
Homeostatické regulácie a somatické choroby

Tkanivá živočíchov sú tvorené obrovským množstvom buniek. Aktivita týchto bu-
niek je v záujme udržania homeostázy koordinovaná s vysokou mierou presnosti a 
špecifickosti. Homeostáza v organizme vyšších živočíchov je regulovaná tromi zák-
ladnými navzájom prepojenými regulačnými systémami - nervovým, endokrinným a 
imunitným (obr. 2). Prenos signálov medzi týmito tromi systémami zabezpečuje nielen 
rôznorodé fyziologické regulácie, ale zohráva významnú úlohu aj počas patologických 
situácií (Blalock, 1984; Besedovsky a del Rey, 1996; Besedovsky a Rey, 2007; Blalock a 
Smith, 2007). V rámci neuro-endokrinno-imunitných interakcií môže imunitný systém 
detekovať prítomnosť patogénov a poškodenie tkanív a prostredníctvom cytokínov 
zabezpečovať prenos signálov súvisiacich s patologickými prenosmi na periférii do cen-
trálneho nervového systému (CNS; (Blalock, 2005; Kaplin a Bartner, 2005; Blalock a 
Smith, 2007; Ferencik, 2007).

Mnohoúrovňové interakcie medzi nervovým, endokrinným a imunitným systémom 
vytvárajú podklad pre zapojenie CNS do etiopatogenézy niektorých patologických sta-
vov a somatických chorôb, pri ktorých sa v minulosti o úlohe CNS neuvažovalo, alebo 
jeho úloha nebola rozpoznaná, resp. bola prehliadaná (napr. ateroskleróza, diabetes 
mellitus typu 2., hemoragický šok, ischemicko-reperfúzne poškodenie, ileus, pankrea-
titída, sepsa, nádory; (Downing a Miyan, 2000; Gidron a spol., 2005; Grundy a spol., 
2006; Mravec a spol., 2006; Razavi a spol., 2006; Vassilopoulos a Mantzoukis, 2006; 
Gidron a spol., 2007; Penn a Bakken, 2007; Tracey, 2007; Mravec a spol., 2008).

Aj keď sa o úlohe CNS v etiopatogenéze viacerých somatických chorôb už nepochy-
buje, mechanizmy, ktorými nervový systém ovplyvňuje priebeh týchto chorôb nie sú 
úplne známe. Pri niektorých chorobách, o ktorých sa vie, že sú dôsledkom narušenej 
činnosti periférnych orgánov sa preukázalo, že nervový systém je nielen informovaný o 
ich priebehu, ale ich priebeh aj moduluje. Príkladom môže byť zlyhanie srdca. Činnosť 
kardiovaskulárneho systému je monitorovaná a modulovaná na viacerých úrovniach. 
Neprekvapuje preto, že zlyhanie srdca sa odráža aj v zmene činnosti viacerých štruktúr 
mozgu (Woo a spol., 2005). V súčasnosti sa intenzívne študuje aj vzťah medzi funkcia-
mi nervus vagus a rizikom vzniku kardiovaskulárnych chorôb (Thayer a Lane, 2007). 
Vynárajú sa však otázky vzťahu príčiny a následku, ktorých zodpovedanie 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 odrazom aktivácie kompenzačných mechanizmov? Pravdivá môže 
byť každá z uvedených možností. Rovnaké otázky sa môžu objaviť aj pri skúmaní 
etiopatogenézy ďalších somatických chorôb (Mravec, 2007).
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Obrázok 2. Schematické znázornenie dráh, ktoré umožňujú obojsmerné interakcie medzi nervo-
vým, endokrinným a imunitným systémom (upravené podľa (Di Comite a spol., 2007).
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3
3. Neuro-endokrinno-imunitné 

interakcie

Pre pochopenie mechanizmov zodpovedných za zapojenie nervového systému v 
etiopatogenéze somatických chorôb je potrebné definovať, ako nervový systém komu-
nikuje s endokrinným a imunitným systémom a bunkami periférnych tkanív. Vo vše-
obecnosti existujú dva typy dráh, ktoré umožňujú prenos signálov medzi regulačnými 
systémami navzájom, ako aj medzi regulačnými systémami a bunkami periférnych 
tkanív. Rozlišujú sa nervové (wire) a humorálne (wireless) dráhy (Dantzer a spol., 
2000; Elenkov a spol., 2000). Tieto dva typy dráh umožňujú prenos signálov súvisia-
cich s aktivitou endokrinného a imunitného systému a činnosťou buniek periférnych 
tkanív do mozgu. Nervové a humorálne dráhy zároveň umožňujú mozgu modulovať 
aktivitu endokrinného a imunitného systému a činnosť buniek periférnych tkanív. Za-
tiaľ čo humorálne dráhy sú relatívne pomalé a menej presne informujú o lokalite alebo 
zdroji signálu, nervové dráhy sú naopak rýchle a lokalizačne špecifické (Elmquist a 
spol., 1997; Dantzer a spol., 2000; Goehler a spol., 2000; Pavlov a spol., 2003).

Neuro-endokrinné interakcie
Interakcie medzi nervovým a endokrinným systémom zabezpečuje neuroendokrin-

ný systém. Tvoria ho hlavne hypotalamo-hypofýzarna os, autonómny nervový systém 
a difúzny neuroendokrinný systém, ktorého bunky sa nachádzajú v rôznych orgánoch 
(napr. pankreas, pľúca, štítna žľaza, pečeň, prostata, koža). Hormóny, neurotransmite-
ry a ďalšie solubilné molekuly zabezpečujú prenos signálov v rámci neuroendokrinného 
systému. Tieto signálne molekuly zohrávajú významnú úlohu aj v spätnoväzobných 
mechanizmoch v rámci neuroendokrinného systému (Besedovsky a del Rey, 1996; Be-
sedovsky a Rey, 2007).

Neuro-imunitné interakcie
Nervový systém, hlavne jeho centrálna časť, sa dlhé obdobie označovala ako imu-

nitne privilegovaná. Predpokladalo sa, že za fyziologických podmienok nedochádza 
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medzi imunitným systémom a tkanivami CNS k významnejšej výmene molekúl a bu-
niek. Zistilo sa však, že aj napriek uvedeným skutočnostiam CNS komunikuje s imunit-
ným systémom, prijíma signály súvisiace s aktivitou imunitných buniek a ich činnosť 
zároveň moduluje. Interakcie medzi nervovým systémom sú obojsmerné, prebiehajú na 
rôznych úrovniach a podieľajú sa na nich viaceré mechanizmy.

Prenos signálov z imunitných buniek do centrálneho nervového systé-
mu

Prenos signálov súvisiacich s aktiváciou imunitného systému, napríklad v dôsledku 
infekcie alebo sterilného zápalu prebieha prostredníctvom humorálnych a nervových 
dráh. Humorálne dráhy sú menej informatívne čo sa týka zdroja imunitného signálu. 
Humorálny prenos je významný zväčša vtedy, keď imunitný podnet vyvoláva výraz-
nejšiu aktiváciu imunitných buniek a následné uvoľnenie väčšieho množstva signálnych 
molekúl (cytokínov). Neuronálne dráhy umožňujú lokalitne špecifickejšie reakcie a za-
bezpečujú prenos signálov aj vtedy, keď je stimulácia imunitných buniek miernejšia a 
koncentrácia signálnych molekúl relatívne nízka (obr. 3).

Humorálne dráhy
Hlavnými signálnymi molekulami umožňujúcimi prenos signálov z imunitného sys-

tému do centrálneho nervového systému sú cytokíny. Cytokíny využívajú na prenos 
signálov z imunitného do nervového systému rozličné cesty (Sternberg, 1997; Manto-
vani, 1999; Buller, 2001). Receptory pre cytokíny sa nachádzajú ako v periférnom ner-
vovom systéme, tak aj v CNS (Rothwell a Hopkins, 1995). Cirkulujúce cytokíny môžu 
ovplyvniť činnosť mozgu prostredníctvom minimálne troch mechanizmov:

a) cytokíny prechádzajú do mozgu v oblastiach cirkumventrikulárnych orgánov 
(CVOs) a aktivujú bunky v okolí CVOs;

b) cytokíny môžu byť aktívne transportované endotelom cez hematoencefalickú 
bariéru;

c) cytokíny indukujú tvorbu ďalších mediátorov v bunkách hematoencefalickej ba-
riéry, ktoré ich následne secernujú do parenchýmu mozgu (Banks a spol., 1993; Quan 
a Herkenham, 2002; Roth a spol., 2004; Turrin a Rivest, 2004). V tomto prípade sa 
cytokíny viažu na receptory endotelových buniek, makrofágov alebo astrocytov, čím 
stimulujú tvorbu solubilných molekúl (prostaglandíny, oxid dusnatý), ktoré prenášajú 
signál z cirkulácie do CNS (Watkins a spol., 1995; Nadeau a Rivest, 1999; Ek a spol., 
2001; Szelenyi, 2001; Konsman a spol., 2002; Turrin a Rivest, 2004). Prostaglandíny 
takto predstavujú kruciálne signálne molekuly, ktoré sprostredkúvajú prenos signálov 
súvisiacich s aktiváciou imunitných buniek do tkanív mozgu a miechy (Turnbull a Ri-
vier, 1999; Rivest, 2001; Quan a Herkenham, 2002).

Periférne syntetizované cytokíny ovplyvňujú v mozgu procesy podieľajúce sa na 
kontrole termogenézy, správania, spánku a nálady. Uvedené funkcie ovplyvňujú cyto-
kíny, ktoré zväčša patria do skupiny prozápalových (napr. IL-1�, IL-6, TNF). Tieto 
cytokíny sú syntetizované makrofágmi a monocytmi hlavne počas stavov spojených s 
infekciou a zápalom (Goncharova a Tarakanov, 2007).

Imunitný systém môže ovplyvňovať činnosť mozgu a miechy aj ďalším mechaniz-
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Obrázok 3. Schematické znázornenie dráh, ktoré sa podieľajú na prenose signálov z imunitných 
buniek do centrálneho nervového systému. �-END – �-endorfín (upravené podľa (Mravec a spol., 
2006).

mom. Periférne sa nachádzajúce imunitné bunky totiž môžu prechádzať do tkaniva 
centrálneho nervového systému a následne ovplyvňovať jeho činnosť.

Nervové dráhy
Signály tvorené v imunitnom systéme sú prenášané do mozgu a miechy aj prostred-

níctvom periférnych nervov. Aj pri tomto procese zohrávajú primárnu úlohu molekuly 
cytokínov. Niektoré periférne nervy totiž obsahujú receptory pre cytokíny.
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Sentinelové bunky
Periférne nervy môžu prijímať signály priamo zo špecializovaných imunitných bu-

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

Nervus vagus
Jedným z najvýznamnejším neuronálnych senzitívnych systémov prenášajúcich sig-

nály o imunitných procesoch do mozgu je nervus vagus (Wang a spol., 2002b). Inervuje 
hrudnú a brušnú dutinu vláknami, ktoré obsahujú rôznorodé receptory (Paintal, 1973; 
Berthoud, 2004). Na základe množstva receptorov, ktoré umožňujú prenos signálov 
o pôsobení rôznych modalít sa uvažuje, že nervus vagus sprostredkováva tzv. „šiesty 
zmysel“ (Zagon, 2001). Úloha nervus vagus v prenose signálov súvisiacich s peri-
férnym zápalovým procesom je relatívne podrobne popísaná. Experimentálne práce 
preukázali, že na kapsaicín senzitívne aferentné vlákna hepatálnej vetvy nervus vagus 
vytvárajú nevyhnutnú zložku aferentných mechanizmov prvej febrilnej fázy (Roma-
novsky a spol., 2000). Tento fakt je podporený aj údajmi, ktoré preukázali, že samotné 
senzitívne neuróny nervus vagus exprimujú mRNA pre receptory IL-1�. Tento fakt 
poukazuje na možnosť priamej reakcie aferentných vlákien nervus vagus na periférne 
syntetizovaný IL-1� (Ek a spol., 1998). Cytokíny teda môžu priamo aktivovať senzitív-
ne aferentné vlákna nervus vagus, ktoré následne prenášajú signály súvisiace s aktivi-
tou imunitného systému do mozgu, hlavne do nucleus tractus solitarii (Maier a spol., 
1998; Perry, 2004). Úloha nervus vagus v zabezpečení komunikácie medzi imunitným 
systémom a mozgom je obzvlášť významná najmä počas situácií, kedy je koncentrácia 
periférnych prozápalových cytokínov nízka, kvôli čomu sa nemôže uplatniť signalizácia 
humorálnymi dráhami ako je tomu napríklad počas subklinického zápalu (Ek a spol., 
1998; Goehler a spol., 1998; Hansen a spol., 2000).

Ďalšia významná skupina viscerálnych senzorov umožňujúcich prenos imunitných 
signálov do mozgu sa nachádza v paragangliách. Vagové paragangliá predstavujú 
štruktúry podporujúce prenos signálov z imunitného systému do mozgu prostredníc-
tvom nervus vagus (Watkins a spol., 1995). Paragangliá inervované nervus vagus ob-
sahujú bunky, ktoré exprimujú receptory pre IL-1. Zdá sa, že receptory pre IL-1 sú 
lokalizované na bunkách podobných dendritickým, ktoré vytvárajú interdigitácie v 
parenchýme nervus vagus (Licinio a Wong, 1997). Takéto usporiadanie predstavuje 
významné spojenie medzi imunitným a nervovým systémom (Goehler a spol., 1997; 
Goehler a spol., 1999).
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Spinálne somatosenzitívne a viscerosenzitívne vlákna
Nervus vagus neinervuje všetky vnútorné orgány a neinervuje povrchové tkanivá 

organizmu. Z oblastí, ktoré nervus vagus neinervuje, môžu prenášať imunitné signály 
spinálne viscerálne aferentné vlákna a kožné primárne aferentné vlákna, ako aj niekto-
ré hlavové nervy obsahujúce senzitívne vlákna. Príkladom je nervus glossopharyngeus, 
ktorý prenáša imunitné signály zo zadnej časti ústnej dutiny (Romeo a spol., 2001).

Na význam kožných primárnych aferentných vlákien v prenose so zápalom súvisia-
cich signálov do CNS poukazujú experimenty, v ktorých sa indukoval zápal podaním 
bakteriálneho lipopolysacharidu v kombinácii s aplikáciou lokálnych anestetík (Roth a 
De Souza, 2001). Na úlohu kožných primárnych aferentných vlákien v prenose signálov 
z imunitného systému do CNS poukazuje aj taktilná hypersenzitivita prítomná počas 
zápalových chorôb, ako aj pozorovania u pacientov s leprou (Hermann a spol., 2005). 
Predpokladá sa, že narušenie C-vlákien a sympatikovej inervácie u lepry je zodpovedné 
za stratu protizápalovo pôsobiacich imunitno-nervových modulačných okruhov (Rook 
a spol., 2002)

Nervový systém moduluje činnosť buniek imunitného systému
Nervový systém môže stimulovať alebo inhibovať aktivitu vrodených aj získaných 

mechanizmov imunity prostredníctvom viacerých (eferentných) mechanizmov:
•hypotalamo-hypofyzárnej osi;
•sympatikového nervového systému;
•senzitívnych aferentných vlákien;
•nepriamo reguláciou príjmu potravy a nutričného stavu organizmu ako aj vazo-

motorickými reguláciami v tkanivách (Reichlin, 1988).
Hormóny a neurotransmitery môžu ovplyvniť aktivitu lymfatických orgánov a imu-

nitných buniek endokrinnými a lokálnymi autokrinnými/parakrinnými mechanizmami 
(Ferone a spol., 2006). Dráhy, ktorými nervový systém moduluje činnosť imunitných 
tkanív je možné rozdeliť na dve základné kategórie, neuronálne a humorálne (obr. 4; 
(Berczi, 2001; Brogden a spol., 2005).

Humorálne dráhy
Hlavnými mediátormi humorálnej komunikácie medzi mozgom a imunitným sys-

témom sú hormóny uvoľňované z adenohypofýzy (Berczi, 2001). Po pôrode sú funk-
cia kostnej drene, týmusu a udržiavanie imunokompetencie závislé na hypofyzárnom 
prolaktíne a rastovom hormóne. Tyreostimulačný hormón moduluje imunitné funkcie 
prostredníctvom stimulácie tvorby tyreoidálnych hormónov a účinkom na bunky imu-
nitného systému (Berczi, 1994; Fabris a spol., 1995; Berczi, 1997).

Peptidy odvodené od proopiomelanokortínu (ACTH, -melanocyty stimulujú-
ci hormón (α-MSH) a �-endorfín) účinkujú antagonisticky v porovnaní s rastovým 
hormónom a prolaktínom a inhibujú mechanizmy získanej imunity prostredníctvom 
účinkovania v nervovom, endokrinnom a imunitnom systéme (Vamvakopoulos a Chro-
usos, 1994; Berczi, 2001). α-MSH inhibuje nukleárny faktor κB (NF-κB) aktivovaný 
rôznorodými zápalovými agensmi a tento mechanizmus sa pravdepodobne podieľa 
na protizápalovom účinku indukovanom podaním α-MSH (Manna a Aggarwal, 1998; 
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Ichiyama a spol., 2000). Vplyv ACTH na imunitné funkcie je sprostredkovaný najmä 
glukokortikoidmi uvoľňovanými z kôry nadobličiek, ktoré ovplyvňujú imunitné reakcie 
po naviazaní na glukokortikoidné receptory imunitných buniek. Aj keď sa pôvodne 
predpokladalo, že glukokortikoidy sprostredkovávajú imunosupresiu, neskoršie štúdie 
preukázali, že glukokortikoidy inhibujú TH1 a aktivujú TH2 lymfocyty (Almawi a 
spol., 1999). Imunitné zmeny indukované po uvoľnení ACTH a následne glukokortiko-
idov nie sú preto vždy iba imunosupresívne, ale skôr ich možno označiť ako imunomo-
dulačné (Sternberg, 1997). Ďalší humorálny „regulátor“ imunitného systému je oxy-
tocín, hormón syntetizovaný hypotalamom a secernovaný hypofýzou, ktorý vykazuje 
imunomodulačné účinky (Yang a spol., 1997).

Je nevyhnutné brať do úvahy aj fakt, že imunitné bunky majú tiež schopnosť tvo-
riť niektoré hormóny, ako napríklad prolaktín a rastový hormón (Savino a Dardenne, 
1995). Pretože imunitné bunky môžu syntetizovať niektoré neurotransmitery, výsledná 
modulácia imunitných funkcií je podmienená súhrou medzi hormónmi uvoľňovanými z 
CNS a z imunitných buniek.

Nervové dráhy
Imunitné procesy v organizme môže modulovať sympatiková, parasympatiková aj 

senzitívna časť nervového systému. Všetky lymfatické orgány sú inervované autonóm-
nym (prevažne sympatikovým) nervstvom a bunky nachádzajúce sa v lymfatickom 
tkanive obsahujú receptory pre neurotransmitery autonómneho nervového systému 
(Dardenne a Savino, 1994; Elenkov a spol., 2000; Czura a Tracey, 2005; Nance a San-
ders, 2007).

Sympatikové nervy
Činnosť imunitného systému je regulovaná sympatikovým nervovým systémom 

(SNS), ktorý inervuje väčšinu tkanív lymfatických orgánov (Weigent a Blalock, 1987; 
Stevens-Felten a Bellinger, 1997; Basu a Dasgupta, 2000; Denes a spol., 2005). Ka-
techolamíny uvoľnené zo sympatikových nervových zakončení modulujú činnosť via-
cerých zložiek imunitného systému prostredníctvom adrenergických a purinergických 
receptorov imunitných buniek (Elenkov a spol., 1995; Vizi a spol., 1995; Hasko a Sza-
bo, 1998; Elenkov a spol., 2000; Tracey, 2002). Stimulácia �-adrenergických receptorov 
vedie napríklad k supresii aktivity NK buniek. Táto supresia NK buniek môže znižovať 
rezistenciu hostiteľa na NK senzitívne nádory (Shakhar a Ben-Eliyahu, 1998). Nálezy 
z posledného obdobia tiež preukázali, že SNS zohráva významnú úlohu v regulácii 
uvoľňovania hematopoetických buniek z kostnej drene (Katayama a spol., 2006). SNS 
môže tiež modulovať imunitné funkcie priamou reguláciou krvného prietoku tkanivami 
(Vizi, 1998). Experimentálne údaje preukázali, že narušenie SNS u zvierat ovplyvňuje 
reakciu organizmu na zápal (potenciácia alebo inhibícia), v závislosti od vývojového 
štádia, v ktorom bol tento systém poškodený a v závislosti od toho, či je SNS narušený 
na lokálnej alebo systémovej úrovni (Sternberg, 1997).
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Obrázok 4. Schematické znázornenie dráh, ktoré sa podieľajú na regulácii činnosti imunitných 
buniek centrálnym nervovým systémom. ACTH – adrenokortikotropný hormón; SNpo – sympa-
tikové postgangliové neuróny; SNpr – sympatikové pregangliové neuróny; VNpo – postgangliové 
neuróny nervus vagus; VNpr – pregangliové neuróny nervus vagus (upravené podľa (Mravec a 
spol., 2006).
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Nervus vagus
Aferentné nervové dráhy nervus vagus sa podieľajú na mozgom sprostredkovanej 

reakcii na zápal (Sternberg, 1997). Okrem spomenutých senzitívnych funkcií nervus 
vagus bol v poslednom období popísaný eferentný, motorický mechanizmus, v ktorom 
acetylcholín, primárny neurotransmiter uvoľňovaný zo zakončení nervus vagus, inhi-
buje 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 a spol., 2000b). 
Zistilo sa, že ako farmakologická, tak aj elektrická stimulácia nervus vagus znižuje 
systémovú zápalovú reakciu práve prostredníctvom cholinergickej protizápalovej dráhy 
(Bernik a spol., 2002a). Úlohu parasympatikového nervového systému v regulácii imu-
nitných funkcií podporujú aj pozorovania, preukazujúce, že narušenie vagovej inervácie 
vedie k zvýšenej expresii prozápalových génov (Nguyen a spol., 2006). Pri interpretácii 
týchto nálezov však treba brať do úvahy komplexnosť zmien, ktoré nastávajú po pa-
rasympatikovej denervácii (napr. zmenená aktivita exokrinných žliaz) a ktoré môžu 
ovplyvniť činnosť imunitného systému nepriamo. Otáznym ostáva aj možné protizá-
palové pôsobenie acetylcholínu uvoľneného v tkanivách, ktoré inervuje sakrálna zložka 
parasympatikového nervového systému.

Senzitívne nervové zakončenia
Imunitné funkcie sú modulované aj neurotransmitermi uvoľňovanými zo senzitív-

nych nervových zakončení pri aktivácii tzv. axónového reflexu. Zväčša ide o látky zo 
skupiny neuropeptidov, medzi ktoré patria napríklad substancia P (SP) a kalcitonínu 
génovo príbuzný peptid (CGRP). Neurotransmitery uvoľnené zo senzitívnych zakonče-
ní ovplyvňujú činnosť 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 podieľajú na modulácii procesov, 
ako sú leukocytmi indukovaná migrácia a zápal (Levite a spol., 1998).

Ďalšie mechanizmy nervovej regulácie imunitných funkcií
V regulácii imunitných funkcií zohráva významnú úlohu aj inervácia kostnej drene 

autonómnymi nervami (Broome a Miyan, 2000; Maestroni, 2000), ktorá môže ovplyv-
ňovať mikroprostredie kostnej drene a tvorbu nových imunitných buniek.

Nervová regulácia sa podieľa na hierarchickej kontrole imunitných 
funkcií

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