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Immunological and endocrine aspects of pathogenesis of depression
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STRESZCZENIE
Cel. Celem poni¿szej pracy jest analiza zwi¹zku depresji z zaburzeniami w zakresie uk³adu immunologicznego, które stanowi¹ mechanizm porednicz¹cy w zwiêkszonej aktywnoci osi podwzgórzeprzysadkanadnercza (HPA).
Pogl¹dy. W latach osiemdziesi¹tych minionego stulecia w licznych badaniach opisywano zwi¹zek depresji z upoledzeniem odpowiedzi typu komórkowego (mniejsza bezwzglêdna liczba limfocytów T i B, zmniejszenie liczby oraz os³abienie aktywnoci komórek NK),
w latach dziewiêædziesi¹tych pojawi³y siê doniesienia dotycz¹ce wp³ywu zaburzonej aktywnoci osi HPA w patogenezie depresji oraz
zwi¹zku zaburzeñ depresyjnych z podwy¿szonym poziomem cytokin prozapalnych u osób, u których wykluczono wspó³istnienie depresji
z procesem zapalnym.
Wnioski. W XX wieku dokonano znacz¹cego postêpu w zakresie poznania mechanizmów zaburzeñ uk³adów odpornociowego i endokrynnego w patogenezie nawracaj¹cych zaburzeñ depresyjnych. Do wzrostu poziomu cytokin pozapalnych, takich jak: interleukina-1
(IL-1), interleukina-6 (IL-6), czynnik martwicy nowotworów (TNF-") produkowanych na obwodzie oraz w centralnym uk³adzie nerwowym mo¿e dochodziæ pod wp³ywem dzia³ania szeregu bodców stresuj¹cych. Wzrost stê¿enia cytokin w obrêbie o.u.n. wp³ywa na zwiêkszon¹ aktywnoæ osi HPA, a w zwi¹zku z tym na zwiêkszone stê¿enie kortykoliberyny oraz glukokortykosteroidów, które mog¹ wywo³ywaæ
i nasilaæ objawy charakterystyczne dla zaburzeñ depresyjnych.
SUMMARY
Objectives. To analyze the relationship between depression and the immune system disorders that mediate an increased activity of the
hypothalamic-pituitary-adrenal axis (HPA).
Review. In the 1980s the relation between depression and cell-mediated response impairment (i.e. a reduced absolute number of T and B
lymphocytes, and diminished number and hypoactivity of NK cells) was described in many studies. In the 1990s reports were published
concerning the effect of HPA axis disturbances on the pathogenesis of depression, as well as the association of depressive disorders with an
increased level of proinflammatory cytokines in patients in whom the concurrence of depression and an inflammatory process had been
excluded.
Conclusion. In the 20th century a significant progress was made in the understanding of mechanisms underlying the immune and endocrine system dysfunctions in the pathogenesis of recurrent depressive disorders. A number of stressful stimuli can lead to an increase in the
levels of proinflammatory cytokines such as IL-1, IL-6 or TNF-" produced in the peripheral and central nervous system. The increased
cytokine concentration in the c.n.s. results in an increased activity of the HPA axis and in consequence, in an increased concentration of
corticoliberin and glucocorticosteroids. The latter can evoke and exacerbate the symptoms characteristic of depressive disorders.
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Niektóre cytokiny  substancje reguluj¹ce aktywnoæ
immunologiczn¹  wystêpuj¹ce w mózgu wp³ywaj¹ na
funkcjê neuroprzekaników orodkowego uk³adu nerwowego, zwiêkszaj¹ aktywnoæ osi HPA i podobnie jak glukokortykosteroidy uwalniane s¹ w du¿ych ilociach w stresie
[1, 2]. Wzrost cytokin prozapalnych i ich wp³yw na centralny uk³ad nerwowy przyczynia siê do rozwoju objawów
neuropsychologicznych oraz somatycznych depresji [3, 4].
Badania w zakresie zmian w uk³adzie odpornociowym
w depresji wskazuj¹ na istnienie cech patologicznej aktywacji immunologicznej. Jej przejawem jest m.in. wzrost
stê¿enia bia³ek ostrej fazy: bia³ka C-reaktywnego, kwanej
"-1-glikoproteiny i "-chymotrypsyny oraz zmiany w strukturze tych bia³ek w stanach zapalnych. Reakcja ostrej fazy,

jest elementem odpornoci nieswoistej i obejmuje wiele
zmian zachodz¹cych najwczeniej w odpowiedzi na uszkodzenie tkanek. Reakcja ta objawia siê m.in. gwa³townym
wzrostem wytwarzania wielu bia³ek, w tym bia³ek ostrej
fazy. Wiêkszoæ z tych bia³ek jest syntetyzowana w w¹trobie, a g³ównym stymulatorem ich wytwarzania jest IL-6.
Podobnie do IL-6 dzia³aj¹ pod tym wzglêdem: LIF(czynnik
hamuj¹cy bia³aczkê), OSM(onkostatyna), CNTF (rzêsistkowy czynnik neurotrofowy) i IL-11, a tak¿e IL-1 i TNF-".
Niektóre bia³ka ostrej fazy powstaj¹ równie¿ w komórkach
ródb³onka, fibroblastach i adipocytach [5, 6, 7, 8, 9]. Przejawem patologicznej aktywacji uk³adu immunologicznego
jest zwiêkszenie sekrecji niektórych cytokin  interleukin
dzia³aj¹cych prozapalnie.
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Cytokiny s¹ wewn¹trzkomórkowymi polipeptydami reguluj¹cymi proliferacjê i ró¿nicowanie komórek. S¹ tak¿e
mediatorami reakcji zapalnej, reguluj¹ proces hematopoezy
[10, 11, 12], bior¹ udzia³ w przekazywaniu informacji
z uk³adu odpornociowego do mózgu i uk³adu neuroendokrynnego [13, 14]. Faktycznie cytokiny takie jak IL-1, IL-6,
TNF-" maj¹ zdolnoæ do bezporedniego pobudzania osi
podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej i uwalniania
kortykoliberyny [15, 16]. W odniesieniu do zaburzeñ nastroju, te cytokiny mog¹ równie¿ spowodowaæ wyst¹pienie
takich objawów chorobowych, jak: zmêczenie, anoreksja,
anhedonia, zmniejszenie aktywnoci psychomotorycznej,
zmniejszenie dba³oci o higienê osobist¹ [17, 18]. Istotn¹
rolê w patogenezie depresji przypisuje siê IL-1, która ma
znaczenie w regulacji m.in. snu i przyjmowania pokarmów,
które w depresji s¹ zaburzone. Stwierdzenie u osób chorych na depresjê objawów wiadcz¹cych o zachodz¹cym
procesie zapalnym spowodowa³o, ¿e Smith [19] zaproponowa³ cytokinow¹ teoriê depresji. Teoria ta zak³ada, ¿e
zmiany w zachowaniu typowe dla depresji s¹ wynikiem
oddzia³ywania cytokin prozapalnych produkowanych na
obwodzie i/lub w centralnym systemie nerwowym na uk³ad
neuroendokrynny, co prowadzi do aktywacji osi HPA i eliminacji tryptofanu  prekursora serotoniny  w wyniku
aktywacji 2,3-dioksygenazy indolowej (IDO), enzymu przekszta³caj¹cego tryptofan w kinureninê [20].
Przekonywuj¹cym dowodem przemawiaj¹cym za cytokinow¹ teori¹ depresji jest wystêpowanie symptomów
depresji u chorych na nowotwory i przewlek³e zapalenie
w¹troby typu C poddanych terapii IFN-" i IL-2. Czêsto
objawy depresji s¹ tak nasilone, ¿e konieczne jest podanie
leków przeciwdepresyjnych, a u pacjentów z objawami
depresji lekoopornej zaprzestanie immunoterapii. Hauser
i wsp. obserwowali objawy du¿ej depresji u 30% pacjentów
z zapaleniem w¹troby [21]. Musselman i wsp. obserwowali
objawy depresji u 50% pacjentów z czerniakiem z³oliwym
leczonych IFN-" [22]. Dawki cytokin prozapalnych podawane w celu dowiadczalnego wywo³ania stanu przypominaj¹cego depresjê i w immunoterapii s¹ bardzo wysokie
(zazwyczaj 100-krotnie przekraczaj¹ poziom fizjologiczny), podczas gdy w chronicznych stanach zapalnych, chorobach autoimmunologicznych oraz chorobach serca i naczyñ krwiononych obserwuje siê z regu³y kilkukrotny, za
to d³ugotrwale utrzymuj¹cy siê wzrost poziomu cytokin.
Cytokiny prozapalne podawane wielokrotnie zwierzêtom
i ludziom w du¿ych dawkach wywo³uj¹ nadmiern¹ sennoæ,
objaw typowy dla depresji sezonowej, natomiast podawane
w ma³ych dawkach, (np. TNF-") wywo³uj¹ bezsennoæ
 objaw charakterystyczny dla wiêkszoci rodzajów depresji [20]. Podanie cytokin prozapalnych upoledza pamiêæ
i zdolnoci uczenia siê [23]. U osób chorych na depresjê,
u których wykluczono wspó³istnienie procesu zapalnego
o znanej etiologii, stwierdzono podwy¿szony poziom cytokin prozapalnych i innych markerów stanu zapalnego.
Z drugiej strony obserwuje siê zwiêkszon¹ zapadalnoæ
na depresjê osób charakteryzuj¹cych siê podwy¿szonym
poziomem cytokin prozapalnych powstaj¹cych w wyniku
tocz¹cego siê procesu zapalnego. O zwi¹zku cytokin prozapalnych z wystêpowaniem zaburzeñ depresyjnych wiadcz¹
liczne wyniki badañ. Stwierdzono np., ¿e stres psychologiczny prowadzi do wzrostu poziomu cytokin pozapalnych,
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a równoczenie mo¿e sprzyjaæ wyst¹pieniu objawów depresji. Immunoterapia z zastosowaniem cytokin prozapalnych
niektórych chorób nowotworowych i chronicznego zapalenia w¹troby typu C mo¿e prowadziæ do powstania stanów
depresyjnych. Metodami obrazowania pracy mózgu stwierdzono identyczne zmiany w pracy mózgu u osób chorych
na depresjê i poddanych cytokinowej immunoterapii. Leki
przeciwdepresyjne znosz¹ stany depresyjne wyzwalane podawaniem cytokin, blokuj¹ te¿ syntezê cytokin prozapalnych in vitro. Potwierdza to w pewien sposób rolê cytokin
w powstawaniu depresji i sugeruje, ¿e terapeutyczna efektywnoæ leków mo¿e byæ zwi¹zana z ich immunosupresyjnym dzia³aniem [5, 24].
Oddzia³uj¹c bezporednio na podwzgórze, cytokiny wp³ywaj¹ na zwiêkszon¹ aktywnoæ osi HPA. W zwi¹zku z tym
u czêci chorych na depresjê obserwuje siê wy¿sze stê¿enie
kortyzolu we krwi, moczu, p³ynie mózgowo-rdzeniowym,
zmiany w dobowym profilu wydzielania kortyzolu oraz
podwy¿szone stê¿enie kortykoliberyny (CRH) w p³ynie
mózgowo-rdzeniowym. Badania post mortem wykaza³y
czterokrotne zwiêkszenie liczby neuronów wydzielaj¹cych
CRH, w tym dwukrotne zwiêkszenie liczby neuronów zawieraj¹cych zarówno CRH jak i arginino-wazopresynê
w j¹drze przykomorowym podwzgórza w depresji. Uwa¿a
siê, ¿e zwiêkszona aktywnoæ osi HPA w depresji jest spowodowana hipersekrecj¹ kortykoliberyny. Wiele badañ wykazuje, ¿e noradrenalina, serotonina, acetylocholina, histamina i kwas glutaminowy zwiêkszaj¹ wydzielanie CRH,
natomiast kwas (-aminomas³owy (GABA) i glukokortykosteroidy dzia³aj¹ odwrotnie. Powodem zwiêkszonej aktywnoci osi HPA nie wydaje siê jednak nadmierna jej stymulacja przez neuroprzekaniki o.u.n., gdy¿ ich stê¿enie
u chorych na depresjê (serotonina, noradrenalina) jest raczej
obni¿one. G³ównym zaburzeniem obserwowanym w depresji, a t³umacz¹cym zwiêkszenie aktywnoci osi HPA, jest
os³abienie mechanizmu hamuj¹cego sprzê¿enia zwrotnego
 systemu obni¿ania aktywnoci osi HPA przez glukokortykosteroidy [25, 26]. Zwiêkszenie stê¿enia glukokortykosteroidów mo¿e byæ wywo³ywane przez czynniki stresowe.
Stres zwiêksza syntezê i wydzielanie kortykoliberyny,
g³ównie z j¹dra przykomorowego podwzgórza, a w konsekwencji równie¿ syntezê i wydzielanie ACTH z przedniego
p³ata przysadki mózgowej oraz glukokortykosteroidów
z kory nadnerczy. Dzia³anie CRH na komórki kortykotropowe przysadki mózgowej jest nasilane przez arginino-wazopresynê, której uwalnianie wzrasta w stresie. Zwiêkszone
stê¿enie glukokortykosteroidów i CRH mo¿e wywo³ywaæ
czy nasilaæ wiêkszoæ zmian obserwowanych w depresji.
U zwierz¹t dowiadczalnych wykazano, ¿e stres i podawanie
kortykosteronu prowadzi do niedoboru serotoniny, obni¿enia gêstoci receptorów serotoninowych typu 5-HT1A,
zwiêkszenia gêstoci receptorów 5-HT2A, nasilenia uwalniania glutaminianu w hipokampie, a wiêc zmian obserwowanych w zwierzêcych modelach depresji [25, 27].
KOMENTARZ
Badania w zakresie zmian w uk³adzie odpornociowym
w depresji wskazuj¹ na istnienie cech patologicznej aktywacji immunologicznej ze wzrostem stê¿enia bia³ek ostrej fazy:
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bia³ka C-reaktywnego, kwanej "-1-glikoproteiny i "-chymotrypsyny oraz zmiany w strukturze tych bia³ek w stanach zapalnych. Kolejnym przejawem patologicznej aktywacji uk³adu immunologicznego jest zwiêkszenie sekrecji
niektórych interleukin dzia³aj¹cych prozapalnie (IL-1,
IL-6, TNF-"). Wiêksze zmiany w zakresie reakcji ostrej
fazy i sekrecji cytokin prozapalnych mog¹ byæ zwi¹zane
z opornoci¹ depresji na leczenie farmakologiczne. Zmianom powy¿szym towarzyszy uaktywnienie osi HPA, czyli
wzmo¿enie sekrecji CRH oraz hiperkortyzolemia. Zwiêkszone stê¿enie glukokortykosteroidów oraz kortyzolu prowadzi do niedoboru serotoniny, obni¿enia gêstoci receptorów 5-HT1A, zwiêkszenia gêstoci receptorów 5-HT2.
Konsekwencj¹ tych zmian jest pojawienie siê lub nasilenie
objawów charakterystycznych dla zaburzeñ depresyjnych.
Potwierdzeniem wp³ywu uk³adu immunologicznego oraz
endokrynnego w zaburzeniach depresyjnych s¹ badania
kliniczne, które wykazuj¹, ¿e podawanie w celach terapeutycznych cytokin prozapalnych (interferon), podobnie
jak podawanie glukokortykosteroidów mo¿e prowadziæ
do zaburzeñ nastroju.
Badania z zakresu psychoimmunologii oraz psychoendokrynologii nakrelaj¹ nowe spojrzenie na etiologiê i patomechanizmy zaburzeñ depresyjnych, stanowi¹c pomost
pomiêdzy dzia³aniem uk³adu hormonalnego i immunologicznego a dotychczas znanymi koncepcjami biologicznymi (np. teoria monoaminergiczna) i psychologicznymi.
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