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Różnorodne aspekty aktywności biologicznej IL-1.
II. IL-1b w stanach chorobowych a OUN
Various aspects of IL-1 biological activity. II. IL-1b in
diseases and the Central Nervous System
Marek Wieczorek
Zakład Neurofizjologii, Uniwersytet Łódzki, ul. Rewolucji 1905 r 66, 90-222 Łódź; E-mail: marek@biol.uni.lodz.pl
ABSTRACT. Precise understanding of the mechanisms of reciprocal relations between the nervous and the immune
systems, has been the subject of numerous studies for the recent two decades. These mechanisms are significant,
particularly at the stage of early response to bacterial, parasite, or viral infections. They are also essential from the
medical point of view, as they may help in the development of the new methods of treatment of infectious diseases, and
also may provide better methods to neutralize possible side effects of the therapy. As it is commonly understood, both
forms of IL-1 ( and b), play an important role as a signaling molecules in these mechanisms. Regardless of the route
of administration, they cause to the activation of the brain neurotransmitters, and the hypothalamo-pituitary-adrenal-axis
(HPA). The HPA response induced by activity of the immune system is a normal, physiological phenomenon with
essential meaning. It gives the negative feedback where glucocorticoids, released from the adrenal cortex, inhibit
activity of the immune system, and by this reduce the probability of the over-stimulation of this system and its selfaggression. Therefore, precise recognition of the mechanism which is the indicator of influence of cytokines on the brain
and also leads to initiate that response has a significant scientific and practical meaning. Also, the two mechanisms are
probably the most important, and under appropriate conditions could complement each other. These are enzymatic and
neural ways by which immune system influences the brain. The former predicts, that Il-1 influences the tissue,
stimulating them to the synthesis, via the cyclooxygenases (COX) activation, and release molecules such as
prostaglandines (especially PGE2), which have the ability to penetrate the brain barrier. The latter assumes that IL-1,
directly or indirectly, can influence the peripheral nerves (the most important is probably the vagus nerve), which
afferent sensory endings subsequently send signals to the brain. The results of many experiments (including the authors’
own) indicate that both mentioned above ways take part in the mechanism of the communication between the immune
and the nervous systems. These point out that signaling via the vagus nerve and via COX may contribute to the effects
of IL-1 administration on animals behavior, and the activation of HPA axis and brain neurochemistry. However, the
vagal pathway and the COX-system appear to substitute each other during infections or pathogens invasion. The
experimantal data also suggest that these two mechanisms by which IL-1 can affect the brain are probably the most
important ones, by which the immune system influences the nervous system.
Key words: interleukin-1b, sickness behavior, HPA axis, infections, brain neurochemistry, cyclooxygenases, vagus
nerve

Wstęp
Informacje o możliwości komunikowania się
i wzajemnej wymianie informacji pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym i układem odpornościowym pochodzą z początku lat sześćdziesiątych XX wieku [1]. Stwierdzono wtedy, że proces

leczenia w znacznym stopniu jest uzależniony
od stanu psychicznego pacjenta; obniżony nastrój
istotnie go wydłuża, obniża skuteczność stosowanych procedur medycznych i zwiększa ryzyko
śmierci [2, 3]. Późniejsze badania wyraźnie wskazują na zależność pomiędzy stresem a siłą odpowiedzi
immunologicznej. Dantzer i Kelly [4] stwierdzili, że
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krótkotrwały stres działający na organizm może nasilać odpowiedź układu odpornościowego, podczas
gdy długotrwałe działanie stresu ją osłabia.
Rozwijająca się infekcja, a w warunkach doświadczalnych iniekcje cytokin prozapalnych,
zmieniają wzorzec zachowania organizmu, który
określany jest jako „zachowanie się w chorobie”
[5, 6]. Zmianom tym towarzyszą między innymi
wzrost aktywności osi podwzgórzowo–przysadkowo–nadnerczowej (hypothalamo–hypophysis–adrenal axis HPA), gorączkowy wzrost temperatury wewnętrznej lub wzrost aktywności systemów monoaminergicznych mózgowia [7–11]. Świadczy to
o możliwości komunikowania się układu odpornościowego z ośrodkowym układem nerwowym. Nasuwa się jednak pytanie: w jaki sposób ośrodkowy
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układ nerwowy jest informowany o powstałym
i rozwijającym się na obwodzie stanie zapalnym czy
infekcji? Pomimo wielu lat intensywnych badań,
mechanizm/mechanizmy tych oddziaływań w dalszym ciągu nie są do końca wyjaśnione (uproszczony schemat tych zależności przedstawia Rys. 1.).

Mechanizmy umożliwiające oddziaływanie
układu odpornościowego na układ nerwowy
Cytokiny pierwotnie zostały odkryte jako cząsteczki sygnałowe w obrębie układu odpornościowego [12, 13]. Jednakże już wkrótce okazało się, że
mogą one wpływać na inne komórki i układy organizmu oraz, że są one głównymi czynnikami, które
przenoszą informację o zmianie aktywności układu

Rys. 1. Wzajemne powiązania pomiędzy układem odpornościowym, nerwowym i wewnątrzwydzielniczym
Objaśnienia: strzałki ciągłe – działanie pobudzające, strzałki przerywane – działanie hamujące, Ach – acetylocholina,
ACTH – hormon adrenokortykotropowy, ADR – nadnercza, AUN – autonomiczny układ nerwowy, CRF – podwzgórzowy czynnik uwalniający kortykotropinę, CS – glikokortykoidy, E – adrenalina, HPY – przysadka mózgowa,
IL-1b – interleukina–1b, IL-1b? – prawdopodobne działanie bezpośrednie IL-1b na nadnercza i przysadkę mózgową,
NE – noradrenalina, P – substancja P, PVN – jądro przykomorowe podwzgórza, TNF–czynnik martwicy guza
(według [66, 97] – zmodyfikowano)
Fig. 1. Reciprocal relationships between the immune, nervous and endocrine systems
Explanations: uninterrupted arrows – stimulatory effects, interrupted arrows – inhibitory effects, Ach – acetylocholine, ACTH – adrenocorticotrophic hormone, ADR – adrenal glands, AUN – autonomic nervous system, CRF – corticotropin releasing factor, CS – glucocorticoids, E – epinephrine, HPY– pituitary gland, IL-1 – interleukin 1b, IL-1b?
– probable direct influences of IL-1b on adrenal glands and on pituitary, NE – norepinephrine, P – substance P,
PVN – nucleus paraventricularis of hypothalamus, TNF – tumor necrosis factor (modified, according to [66, 97])

IL-1b a OUN
odpornościowego do ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Cytokiny wczesnozapalne, produkowane i uwalniane przez komórki układu odpornościowego organizmu, działają na poziomie OUN indukując zintegrowany zespół objawów określany
jako „zachowanie się w chorobie” [5, 14–16].
Wydaje się, że IL-1b, a być może również IL-6
oraz TNF- pełnią funkcje głównych cząsteczek sygnałowych, prowadząc do zmian zachowania się
zwierząt, wzrostu temperatury ciała, zmian aktywności systemów neurotransmisyjnych mózgowia
oraz zmian aktywności osi HPA w sytuacji toczącego się procesu chorobowego o podłożu infekcyjnym
[6, 17–19]. Stwierdzenie to prowadzi natychmiast
do pytania, w jaki sposób obwodowo podana IL-1b
może oddziaływać na poziomie ośrodkowym? Cytokiny to duże cząsteczki glikoprotein o charakterze
hydrofilnym. Zatem, ze względu na swoją wielkość
oraz powinowactwo do wody, nie mają zdolności
do przechodzenia przez bariery mózgowe w ilościach, które mogłyby wywołać zmiany zachowania
się, które są charakterystyczne dla stanów zapalnych czy chorób o podłożu infekcyjnym [6].
Obecnie przyjmuje się pięć hipotez, próbujących
wyjaśnić mechanizm, dzięki któremu OUN otrzymuje informacje o stanie wzbudzenia układu odpornościowego.
Pierwsza hipoteza przypisuje ważną rolę narządom okołokomorowym, w których bariera mózgowa nie istnieje. Wyniki prac różnych autorów wskazują, że interleukina-1 może przechodzić do mózgu
na poziomie wyniosłości pośrodkowej (eminentia
mediana) [20], narządu naczyniowego blaszki krańcowej (organum vasculosum laminae terminalis)
[21], obszarze przedwzrokowym (area preoptica)
[21] oraz w obrębie pola najdalszego (area postrema) [22].
Kolejna hipoteza zakłada możliwość przechodzenia cytokin przez bariery mózgowe, które zwykle nie przepuszczają tak dużych cząsteczek. Cytokiny, zgodnie z tym założeniem, w sposób selektywny są wychwytywane przez błonowe transportery białkowe i wraz z nimi, mogą być transportowane na niewielkie odległości przez bariery mózgowe
[23, 24]. Nie jest jednak jasne, czy białka transportujące miałyby zdolność gromadzenia wystarczającej ilości cytokin w określonym miejscu OUN, aby
mogły one w sposób istotny wpływać na zachowanie [19].
Zgodnie z następną hipotezą, cytokiny mogą być
syntetyzowane przez komórki odpornościowe, które
z obwodu przenikają do ośrodkowego układu ner-

117
wowego. Istnieje możliwość, że cytokiny znajdujące się w krwiobiegu aktywują makrofagi, leżące
w obrębie opon mózgowych oraz komórki mikrogleju, które są zlokalizowane wokół naczyń włosowatych mózgowia, prowadząc do uwolnienia prostaglandyn, które mogą oddziaływać na komórki
nerwowe mózgowia [25, 26].
Czwarta hipoteza zakłada, że cytokiny działając
na tkanki stymulują je do syntezy i uwalniania cząsteczek, np. prostaglandyny E2 (PGE2), które mają
zdolność przenikania barier mózgowych. Proces ten
zachodzi w komórkach śródbłonka naczyń krwionośnych mózgu, gdzie znajdują się receptory dla cytokin. Obwodowe podanie IL-1b powoduje aktywację
zlokalizowanych w tych komórkach cyklooksygenaz (szczególnie COX-2) [27–29], które odpowiadają za syntezę tej prostaglandyny.
Zgodnie z ostatnią hipotezą, cytokiny pośrednio
lub bezpośrednio działają na nerwy obwodowe, których zakończenia aferentne przesyłają następnie sygnały do ośrodkowego układu nerwowego. Szczególną rolę w procesie łączności między układem odpornościowym i OUN, ze względu na położenie
w organizmie oraz bezpośredni kontakt z komórkami układu odpornościowego, pełni nerw błędny
(nervus vagus) [30, 31].
Obecnie nie można jednoznacznie stwierdzić,
który z przedstawionych procesów odgrywa kluczową rolę w przekazywaniu informacji o stanie aktywności układu odpornościowego do OUN. Prawdopodobnie, wszystkie one współistnieją i w określonych warunkach fizjologicznych lub patologicznych
ustroju mogą wzajemnie się uzupełniać czy nawet
przejmować swoje funkcje.

Wpływ IL-1b na zmiany fizjologiczne organizmu oraz na zachowanie się
W wyniku podania egzogennej interleukiny-1b
zachowanie zwierząt zmienia się. Podobne zmiany
obserwujemy w warunkach naturalnych podczas
chorób o podłożu infekcyjnym, ich zespół określa
się jako „zachowanie się w chorobie” (sickness behavior). Jego przejawami są: gorączkowy wzrost
temperatury wewnętrznej, obniżenie aktywności lokomotorycznej, obniżenie łaknienia, redukcja zachowania eksploracyjnego, zredukowana aktywność
seksualna oraz zwiększona liczba epizodów i czasu
trwania snu wolnofalowego [5, 19, 29, 32]. W praktyce medycznej i weterynaryjnej objawy te były często określane jako osłabiające albo wyniszczające.
W rzeczywistości należy je rozpatrywać jako natu-
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ralne mechanizmy obronne, które uruchamiane są
przez organizm w sytuacji toczącego się procesu
chorobowego. Wszelkie zmiany behawioralne i fizjologiczne zwierząt, które obserwowane są w sytuacji toczącego się procesu chorobowego o podłożu
infekcyjnym, mają taki sam charakter adaptacyjny
i ochronny, jak strach w sytuacjach potencjalnego
zagrożenia [5, 29]. Proces „gorączkowy”, który rozwija się podczas infekcji, prowadzi do wzrostu aktywności układu odpornościowego, a jednocześnie
hamuje rozwój patogenów wrażliwych na podwyższoną temperaturę [8, 33, 34]. Zatem, w sytuacji
„zachowania się w chorobie” wyciszeniu i zahamowaniu będą ulegały wszelkie te działania organizmu,
które wymagają zwiększonego wydatkowania energii. Zaoszczędzona w ten sposób energia może zostać „przekierowana” na podtrzymywanie procesów
prowadzących do walki z chorobą i przyspieszających zdrowienie organizmu [5, 29].
W wyniku toczącego się procesu chorobowego,
powszechnie występuje spadek pobierania pokarmu, który obserwuje się także po podaniu zwierzętom doświadczalnym IL-1 [6, 35–37]. Zaobserwowano, że zarówno w przypadku chorób infekcyjnych, jak i w efekcie podania cytokin, następuje obniżenie masy ciała zwierząt [38, 39]. Podobnie jak
w przypadku zmian temperatury ciała, zahamowanie aktywności cyklooksygenaz czy przecięcie nerwu błędnego częściowo przeciwdziałają obniżeniu
pobierania pokarmu wywołanego iniekcjami IL-1
[11, 40].
W przypadku chorób infekcyjnych lub iniekcji
cytokin obniża się aktywność eksploracyjna i lokomocyjna zwierząt. Zaobserwowano, że w odpowiedzi na dootrzewnowe podanie IL-1b zmniejszeniu
uległa aktywność szczurów oraz myszy w teście
otwartego pola [11, 41–44].
Zgromadzono szereg danych doświadczalnych,
które analizują wpływy cytokin na zachowanie socjalne zwierząt. Doświadczenia te pochodzą głównie z laboratorium Dantzera i jego zespołu. Ogólnie,
podanie IL-1b prowadzi do zmniejszenia interakcji
socjalnych zwierząt [45–47]. Nerw błędny może odgrywać ważną rolę w przekazie sygnału o wzbudzeniu układu odpornościowego do OUN, ponieważ
wagotomia podprzeponowa tłumiła wpływ IL-1b
na zachowanie socjalne zwierząt [48], ale tylko wtedy, gdy cytokinę podawano obwodowo, a nie ośrodkowo [49].
Obok wymienionych zmian zachowania się
zwierząt, które pojawiają się w przypadku infekcji
czy podania IL-1b, często obserwowuje się obniże-
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nie aktywności seksualnej [44, 50]. Zmienia się także charakter snu. Skróceniu ulegają epizody szybkich ruchów gałek ocznych, natomiast wydłużeniu
ulega faza snu wolnofalowego [51, 52, 53].
Proces chorobowy lub doświadczalne podanie
cytokin, wywołuje zmiany o charakterze anhedonii,
objawiającej się obniżeniem pobierania słodkiego
mleka u myszy [41, 54] czy sacharyny u zwierząt,
którym podano IL-1b bezpośrednio do jądra przykomorowego podwzgórza (nucleus paraventricularis – PVN) [55].
Analizując wyżej wymienione zmiany zachowania się zwierząt, które obserwujemy w przypadku
chorób o charakterze infekcyjnym, lub w warunkach laboratoryjnych, jako wynik oddziaływania
cytokin, raz jeszcze trzeba podkreślić ich charakter
ochronny i adaptacyjny. Umożliwiają one przetrwanie okresu choroby oraz chronią jednostkę
przed drapieżnikami i innymi rodzajami zagrożeń,
które mogą występować w ich naturalnych środowiskach [5, 6, 51, 56]. Zatem zmiany zachowania się
zwierząt, które obserwujemy w stanach chorobowych, zdają się być wysoce zorganizowane i ukierunkowują działanie organizmu na walkę z chorobą
nawet, jeśli wydaje się, iż mają charakter wyniszczający [57]. Podkreślić również należy ważną rolę
cyklooksygenaz oraz nerwu błędnego w procesach
przekazywania informacji o zwiększonej aktywności układu odpornościowego do OUN.

Wpływ IL-1 na oś podwzgórzowo–przysadkowo–nadnerczową
Proces chorobowy, infekcje lub stan zapalny,
prowadzą do wzrostu aktywności układu wewnątrzwydzielniczego, szczególnie osi HPA. Zjawisko to
od dawna wiązane było z działaniem stresu na organizm i zarazem uważane za przejaw takich oddziaływań [58, 59]. Pojęcie osi HPA wywodzi się z klasycznych dzisiaj opracowań Dawida de Wieda z lat
pięćdziesiątych XX wieku, który przedstawił jej elementy anatomiczne oraz wskazał właściwości jej
peptydów [60, 61]. Oś HPA tworzy funkcjonalne
połączenie: podwzgórze–przysadka mózgowa–kora
nadnerczy (hypothalamus–hypophysis–adrenal cortex). Zwykle przyjmuje się, że oś HPA łączy uwalnianie następujących hormonów: czynnika uwalniającego kortykotropinę (CRF) na poziomie podwzgórza, hormonu adrenokortykotropowego
(ACTH) na poziomie przysadki mózgowej oraz glikokortykoidów (w tym kortykosteronu i kortyzolu)
w obrębie kory nadnerczy.

IL-1b a OUN
Pomimo że możliwe mechanizmy oddziaływania
IL-1b na oś HPA stanowiły i stanowią cel bardzo
wielu eksperymentów, to do tej pory nie ma jednoznacznej odpowiedzi wyjaśniającej, w jaki sposób
dochodzi do wzbudzenia jej aktywności. Być może
przyczyną tego jest fakt, że prawdopodobnie współistnieje szereg różnych mechanizmów oddziaływania IL-1b na oś HPA. Zasugerowano możliwość
bezpośredniego wpływu interleukiny-1b na przysadkę mózgową i w ten sposób stymulowania uwalniania ACTH [62]. Istnieją również dane wskazujące na możliwość bezpośredniego działania IL-1b
na korę nadnerczy, co prowadzi do uwalniania glikokortykoidów [63, 64]. Jednakże, jak się dzisiaj
wydaje, oba te zjawiska nie stanowią mechanizmów
fizjologicznych, ponieważ użyte dawki IL-1b były
wysokie, a czas inkubacji bardzo długi. Większość
doświadczeń przeprowadzonych na zwierzętach
wskazuje na wiodącą rolę podwzgórza oraz czynnika uwalniającego kortykotropinę (CRF) w aktywacji osi HPA [65–67].
W zależności od miejsca obwodowego podania
interleukiny-1b, zaobserwowano wyraźne różnice
w czasie odpowiedzi osi HPA. Dożylne iniekcje tej
cytokiny wywołują szybki wzrost stężenia ACTH
i kortykosteronu u szczurów [63, 68, 69] oraz u myszy [70]. Maksymalne stężenie obserwowano około 30 minut po podaniu IL-1b, a po około godzinie
zmiany te stopniowo zanikały. W przeciwieństwie
do wyżej odnotowanych zmian, po dootrzewnowych czy podskórnych iniekcjach IL-1b, zmiany
stężenia ACTH i kortykosteronu w osoczu krwi następowały znacznie wolniej i zwykle osiągały maksimum nie wcześniej niż około dwie godziny
od wykonanych iniekcji u szczurów [63, 68] oraz
u myszy [70]. Tym samym, pytanie o mechanizm/mechanizmy wymiany informacji, a także aktywowania OUN w sytuacji uaktywnienia układu
odpornościowego, wciąż pozostaje bez satysfakcjonującej odpowiedzi.

Wpływ IL-1b na aktywność systemów neurotransmisyjnych mózgu
Obwodowe iniekcje IL-1b prowadzą do zmian
aktywności systemów neurotransmisyjnych mózgu.
Stwierdzono wyraźny wzrost stężenia głównego katabolitu noradrenaliny (NA), 3-metoksy-4-hydroksyfenyloglikolu (MHPG) w mózgowiu myszy,
szczególnie w obrębie podwzgórza (hypothalamus),
w odpowiedzi na dootrzewnowe iniekcje IL-1
[71, 72]. Dane te zostały potwierdzone również
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w przypadku szczurów [73]. Badania z zastosowaniem mikrodializy wykazały wzrost zewnątrzkomórkowego uwalniania NA z obszaru przyśrodkowego podwzgórza (hypothalamus medialis) w odpowiedzi na dożylne [74, 75] oraz dootrzewnowe
[43, 74, 76] podanie tej cytokiny. Dynamika zmian
aktywności systemu NA była bardzo ściśle skorelowana ze zmianami odpowiedzi osi HPA, które obserwowano zarówno w badaniach neurochemicznych [77, 78], jak też w badaniach z zastosowaniem
mikrodializy [43, 74], co sugeruje, że zmiany te mogą być w znacznym stopniu od siebie zależne.
Badania przeprowadzone w celu wyjaśnienia,
czy układ noradrenergiczny jest rzeczywiście niezbędny do wzbudzenia aktywności osi HPA w odpowiedzi na obwodowe podanie IL-1b, przyniosły
bardziej złożone rezultaty. Uszkodzenia brzusznego
systemu noradrenergicznego za pomocą 6-hydroksydopaminy (6-OHDA), a także podanie 6-OHDA
do PVN, które spowodowały, w obu przypadkach
około 75% obniżenie stężenia NA w obrębie tego
obszaru mózgowia, zapobiegały wzrostowi stężenia
kortykosteronu w osoczu krwi wywoływanego dootrzewnowymi iniekcjami IL-1b u szczurów [79].
Podobne rezultaty obserwowano po uszkodzeniu
brzusznego systemu noradrenergicznego za pomocą 6-OHDA, gdy IL-1 była podawana do komór
mózgu, a także po uszkodzeniach tego systemu
w odniesieniu do stężenia ACTH w osoczu krwi
po dotętniczym podaniu interleukiny-1b. Stwierdzono, że całkowite uszkodzenie brzusznego systemu noradrenergicznego znacznie obniża stężenie
ACTH w osoczu krwi w odpowiedzi na dootrzewnowe podanie IL-1b, natomiast stężenie kortykosteronu w osoczu było obniżone jedynie nieznacznie
[80]. Łączne podanie antagonistów receptorów i b-adrenergicznych nie zapobiegało wzrostowi stężenia ACTH w osoczu krwi w odpowiedzi na obwodowe iniekcje IL-1b u myszy i szczurów [81, 82].
W przypadku myszy, antagonista receptorów b-adrenergicznych – propranolol nie powstrzymał wzrostu stężenia kortykosteronu w osoczu krwi w odpowiedzi na obwodowe podanie tej cytokiny. Natomiast prazosin – antagonista receptorów 1-adrenergicznych, hamował tę odpowiedź, jednakże nigdy nie więcej niż o 50% [83]. Jeżeli dokomorowymi iniekcjami 6-OHDA wywołano u myszy uszkodzenie systemu noradrenergicznego całego mózgowia, prowadzące do obniżenia stężenia NA o około 90%, zaobserwowano niewielkie, jednak istotne
statystycznie obniżenie stężenia kortykosteronu
w osoczu krwi w odpowiedzi na dootrzewnowe po-
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danie IL-1b. Efekt ten uwidocznił się jednak nie we
wszystkich badanych przypadkach [84].
Dane dotyczące roli, jaką może pełnić adrenalina w odpowiedzi na wzrost aktywności układu odpornościowego czy na podania IL-1 są stosunkowo
ubogie. Wykazano, że iniekcje interleukiny-1b powodowały, obok wzrostu stężenia NA i ACTH również wzrost stężenia adrenaliny [84, 86, 87]. Bergmann i wsp. [88] odnotowali, że adrenalina może
hamować uwalnianie IL-1b, IL-6 czy TNF- we
krwi pacjentów chorych na sepsę. Jednocześnie ci
sami autorzy wykazali, że adrenalina nasilała uwalnianie IL-10. Stwierdzono także niewielki wzrost
stężenia adrenaliny w osoczu krwi szczurów w odpowiedzi na podanie IL-1 [89].
Interleukina-1b zwiększała także mózgowe stężenia tryptofanu oraz metabolitu serotoniny (5-HT)
– kwasu 5-hydroksyindolooctowego (5-HIAA)
w mózgowiu myszy [77, 90] oraz szczurów [73].
W badaniach z zastosowaniem mikrodializy zaobserwowano również zwiększone stężenia zarówno 5-HT jak i 5-HIAA w obrębie formacji hipokampa (formatio hippocampalis) [91]. Wzrost aktywności systemu 5-HT zwykle rozpoczyna się później
w porównaniu do systemu NA [78], a jego odpowiedź wydaje się być mniej więcej jednakowa dla
wszystkich badanych obszarów mózgu [77]. W odróżnieniu od systemu NA, wzrostowi aktywności
systemu 5-HT, który następuje po podaniu IL-1b
nie można przeciwdziałać zastosowaniem inhibitorów cyklooksygenaz [70]. Z kolei inhibitory syntazy tlenku azotu przeciwdziałają zwiększeniu aktywności systemu 5-HT, natomiast nie mają wpływu na system NA, w efekcie obwodowego podania
IL-1b [92]. Ogólnie, wzrost aktywności systemu
5-HT w mózgowiu, spowodowany zwiększoną stymulacją układu odpornościowego, następuje nie
wcześniej niż po upływie półtorej do dwóch godzin
od jego wzbudzenia [11, 78, 93].
Dane doświadczalne odnoszące się do wpływu
interleukiny-1b na aktywność systemu dopaminergicznego mózgu nie są tak jednoznaczne, jak te opisujące jej wpływy na system noradrenergiczny.
Stwierdzono, co prawda, wzrost stężenia kwasu
3,4-dihydroksyfenylooctowego (DOPAC) u myszy,
jednak zmiany te nie były ograniczone do określonych obszarów mózgowia [72]. W przypadku
szczurów zaobserwowano również wzrost stężenia
tego metabolitu DA w obrębie PVN w odpowiedzi
na dootrzewnowe iniekcje IL-1b [94, 95]. Istnieją
także dane doświadczalne, których autorzy nie odnotowali wpływu tej cytokiny na uwalnianie DA
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z różnych struktur mózgowia [91]. Często obserwowane zmiany stężenia DA, DOPAC oraz stosunku
DOPAC/DA w odpowiedzi na interleukinę-1b, pojawiające się w różnych obszarach mózgowia nie
miały spójnego charakteru i były trudne do zinterpretowania [11, 92].
Podsumowując, należy podkreślić, że IL-1b nasila aktywność systemów monoaminergicznych
mózgowia. Najbardziej poznana i niekwestionowana jest rola systemu noradrenergicznego, na którą
zwrócono uwagę stosunkowo wcześnie [96].
Stwierdzono także bardzo wyraźną, mózgową lokalizację wzrostu aktywności tego systemu, wywołaną
wzmożonym działaniem układu odpornościowego,
spowodowanej chorobami o podłożu infekcyjnym,
czy podaniem IL-1. Ograniczała się ona z reguły
do przyśrodkowego podwzgórza, szczególnie okolicy PVN [97, 98]. Zmiany funkcjonalne pozostałych
systemów monoaminergicznych mózgowia, pomimo że ich aktywność również wzrasta w odpowiedzi na stymulację immunologiczną, nie są jednak
ani tak jednoznaczne, ani zlokalizowane, jak te
obserwowane w przypadku układu noradrenergicznego.
Na zakończenie raz jeszcze należy podkreślić, że
możliwość wzajemnej wymiany informacji pomiędzy układami odpornościowym i nerwowym jest
niezwykle istotna z punktu widzenia mechanizmów
obrony organizmu przed chorobami infekcyjnymi,
wywoływanymi przez bakterie, wirusy czy pasożyty. Dane doświadczalne, które zgromadzono w ciągu ostatnich ponad dwudziestu lat, jasno dowodzą
dwukierunkowego przepływu informacji pomiędzy
tymi systemami. OUN w sposób istotny wpływa
na system odpornościowy, a ten ostatni – wysyła informacje do układu nerwowego o procesach patologicznych, które zachodzą na obwodzie organizmu.
Infekcje, zranienia czy inne przyczyny prowadzące
do wzrostu aktywności układu odpornościowego,
stymulują produkcję i uwalnianie cytokin, które zapoczątkowują między innymi: wzrost temperatury
ciała, zmiany zachowania się, zmiany neurochemiczne i wewnątrzwydzielnicze. Większość z nich
stanowi ważne składowe mechanizmów obronnych
organizmu, określanych jako „zachowanie się
w chorobie”.
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