na kruciálnu úlohu
týchto dvoch systémov v reakcii na pôsobenie stresu. Aktivácia HPA osi
a sympatikoadrenálneho systému vedie k takým fyziologickým zmenám
v činnosti organizmu, ktoré umožnia prekonať záťažovú situáciu. Medzi
ďalšie systémy, ktorých činnosť sa počas stresových situácií mení, pat-
ria parasympatikový nervový systém, renín-angiotenzín-aldosterónový
systém, opioidný systém a ďalšie (Charmandari et al., 2005).
Z časového hľadiska možno pozorovať rozdiely medzi zmenami funk-

cií organizmu zapríčinenými HPA osou a sympatikoadrenálnym systé-
mom. Ako prvé sa prejavia účinky aktivácie sympatikoadrenálneho sys-
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tému sprostredkované katecholamínmi. Uvoľnenie katecholamínov za-
bezpečí úvodné podmienky nevyhnutné pre zvládnutie stresovej reak-
cie, často označovanej ako reakcia útoku/úteku. Po tejto rýchlej reakcii
sa prejaví časovo oneskorený efekt uvoľnenia glukokortikoidov z kôry
nadobličiek a ich pôsobenia. Cirkulujúce glukokortikoidy dosiahnu naj-
vyššie plazmatické hladiny až niekoľko minút po začatí pôsobenia streso-
vého podnetu. Glukokortikoidy sa podieľajú aj na úprave fyziologických
funkcií, ktoré boli ovplyvnené pôsobením katecholamínov v počiatoč-
ných fázach stresovej reakcie (Sapolsky et al., 2000).

Sympatikoadrenálny systém

Regulačné centrum sympatikoadrenálneho systému tvorí viacero moz-
gových štruktúr, z ktorých k najvýznamnejším patria hypotalamické
oblasti (napr. nucleus paraventricularis, laterálny hypotalamus). Počas
pôsobenia emočných stresových podnetov je činnosť hypotalamu modu-
lovaná prevažne descendentnými dráhami z kôrových oblastí a limbic-
kého systému. Naproti tomu pri pôsobení fyzikálnych stresorov je čin-
nosť hypotalamu modulovaná prevažne ascendentnými dráhami z moz-
gového kmeňa (hlavne z monoaminergických neurónov). Hypotalamus
následne prostredníctvom descendentých dráh vedúcich do mozgového
kmeňa a miechy modifikuje činnosť autonómnych oblastí (v mozgo-
vom kmeni je to napr. C1 skupina neurónov syntetizujúcich adrenalín,
v mieche intermediolaterálny stĺpec, v ktorom sa nachádzajú telá sym-
patikových pregangliových neurónov; Palkovits, 1999).
Sympatikoadrenálny systém sa anatomicky a funkčne delí na sympa-

tikoneurálnu zložku a adrenomedulárnu hormonálnu zložku. Aktivácia
sympatikoneurálnej zložky spôsobuje uvoľnenie noradrenalínu zo zakon-
čení sympatikových nervov v tkanivách vnútorných orgánov. Zvýšená
aktivita adrenomedulárneho systému spôsobuje vyplavenie adrenalínu
a v menšej miere aj noradrenalínu z chromafinných buniek drene na-
dobličiek do systémovej cirkulácie.
Katecholamíny uvoľnené počas pôsobenia stresu z drene nadobličiek

a sympatikových nervových zakončení ovplyvňujú činnosť väčšiny or-
gánov tela. Katecholamíny zvyšujú silu srdcových kontrakcií, srdcovú
frekvenciu a vyvolávajú vazokonstrikciu. Výrazná aktivácia sympati-
koadrenálneho systému preto počas stresu spôsobuje zvýšenie krvného
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tlaku prostredníctvom zvýšenia periférnej cievnej rezistencie a zvýše-
ného srdcového výdaja. Pri aktivácii sympatikoneurálneho systému do-
chádza k redistribúcii krvi so zvýšením prekrvenia svalstva a zníženým
prekrvením splanchnických oblastí a kože. Stresom aktivovaný sympa-
tikoadrenálny systém zapríčiňuje tiež rozšírenie zreníc (mechanizmus,
ktorý uľahčuje sledovanie situácie v blízkom okolí), zvyšuje produk-
ciu potu (uľahčuje odvádzanie tepla z organizmu do okolia), spôsobuje
piloerekciu, inhibuje vylučovanie sodíka v obličkách a vyvoláva chve-
nie kostrového svalstva. Dochádza tiež k zvýšenej agregabilite krvných
doštičiek (ako protektívny mechanizmus v prípade poranenia). Kate-
cholamíny ovplyvňujú aj energetický metabolizmus stimuláciou glyko-
genolýzy v pečeni a lipolýzy v tukovom tkanive.
Katecholamíny uvoľnené na periférii počas pôsobenia stresových

podnetov majú v konečnom dôsledku za cieľ pripraviť organizmus na
vykonanie intenzívnej svalovej činnosti na základe redistribúcie a zvý-
šenej oxygenácie krvi, ako aj dostupnosti energetických substrátov.
Periférne uvoľnené katecholamíny neprechádzajú hematoencefalic-

kou bariérou, preto nemôžu priamo ovplyvniť činnosť neurónov cen-
trálneho nervového systému. V dôsledku pôsobenia stresu však dochá-
dza k uvoľneniu katecholamínov z monoaminergických neurónov mozgo-
vého kmeňa. Tieto zabezpečujú primeranú reakciu na stresový podnet
ovplyvnením bdelosti, pozornosti, pamäte a vnímania bolesti (Mravec
a Kiss, 2004).

Hypotalamo-hypofyzárno-adrenokortikálny systém

Stres vyvoláva aktiváciu HPA osi, ktorá má za následok zvýšenie plaz-
matických hladín glukokortikoidov. Podnety, ktoré vyvolávajú aktivá-
ciu HPA osi pôsobia prostredníctvom katecholaminergických, serotoni-
nergických a pravdepodobne aj cholinergických zoskupení neurónov.
Parvocelulárne neuróny v nucleus paraventricularis predstavujú ob-
lasť, ktorá integruje stresovú odpoveď v mozgu. Tieto neuróny uvoľ-
ňujú kortikoliberín, ktorý sprostredkuje uvoľnenie adrenokortikotrop-
ného hormónu z kortikotropných buniek adenohypofýzy. Adrenokorti-
kotropný hormón uvoľnený do systémovej cirkulácie indukuje steroido-
genézu v kôre nadobličiek a zvyšuje plazmatické hladiny glukokortiko-
idov (Herman et al., 2003).
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Zvýšené plazmatické hladiny glukokortikoidov ovplyvňujú činnosť
väčšiny tkanív, ale v porovnaní s katecholamínmi je nástup ich účinku
pomalší. Glukokortikoidy stimulujú glukoneogenézu, glykogenogenézu
a pôsobia proteokatabolicky. Glukokortikoidmi indukované procesy glu-
koneogenézy a glykogenogenézy majú za cieľ prispieť k zachovaniu ener-
getickej rovnováhy narušenej vplyvom procesov indukovaných katecho-
lamínmi v počiatočných fázach stresovej reakcie. Glukokortikoidy tiež
ovplyvňujú funkciu imunitného systému svojím protizápalovým a imu-
nosupresívnym vplyvom. Predpokladá sa, že dlhodobo zvýšené plazma-
tické hladiny glukokortikoidov pri pôsobení chronického stresu sa môžu
podieľať na vzniku gastrointestinálnych lézií, znížení aktivity sympati-
koadrenálneho systému a zvýšenej senzitivite kardiovaskulárneho sys-
tému na katecholamíny (Sapolsky et al., 2000).
Glukokortikoidy, na rozdiel od katecholamínov, prechádzajú hema-

toencefalickou bariérou. V mozgu pôsobia na glukokortikoidné, ale aj
mineralokortikoidné receptory. Predpokladá sa, že chronický stres môže
práve prostredníctvom centrálneho pôsobenia glukokortikoidov viesť
k zmenám v činnosti centrálneho nervového systému, ktoré sa môžu
prejaviť aj narušením psychických procesov. Experimentálne údaje po-
ukazujú na negatívny vplyv glukokortikoidov na plasticitu neurónov,
ako aj na neurogenézu. Predpokladá sa, že znížená plasticita neurónov,
pozorovaná hlavne v hipokampe, môže pôsobiť ako jeden z etiopato-
genetických faktorov pri vzniku neuropsychiatrických ochorení (Hoschl
a Hajek, 2001).

Nucleus paraventricularis hypothalami ako integračné
centrum stresovej reakcie

Jednotlivé funkcie, ako napríklad učenie, pamäť, spracovanie zrakových
informácií, regulácia kardiovaskulárneho systému a iné, sú v CNS za-
bezpečené neuronálnymi okruhmi, ktorých zložky sú väčšinou široko
distribuované. Niekedy však možno identifikovať oblasti, v ktorých sa
„prelínajúÿ viaceré, často aj funkčne odlišné neuronálne okruhy. Jednou
z takýchto oblastí je zoskupenie neurónov v oblasti hypotalamu, ktorá
sa označuje ako nucleus paraventricularis. PVN je „uzlovýmÿ bodom
viacerých systémov, ktoré sa zúčastňujú na regulácii stresovej reakcie.
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Na základe morfologických kritérií sa PVN rozdeľuje na magnocelu-
lárne, mediocelulárne a parvocelulárne podoblasti. Neuróny PVN syn-
tetizujú veľké množstvo rôznych neurotransmiterov (napr. CRH, oxyto-
cín, vazopresín, tyreoliberín, angiotenzín II, CCK, dynorfín, enkefalín,
galanín, NO). Predpokladá sa, že v reakcii na rôznorodé stresory majú
významnú úlohu neuróny PVN syntetizujúce CRH, vazopresín a oxy-
tocín.
Mediálne lokalizované parvocelulárne neuróny PVN, ktoré synteti-

zujú CRH, vysielajú axóny do oblasti eminentia mediana. V tejto oblasti
uvoľnený CRH vstupuje do portálneho hypotalamo-hypofýzového ciev-
neho systému a v adenohypofýze stimuluje uvoľňovanie ACTH. CRH-
neuróny PVN vysielajú axóny aj do autonómnych centier v predĺže-
nej mieche a spinálnej mieche, čím sa zúčastňujú na regulácii činnosti
sympatikoadrenálneho systému, regulácii metabolizmu a ovplyvňovaní
behaviorálnych funkcií.
Magnocelulárne neuróny PVN syntetizujú vazopresín a oxytocín.

Axóny týchto neurónov uvoľňujú vazopresín a oxytocín v neurohypo-
fýze do systémovej cirkulácie, prostredníctvom ktorej sa transportujú
do periférnych tkanív, ktorých činnosť ovplyvňujú. Vazopresín sa zú-
častňuje aj na regulácii sekrécie ACTH z adenohypofýzy. Parvocelu-
lárne neuróny PVN syntetizujúce vazopresín a oxytocín inervujú tiež
autonómne oblasti predĺženej miechy a spinálnej miechy. Predpokladá
sa, že tieto dva neurotransmitery sa zúčastňujú na modulácii činnosti
autonómnych pregangliových neurónov, čím môžu ovplyvňovať akti-
vitu autonómnych nervov. Uvedené anatomické charakteristiky umož-
ňujú neurónom PVN regulovať činnosť oboch základných efektorových
systémov stresovej reakcie, hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálnej osi
a sympatikoadrenálneho systému.
Neuróny PVN prijímajú senzorické (vrátane viscerálnych) informá-

cie, nociceptívne informácie a informácie prostredníctvom cirkumven-
trikulárnych orgánov. Na základe takéhoto anatomicko-funkčného uspo-
riadania môžu neuróny PVN monitorovať aktuálne podmienky vnútor-
ného aj vonkajšieho prostredia organizmu a v prípade ich významných
zmien aktivovať adekvátnu reakciu.
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Úloha katecholaminergických oblastí v stresovej reakcii

Stresové podnety zvyšujú aktivitu noradrenalinergických a adrenaliner-
gických neurónov v mozgovom kmeni. Dochádza aj k zmenám v činnosti
dopamínových neurónov predného mozgu. Je možné pozorovať rozdiely
v intenzite aktivácie medzi jednotlivými katecholaminergickými oblas-
ťami. Výsledkom stresovej aktivácie katecholaminergických oblastí je
zvýšené uvoľňovanie katecholamínov v mozgu. Kým neuróny locus co-
eruleus uvoľňujú noradrenalín v rozsiahlych oblastiach CNS, adrena-
lín sa uvoľňuje hlavne v hypotalame. Jednou z prominentných oblastí,
v ktorej sú počas stresu katecholamíny uvoľňované vo zvýšenej miere,
je PVN.
Centrálnou katecholaminergickou neuronálnou štruktúrou neuroen-

dokrinnej stresovej reakcie je oblasť mozgového kmeňa, locus coeruleus
(LC). Locus coeruleus predstavuje nahromadenie neurónov, ktoré syn-
tetizujú noradrenalín (NE) a predpokladá sa, že je jedným z centrálnych
integračných centier pre reakcie na stresové podnety. LC-NE systém vy-
siela aferentné dráhy do hypotalamu, limbického systému, hipokampu
a mozgovej kôry.
Katecholamíny uvoľnené počas stresových situácií v oblasti hipo-

kampu a amygdaly zlepšujú konsolidáciu pamäte, čo má význam pre
budúcu reakciu organizmu na daný stresor, resp. situáciu vedúcu k jeho
pôsobeniu. Ak však dôjde k nadmernému uvoľneniu katecholamínov
v kôrových oblastiach (napr. prefrontálnom kortexe), môže to mať za
následok kognitívnu dysfunkciu. Jedným z príkladov môže byť tzv. „off-
lineÿ fenomén zapríčinený masívnym uvoľnením katecholamínov v pre-
frontálnom kortexe počas pôsobenia stresu. Dochádza k inhibícii čin-
nosti prefrontálneho kortexu, ktorý je významne zapojený v rozhodo-
vacích a plánovacích procesoch. Preto počas intenzívneho stresu môže
dôjsť k inhibícii vyšších kognitívnych funkcií a prevahe „primitívnej-
šíchÿ podkôrových reakcií (Arnsten, 1998; Arnsten a Li, 2005).
Vzájomné interakcie medzi neurónmi syntetizujúcimi noradrenalín

a adrenalín na jednej strane a neurónmi syntetizujúcimi CRH na strane
druhej umožňujú počas pôsobenia stresorov vypracovanie adekvátnej
stresovej odpovede.
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Interakcie medzi sympatikoadrenálnym a hypotalamo-
-hypofyzárno-adrenokortikálnym systémom

Hypotalamo-hypofyzárno-adrenokortikálny a sympatikoadrenálny sys-
tém nepredstavujú oddelené systémy, ale sú anatomicky a funkčne pre-
pojené a počas stresu môžu interagovať na rôznych úrovniach. Hormóny
HPA osi napríklad ovplyvňujú aktivitu sympatikoadrenálneho systému
na úrovni mozgu aj drene nadobličiek.
Glukokortikoidy ovplyvňujú činnosť neurónov locus coeruleus, čím

priamo na centrálnej úrovni modulujú činnosť katecholaminergického
systému mozgu. Na druhej strane neuróny locus coeruleus inervujú nuc-
leus paraventricularis, čím sa podieľajú na regulácii činnosti HPA osi.
Tieto interakcie zabezpečujú koordináciu činnosti HPA osi a sympatiko-
adrenálneho systému na úrovni centrálneho nervového systému (Dunn
et al., 2004). Predpokladá sa, že dysfunkcia v interakciách medzi neu-
rónmi syntetizujúcimi CRH a monoamíny môže byť jedným z faktorov,
ktorý sa podieľa na etiopatogenéze afektívnych porúch.

Dôsledky aktivácie neuroendokrinnej stresovej reakcie

Strach vedie k aktivácii neuroendokrinnej stresovej odpovede. Stres ako
dôsledok strachu má dvojaký charakter. Na jednej strane akútny stres
spúšťa dôležité regulačné mechanizmy, ktoré pomáhajú organizmu pre-
konať kritické situácie; na druhej strane však môže mať pôsobenie dl-
hodobých či intenzívnych stresorov nepriaznivý vplyv na organizmus,
čo sa môže prejaviť vznikom neuropsychiatrických ochorení (Charney
a Manji, 2004). Okrem toho sa predpokladá, že chronický stres sa po-
dieľa na patogenéze kardiovaskulárnych, autoimunitných a nádorových
ochorení, ako aj na zvýšenej vnímavosti organizmu na infekcie (Chrou-
sos a Gold, 1998; DaSilva, 1999; Kiecolt-Glaser et al., 2002).

Neuro-endokrinno-imunitné interakcie a stres

Adaptačná stresová reakcia je závislá na komplexných interakciách me-
dzi nervovým, endokrinným a imunitným systémom. Neuroendokrinný
systém integruje signály prijaté neurosenzorickými zakončeniami a z cir-
kulujúcich mediátorov, ktoré sú prenášané krvným prúdom. Takisto
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aj imunitný systém na jednej strane ovplyvňuje, na druhej strane je
ovplyvňovaný stresovou reakciou.
Charakteristickým znakom stresovej reakcie sú endokrinno-imunitné

interakcie (zvýšená tvorba kortikoidov a atrofia týmusu) o ktorých je
známe, že ich výsledkom je útlm imunitnej reakcie. Viacero štúdií týka-
júcich sa stresu a imunitnej odpovede popisuje súvislosť medzi stresom
a ochoreniami spojenými s dysfunkciou imunitného systému. Na druhej
strane môžu byť niektoré emočné a psychologické prejavy stresovej reak-
cie odrazom zmien v CNS, ktoré sú zasa výsledkom imunitných reakcií.
Imunitné bunky, ako napríklad monocyty a lymfocyty môžu prenikať
hematoencefalickou bariérou a stať sa rezidentnými bunkami mozgu,
kde môžu uvoľňovať cytokíny a iné zápalové mediátory, ktoré ovplyv-
ňujú stresovú reakciu. V prípade nádorových ochorení sa predpokladá,
že subjektívne pociťovanie bezmocnosti a beznádeje, ktoré bolo opako-
vane spájané so začiatkom a progresiou nádoru, môže vznikať sekun-
dárne v dôsledku centrálnych účinkov látok uvoľnených z imunitných
buniek počas skorých periód ochorenia.
Interakcie medzi neuroendokrinným a imunitným systémom môžu

vychádzať z toho, že imunitný a neuroendokrinný systém zdieľajú spo-
ločné signálne dráhy (napr. signálne molekuly a receptory), že hormóny
a neuropeptidy môžu meniť činnosť imunitných buniek a že imunitný
systém a jeho mediátory môžu modulovať neuroendokrinné funkcie. Na
lymfocytoch boli identifikované receptory pre mnohé hormóny a neu-
romediátory, ktorých sekrécia je modulovaná CNS (napr. receptory pre
glukokortikoidy, inzulín, testosterón, prolaktín, katecholamíny, estro-
gény, acetylcholín a rastový hormón). Z týchto nálezov vyplýva, že uve-
dené hormóny a neurotransmitery ovplyvňujú imunitné funkcie. Príkla-
dom je imunosupresívny účinok kortizolu, ktorý sa využíva aj klinicky.
Na druhej strane je viacero dôkazov, ktoré poukázali, ako imunitný
systém ovplyvňuje neuroendokrinné funkcie. Zistilo sa, že HPA os je
aktivovaná cytokínmi (napr. IL-1, IL-6 a TNF), ktoré sú uvoľňované
z imunitných buniek.
Druhú možnú cestu pre neuroendokrinnú reguláciu imunitných

funkcií predstavuje sympatikový nervový systém, ktorý môže imunitné
funkcie modulovať prostredníctvom katecholamínov. Lymfatické uzliny,
týmus a slezina sú zásobené nervovými vláknami ANS. Centrálne účin-
kujúci CRH aktivuje ANS prostredníctvom multisynaptických descen-
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dentných dráh a cirkulujúci adrenalín účinkuje synergicky s CRH a kor-
tizolom na inhibícii funkcií imunitného systému.
V súvislosti s úlohou systémov podieľajúcich sa na reakcii na stres

sa javí zaujímavým poznatok, že stimulácia imunitného systému ne-
musí viesť k aktivácii nadobličiek (efektorových orgánov HPA osi a ad-
renomedulárnej zložky sympatikoadrenálneho systému) iba v dôsledku
zvýšenej sekrécie ACTH a signalizácie pregangliovými neurónmi iner-
vujúcimi bunky drene nadobličiek. Imunitné podnety môžu aktivovať
bunky nadobličiek aj priamo a takto viesť k zvýšenej sekrécii glukokor-
tikoidov a katecholamínov (Deak, 2008; Engström et al., 2008).
Stres nespôsobuje iba kvantitatívne, ale aj kvalitatívne zmeny

v činnosti imunitného systému. Stresové hormóny diferencovane sti-
mulujú proliferáciu subtypov pomocných T-lymfocytov. Pretože po-
mocné T-lymfocyty uvoľňujú viaceré cytokíny, stimulujú rozličné as-
pekty imunitnej odpovede. Jeden subtyp má sklon stimulovať bunkami
sprostredkovanú imunitnú odpoveď, zatiaľ čo druhý typ má sklon akti-
vovať B-lymfocyty a humorálne sprostredkovanú reakciu.
Stresová reakcia je určená na ochranu organizmu pred akútnym

ohrozením homeostázy a za normálnych okolností je časovo ohraničená.
Preto za normálnych okolností neurálna reakcia a hormóny, ktoré sú
uvoľnené počas reakcie nepôsobia tak dlho, aby vyvolali výraznejšie na-
rušenie činnosti imunitného systému. Avšak v situáciách, kedy je stre-
sová reakcia hyperaktívna alebo je dlhodobo aktivovaná, môže dôjsť až
k imunosupresii, ktorá môže viesť k narušeniu homeostázy. V prípade,
že pôsobením stresora dôjde k výraznému narušeniu rovnováhy činnosti
hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálnej osi a autonómneho nervového
systému (nadmerná aktivácia sympatika), môže sa táto nerovnováha
podieľať na vzniku viacerých chorôb (napr. choroby kolagénu, zápalové
choroby tráviaceho traktu, nádory; Abo a Kawamura, 2002). Pôsobením
stresu dochádza napríklad k poklesu počtu NK buniek. Predpokladá
sa, že pokles počtu NK buniek predstavuje rizikový faktor, ktorý môže
negatívne ovplyvniť prežívanie pacientov s nádorovou chorobou. Stres
môže ovplyvniť činnosť imunitného systému aj sekundárne, ovplyvne-
ním správania jedinca (fajčenie, nadmerný príjem potravy, alkoholu,
znížená kvalita spánku (Desaive a Ronson, 2008; McEwen, 2008).
V opačnom prípade, keď je stresová reakcia hypoaktívna, organiz-

mus môže byť viac náchylný na vznik ochorení spojených s nadmernou
aktivitou imunitného systému.
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V reakcii na stresory zohráva významnú úlohu prefrontálna moz-
gová kôra, ktorá integruje kognitívne a afektívne prvky správania a re-
guluje autonómne a neuroendokrinné funkcie. Prefrontálna kôra rea-
guje na stres a moduluje stresovú reakciu prostredníctvom modulá-
cie činnosti nucleus paraventricularis hypothalami, ktorý následne re-
guluje činnosť sympatikoadrenálneho systému a hypotalamo-hypofýzo-
adrenokortikálnej osi. HPA os následne moduluje aj činnosť imunitných
tkanív. Chronický stres môže prostredníctvom ovplyvnenia činnosti pre-
frontálnej mozgovej kôry viesť k nadmernej aktivácii HPA osi a sym-
patikoadrenálneho systému, dôsledkom čoho môže byť rozvoj so stre-
som súvisiacich imunitných ochorení. Ľavostranný prefrontálny kortex
za bazálnych podmienok tonicky inhibuje aktivitu pravostrannej pre-
frontálnej kôry. Chronický stres vedie k viacerým zmenám mozgových
štruktúr. Volumetrické štúdie u zvierat preukázali, že chronický stres
vedie k zmenšeniu objemu a atrofii dendritov v mediálnom prefrontál-
nom kortexe, pričom viac je postihnutý ľavostranný kortex. Atrofia sa
týka aj tkaniva hipokampu. Poškodenie hipokampu znižuje jeho vplyv
na činnosť mediálneho prefrontálneho kortexu a nucleus interstitialis
striae terminalis. Výsledkom je pokles aktivity mediálneho prefron-
tálneho kortexu (hlavne ľavostranne) a nadmerná aktivácia amygdaly
a neuroendokrinných a autonómnych centier (nucleus interstitialis striae
terminalis, hypotalamus). Tieto stresom indukované zmeny spôsobujú
dysfunkciu HPA osi, ktorej dôsledkom je zvýšenie hladín kortikoste-
rónu. Zvýšená aktivácia autonómnych centier vedie k nadmernej akti-
vite sympatikoadrenálneho systému. Zvýšená činnosť HPA osi a sympa-
tikoadrenálneho systému môžu podmieniť narušenie imunitných reakcií
(Cerqueira et al., 2008).



Naše štúdie neurobiológie chorôb

periférnych tkanív

Signalizácia medzi jednotlivými bunkami organizmu prebieha pro-
stredníctvom rôznych signálnych dráh a mechanizmov. Základné re-
gulačné systémy (nervový, endokrinný a imunitný) rozširujú spektrum
týchto mechanizmov. Predpokladáme, že nervový systém umožňuje, aby
sa signalizácia medzi bunkami dostala na „vyššiu úroveňÿ. Z určitého
hľadiska by potom bolo možné nervový systém charakterizovať skôr ako
systém modulačný než ako systém riadiaci.
Predpokladáme, že v prípade narušenia modulačných funkcií ner-

vového systému sa táto porucha môže „transformovaťÿ aj do narušenej
činnosti buniek periférnych tkanív. Môže to byť dôsledok narušenej ko-
munikácie buniek v dôsledku porušenej modulácie prenosu medzibun-
kových signálov nervovým systémom.
Syntéza a analýza poznatkov týkajúcich sa funkcií nervového sys-

tému nás viedla k zameraniu sa na štúdium mechanizmov, ktoré mozgu
umožňujú monitorovať a modulovať činnosť buniek v periférnych tka-
nivách za fyziologických podmienok. Následne sme sa začali zaoberať
úlohou nervového systému aj v situáciách spojených s narušenou funk-
ciou periférnych tkanív. Snažíme sa vypracovať koncept neurobiológie
ochorení periférnych tkanív (nádorových, zápalových a kardiovaskulár-
nych), ktorý by mohol viesť k detailnejšiemu pochopeniu etiopatogenézy
niektorých chorôb.
Naše chápanie neurobiológie nádorových ochorení sme na teoretic-

kej úrovni rozpracovali až do tej miery, že sa nám podarilo do odbornej
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literatúry uviesť pojem „neurobiology of cancerÿ (Mravec et al., 2008).
V súčasnosti sa venujeme experimentálnemu štúdiu zameranému na ob-
jasnenie mechanizmov zodpovedných za interakcie medzi mozgom a pe-
riférne prebiehajúcim nádorovým procesom. Poznatky získané v našich
experimentoch podporujú teoretické východiská konceptu neurobiológie
nádorových ochorení. Ide o pilotné štúdie, preto je pri hodnotení získa-
ných poznatkov a ich interpretácii potrebné byť nadmieru opatrný.
Okrem experimentov zameraných na štúdium neurobiológie nádo-

rových chorôb sa venujeme aj štúdiu úlohy nervového systému pri
ischemicko-reperfúznom poškodení pečene, ako aj procesom centrálnej
regulácie činnosti kardiovaskulárneho systému.

Štúdium neurobiológie nádorových ochorení

Cieľom našich experimentov je rozšíriť poznatky o možných interakciách
medzi periférne prebiehajúcim nádorovým rastom a mozgom. V našich
štúdiách sme preukázali, že u potkanov s nádorom, indukovaným in-
traperitoneálnou aplikáciou fibrosarkómových buniek línie BP6-TU2,
došlo k zmene aktivity oblastí mozgového kmeňa a hypotalamu (Pir-
nik et al., 2008). Nakoľko bol rast nádorového tkaniva indukovaného
v našich experimentoch obmedzený na brušnú dutinu, predpokladáme,
že zvýšená expresia proteínu Fos v neurónoch nucleus tractus solitarii
u zvierat s nádorom môže naznačovať, že dochádzalo k prenosu peri-
férnych signálov, súvisiacich s nádorovým rastom, do NTS prostredníc-
tvom nervus vagus. Nervus vagus bohato inervuje peritoneálnu dutinu
a NTS neuróny predstavujú prepájaciu stanicu pre imunitné signály,
ktoré sú prenášané aj ascendentnými dráhami nervus vagus (Goehler
et al., 2000). Predpokladáme preto, že zvýšená c-fos imunoreaktivita
v NTS a aktivácia tyrozínhydroxyláza imunoreaktívnych neurónov A2
v NTS môže naznačovať, že nervus vagus je zapojený do prenosu in-
formácií spojených s periférne prebiehajúcim nádorovým rastom a že
katecholaminergické neuróny mozgového kmeňa (Mravec a Kiss, 2004)
sú súčasťou tohto procesu. Je dobre zdokumentované, že viscerosenzi-
tívne vlákna nervus vagus obsahujú rôzne senzorické receptory (Pain-
tal, 1973) a že senzitívne neuróny nervus vagus exprimujú mRNA pre
IL-1 receptory (Ek et. al., 1998). Preto predpokladáme, že cytokíny vy-
tvárané imunitnými bunkami v reakcii na prebiehajúci nádorový rast
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môžu aktivovať senzorické aferentné vlákna nervus vagus, ktoré môžu
následne prenášať signály z brušnej dutiny k nucleus tractus solitarii
v mozgovom kmeni.
Naše údaje nám však neumožňujú určiť, či zvýšená c-fos imunoreak-

tivita neurónov NTS odráža výhradne reakciu imunitného systému na
nádorovú proliferáciu, alebo či aktivácia týchto neurónov predstavuje
reakciu na aktivované abdominálne mechanoreceptory ako dôsledok
rastu nádorového tkaniva v brušnej dutine a zmeny v pasáži potravy,
alebo či dochádza aj k interferencii s inými procesmi, ktoré súbežne
sprevádzajú nádorový rast. Je tiež nevyhnutné brať do úvahy fakt, že
okrem aktivácie aferentných dráh nervus vagus nemožno v súvislosti
s aktiváciou NTS/A2 noradrenergických neurónov vylúčiť v uvedenom
procese účasť primárnych aferentných vlákien neurónov lokalizovaných
v gangliách zadných koreňov miechy (Nance a Sanders, 2007). Signály
súvisiace s nádorovým rastom môžu navyše aktivovať bunky NTS aj
prostredníctvom humorálnych dráh (Quan a Banks, 2007). Táto mož-
nosť je však menej pravdepodobná, nakoľko sme detekovali iba malú
c-fos imunoreaktivitu v oblasti area postrema u zvierat s nádormi v po-
rovnaní so zvieratami z kontrolnej skupiny. Na základe tohto malého
nárastu expresie c-fos v oblasti area postrema predpokladáme, že to
môže odrážať aj eventuálnu adaptáciu týchto neurónov na dlhodobú
aktiváciu humorálnych signálov súvisiacich s nádorovým procesom.
A1 noradrenergické neuróny sa tiež podieľajú na prenose imunit-

ných signálov k vyšším mozgových štruktúram, medzi ktoré patria nuc-
leus parabrachialis, hypotalamus a amygdala (Gaykema et al., 2007). Je
otázne, či mierne zvýšenie expresie c-fos v A1 noradrenergických bun-
kách môže naznačovať zapojenie týchto neurónov do prenosu s nádorom
súvisiacich signálov z mozgového kmeňa k iným mozgovým štruktúram.
Nucleus parabrachialis je štruktúra významne zapojená do prenosu imu-
nitných signálov v mozgu (Buller et al., 2004). Zvýšená expresia c-fos
v týchto neurónoch, ktorú sme v našich experimentoch detekovali u po-
tkanov s nádormi, naznačuje zapojenie nucleus parabrachialis do pre-
nosu signálov súvisiacich s nádorovou progresiou k štruktúram predného
mozgu.
Detekovali sme tiež zvýšenú expresiu Fos v PVN potkanov s ná-

dormi. Neuróny PVN sa významnou mierou podieľajú na centrálnej
reakcii vyvolanej imunitným podnetom (Yang et al., 1997; Buller et
al., 2003). PVN navyše predstavuje významnú uzlovú štruktúru koor-
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dinujúcu aktivity autonómneho, endokrinného a imunitného systému
(Wrona, 2006). Predpokladáme preto, že aktivácia PVN neurónov naz-
načuje, že mozog môže prostredníctvom neuro-endokrinno-imunitnej re-
akcie odpovedať na periférne prebiehajúcu proliferáciu nádorových bu-
niek.
Naše nálezy naznačujú, že niektoré neuróny nucleus tractus so-

litarii, A1 noradrenergické neuróny a neuróny nucleus parabrachialis
môžu predstavovať tie mozgové štruktúry, ktoré prenášajú informácie
súvisiace s nádorovou progresiou k vyšším mozgovým centrám, medzi
inými aj k nucleus paraventricularis hypotalamu. Neuróny PVN môžu
následne odpovedať neuro-endokrinno-imunitnými reakciami na peri-
férne prebiehajúci nádorový rast. Predpokladáme, že uvedené údaje
získané v našich experimentoch podporujú hypotézu, že špecifické moz-
gové oblasti môžu byť informované o nádorovej progresii na periférii
a že ďalšie mozgové štruktúry môžu následne vyvolať adekvátnu re-
akciu. Bude však nevyhnutné vykonať štúdie, zahŕňajúce ďalšie typy
experimentálnej indukcie nádorového rastu, selektívnu blokádu rôznych
typov periférnych receptorov, používajúce väčšiu škálu markerov neuro-
nálnej aktivácie a rôzne časové intervaly po indukcii nádorovej prolife-
rácie. Až takýto komplexný prístup umožní preukázať, či pozorované
zmeny v aktivite oblastí mozgového kmeňa a hypotalamu u potkanov
s nádormi reflektujú prenos a spracovanie informácií špecifických pre
nádorové ochorenia, alebo či pozorované zmeny odrážajú iba procesy,
ktoré sprevádzajú nádorové ochorenie (zvýšený intraperitoneálny tlak,
anorexia-kachexia, atď.).
V našom neurobiologickom vedeckom zameraní ide o sledovanie nad-

mieru zložitých procesov. Ich štúdium nemôže byť, už vzhľadom k tejto
skutočnosti, jednoduché. V pokusoch získané výsledky sa nemôžu za-
komponovávať do poznaného simplifikovane, ale ani nie mnohostranne
bez príčinnej súvislosti a bez ich kritického zhodnotenia. Vedecké bá-
danie v uvedených smeroch je náročné nielen finančne, ale je náročné
aj z hľadiska analýz, metaanalýz a vôbec mentálneho obsiahnutia prob-
lémov neurobiológie chorôb. Nepoznané a neprebádané skutočnosti sú
však často veľkým stimulom nielen pre túžby, ale aj pre odhaľovanie
podstaty nepoznaného.
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Použité skratky

ACTH adrenokortikotropný hormón

AP area postrema

CA 125 karcinómový antigén 125

CCK cholecystokinín

CEA karcinoembryonálny antigén

CGRP kalcitonínu génovo príbuzný peptid

CNS centrálny nervový systém

COX cyklooxygenáza

CRP C-reaktívny proteín

CVOs cirkumventrikulárne orgány

DMN nucleus dorsalis nervi vagi

DVC dorzálny vagálny komplex

fMRI funkčná magnetická rezonancia

GABA kyselina γ-aminomaslová

HISS hepatálna na inzulín senzitizujúca substancia

HMGB1 high-mobility group box 1

HPA os hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálna os

HRV variabilita srdcovej frekvencie

IBD syndróm dráždivého čreva

IL interleukín

INF-γ interferón γ

JAK2 Janusova kináza 2

LC locus coeruleus
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LPS lipopolysacharid

NF-κB nukleárny faktor κB

NK bunky „natural killerÿ bunky

NOD non-obese diabetes

NPY neuropeptid Y

NSAIDs nesteroidové protizápalové látky

NTS nucleus tractus solitarii

OVLT organum vasculosum laminae terminalis

PET pozitrónová emisná tomografia

PGE2 prostaglandín E2

PSA prostata špecifický antigén

PVN nucleus paraventricularis hypothalami

SCN nucleus suprachiasmaticus

SFO organum subfornicale

SNS sympatikový nervový systém

SP substancia P

STAT3 prenášač signálu a aktivátor transkripcie 3

TIN triune information network

TLR Toll-like receptors

TNF tumor nekrotizujúci faktor

VIP vazoaktívny intestinálny peptid

VNS stimulácia nervus vagus

α7 AChR α7-podjednotka nikotínových receptorov

α-MSH α-melanocyty stimulujúci hormón
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