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Wprowadzenie
Stan zapalny stanowi podstawowy mechanizm obronny organizmu przed czynnikami pochodzenia zewnãtrznego lub wewnãtrznego, które uszkadzajÄ tkanki. Pomimo skomplikowanego
iˊzĊošonego funkcjonowania zapalenie wykazuje duše uporzÄdkowanie dziaĊania, obejmujÄce procesy komórkowe iˊmolekularne,
które polegajÄ na aktywacji ukĊadu leukocytarnego oraz produkcji cytokin, biaĊek iˊmediatorów prozapalnych [1, 2]. Krótko trwajÄca reakcja zapalna (ostra reakcja zapalna) ma na celu szybkie
wyeliminowanie czynnika patologicznego, nastãpstw jego dziaĊania oraz przywrócenie homeostazy ustroju. Znacznie czãĴciej
obserwuje siã przewlekĊe stany zapalne towarzyszÄce chorobom
przewlekĊym (cukrzyca, AIDS, przewlekĊa obturacyjna choroba
pĊuc, niewydolnoĴÊ serca), nowotworowym iˊneurodegeneracyjnym [3, 4]. PrzewlekĊy stan zapalny, utrzymujÄcy siã wˊorganizmie miesiÄce lub lata, zaczyna wymykaÊ siã spod kontroli, obejmujÄc swym zasiãgiem kolejne tkanki iˊ– ostatecznie – osiÄgajÄc
stan ogólnoustrojowy. Niekontrolowana ogólnoustrojowa reakcja
zapalna uniemošliwia przywrócenie homeostazy ustroju, co powoduje zaburzenie funkcjonowania zdrowych tkanek, prowadzÄc
do upoĴledzenia dziaĊania szlaków komórkowych, aˊnastãpnie do
stopniowej degradacji iˊĴmierci komórek [5, 6].
KluczowÄ rolã wˊrozwoju, przebiegu iˊnasileniu stanu zapalnego odgrywajÄ cytokiny prozapalne, gĊównie czynnik martwicy
nowotworów typu alfa (tumor necrosis factor alpha – TNF-D), interleukiny 1 iˊ6 (IL-1 iˊIL-6) oraz interferon gamma (IFN-J), aˊtakše biaĊka ostrej fazy, takie jak biaĊko C-reaktywne (C-reactive
protein – CRP) [7, 8]. Wytwarzane sÄ gĊównie przez makrofagi
uczestniczÄce wˊ fagocytozie czynników uszkadzajÄcych oraz
martwych komórek wˊtkance dotkniãtej patologiÄ. GĊównym zadaniem wspomnianych substancji jest dalsza promocja, tj. nasilenie stanu zapalnego przez mobilizacjã kolejnych komórek ukĊadu
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immunologicznego, gĊównie neutrolów iˊmakrofagów. StÄd ich
nazwa – cytokiny prozapalne [7–9]. Wˊniekontrolowanie rozwijajÄcym siã iˊogólnoustrojowym stanie zapalnym obserwuje siã
tzw. burzã cytokinowÄ, polegajÄcÄ na gwaĊtownym wyrzucie cytokin prozapalnych do krÄšenia, które tÄ drogÄ docierajÄ do prawidĊowo funkcjonujÄcych komórek, prowadzÄc do stopniowego
zaburzenia ich szlaków molekularnych, aˊwˊkonsekwencji do ich
degradacji [10]. Zauwašono, še tkankami wysoce wrašliwymi na
cytokiny prozapalne sÄ narzÄdy endokrynne, miãĴnie, oraz ukĊad
nerwowy [11, 12]. Powyšsza obserwacja moše stanowiÊ istotnÄ
cechã wspólnÄ pomiãdzy zapalnym uszkodzeniem ukĊadu nerwowego aˊrozwojem zaburzeč psychicznych.

Rola stanu zapalnego
wɁpatozjologii depresji
Ostatnie badania naukowe podkreĴlajÄ wpĊyw przewlekĊego stanu zapalnego na rozwój chorób neurodegeneracyjnych, takich
jak choroba Parkinsona czy Alzheimera, wˊktórych obserwuje
siã uszkodzenia neuronów wˊokreĴlonych obszarach mózgu [12].
Coraz czãĴciej postuluje siã równieš wpĊyw stanu zapalnego na
rozwój zaburzeč psychicznych, takich jak schizofrenia iˊdepresja,
których etiopatogeneza przebiega wˊinny sposób niš weˊwspomnianych wczeĴniej chorobach neurodegeneracyjnych. Depresja
pozostaje jednak czãsto nierozpoznana lub objawia siã wˊróšnym
wieku iˊokresie šycia, gdzie czãsto nie towarzyszy jej wspóĊistnienie innych chorób systemowych. Utrudnia to obserwacje
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iˊwyciÄgniãcie wĊaĴciwych wniosków klinicznych [13]. Ponadto nasilenie odpowiedzi zapalanej obserwuje siã uˊok. 25–50%
osób zˊrozpoznanÄ depresjÄ gĊównie wˊprzebiegu chorób przewlekĊych, takich jak cukrzyca, niewydolnoĴÊ serca czy reumatoidalne zapalenie stawów [14–16]. Ješeli zatem uznamy depresjÄ za
chorobã ĴciĴle zwiÄzanÄ zˊrozwojem stanu zapalnego, to nalešy
zdaÊ pytanie: skÄd wˊtym przypadku stan zapalny bierze swój
poczÄtek? Jego şródĊem moše byÊ choroba systemowa lub zaburzenia metaboliczne, ale – jak wspomniano wczeĴniej – uˊistotnego odsetka osób cierpiÄcych zˊpowodu depresji nie obserwuje
siã istotnych zmian somatycznych [17]. Wˊdostãpnych wynikach
badač naukowych obecnie podkreĴla siã rolã przede wszystkim
dĊugotrwaĊej ekspozycji na stresory psychospoĊeczne oraz silne urazy psychiczne doznane wˊwieku dzieciãcym, które inicjujÄ rozwój stanu zapalnego iˊpredysponujÄ do rozwoju depresji.
Wˊprzebiegu depresji stan zapalny jest wprawdzie stanem przewlekĊym, ale charakteryzuje siã jednak mniejszÄ intensywnoĴciÄ
niš wˊprzypadku uogólnionych chorób systemowych, wspóĊistniejÄcych zˊzaburzeniami psychicznymi [16, 17].
Najwiãksze znaczenie wˊ„zapalnej hipotezie” powstawania depresji majÄ biaĊka stanu zapalnego oraz przede wszystkim cytokiny prozapalne, które oddziaĊujÄ na komórki mózgu dziãki zdolnoĴci do pokonywania bariery krew–mózg (ryc. 3.1).
Ich dziaĊanie opiera siã na zmniejszeniu biodostãpnoĴci monoamin dla neuronów, co skutkuje zmniejszonÄ syntezÄ
iˊuwalnianiem oraz wiãkszym wychwytem zwrotnym neuroprzekaşników, takich jak dopamina, serotonina iˊnoradrenalina. Ponadto, oddziaĊujÄc na komórki glejowe, cytokiny prozapalne zwiãkszajÄ uwalnianie glutaminianu, który – gromadzÄc siã
wˊprzestrzeniach pozasynaptycznych – prowadzi do ekscytotoksycznoĴci (polegajÄcej na uszkodzeniu iˊdegradacji neuronów
mózgu). Cytokiny aktywujÄ równieš szlak kinureninowy, którego neuroreaktywne metabolity zmniejszajÄ produkcjã czynników
wzrostu dla komórek mózgowych, co zakĊóca proces neurogenezy iˊzmniejsza plastycznoĴÊ synaptycznÄ [19]. PoczÄtkowo sĊusz-
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Ryc. 3.1. Potencjalny wpĈyw stanu zapalnego na rozwój depresji. Opracowanie
wĈasne na podstawie: Jung YJ i wsp. Front Neurosci 2021; 15: 656921 [18].

noĴÊ omawianej hipotezy potwierdzono wˊbadaniach na modelach zwierzãcych. Zaobserwowano, še uˊmyszy stymulowanych
róšnymi stresorami psychospoĊecznymi poziom IL-1 iˊIL-6 wˊkrÄšeniu oraz wˊobrãbie centralnego ukĊadu nerwowego byĊ wyšszy niš uˊzwierzÄt niepoddanych stresowi. Odnotowano równieš
zwiãkszonÄ aktywacjã szlaku NF-NB (nuclear factor kappa-light-
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chain-enhancer of activated B cells), prowadzÄcego do rozwoju stanu zapalnego wˊkomórkach nerwowych [20, 21]. Znacznie
ciekawsze wyniki odnotowano wˊbadaniach klinicznych dotyczÄcych wpĊywu stresorów psychospoĊecznych na rozwój depresji
zwiÄzanej zˊuprzedniÄ aktywacjÄ stanu zapalnego. Ocena ponad
1000 mĊodych osób (< 32 lat) wykazaĊa, še osoby doĴwiadczajÄce wˊdziecičstwie stresu wynikajÄcego zˊmaltretowania, nadušyÊ, izolacji spoĊecznej iˊtrudnoĴci ekonomicznych dwukrotnie
czãĴciej cierpiÄ na przewlekĊe stany zapalne [22]. Ponadto wˊdostãpnych metaanalizach potwierdzono, še ekspozycja na wspomniane psychospoĊeczne stresory prowadzi do wzrostu stãšenia
TNF-D, IL-6 iˊIFN-J oraz spadku stãšenia czynników przeciwzapalnych, tj. IL-10 wˊorganizmie [23–27]. Khandaker iˊwsp. wˊbadaniu obserwacyjnym przedstawili dowody na to, še utrzymujÄcy
siã uˊdzieci wysoki poziom IL-6 wiÄše siã zˊwiãkszym ryzykiem
rozwoju uˊnich depresji wˊwieku 18 lat [28]. Podobne wyniki uzyskali Gimeno iˊwsp. wˊdĊugofalowych badaniach obserwacyjnych,
które przeprowadzono na osobach dorosĊych. WedĊug autorów
wyjĴciowy pomiar poziomu CRP iˊIL-6 dokonany na poczÄtku
badania pozwoliĊ na predykcjã wystÄpienia zaburzeč funkcji poznawczych typowych dla depresji, które rozwinãĊy siã 12 lat póşniej [29]. Kiecolt-Glaser iˊwsp. stwierdzili, še silny stres doznany
wˊdziecičstwie moše doprowadziÊ do rozwoju stanu zapalnego
iˊprzedwczesnego starzenia siã komórek, co zˊkolei moše skróciÊ šycie oˊnawet 7–15 lat wˊporównaniu zˊosobami, które nie
doĴwiadczyĊy wˊšyciu istotnych przeciwnoĴci losu [30]. Miller
iˊwsp. wykazali natomiast, še kobiety, które doĴwiadczyĊy silnej traumy wˊdziecičstwie, majÄ istotnie wyšsze prawdopodobiečstwo rozwoju depresji zwiÄzanej zˊwysokim poziomem CRP
iˊIL-6, czego nie odnotowano uˊkobiet bez wspomnianych przešyÊ [31]. Omówione obserwacje podkreĴlajÄ fundamentalnÄ ideã,
še stres wystãpujÄcy weˊwczesnym okresie šycia moše wywieraÊ
trwaĊe skutki przez dĊugi czas, nie tylko zwiãkszajÄc podatnoĴÊ
na choroby somatyczne iˊpsychiatryczne, ale takše potencjalnie zakĊócajÄc odpowiedş na leczenie przeciwdepresyjne. War-
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Tabela 3.1. Czynniki wpĈywajÁce na ryzyko rozwoju depresji poprzez aktywacjà stanu zapalnego [17]
WpĈyw na poziom cytokin/
biaĈek ostrej fazy

Czynnik ryzyka
Dieta

Czerwone i przetworzone n IL-6, n CRP
miàso, wàglowodany,
niskie spoŤycie warzyw
i owoców
n TNF-D, n IL-6, n/p CRP
Uboga w witaminà D

AktywnoįÇ
zyczna

Niska aktywnoįÇ
zyczna w dzieciċstwie,
brak regularnej
aktywnoįci zycznej

n IL-6 ,n CRP

OtyĈoįÇ

NieprawidĈowa
dieta, zaburzenia
metaboliczne, brak
aktywnoįci zycznej

n TNF-D, n IL-6, n IL-8

Palenie tytoniu

Ekspozycja na czynniki
chemiczne

n TNF-D, n IL-1, n IL-6,
n CRP

Zaburzenia
atopowe

Choroby alergiczne
z nadprodukcjÁ IgE

n TNF-D, n IL-1, n IL-4,
n IL-5, n IL-13

Zaburzenia
snu

Ostra i przewlekĈa
deprywacja snu

n TNF-D, n IL-6, n CRP

Choroby
Choroby zàbów
stomatologiczne i przyzàbia

n IL-6, n IL-8, n CRP

to zwróciÊ równieš uwagã na czynniki inne niš psychologiczne,
które majÄ wpĊyw na rozwój stanu zapalnego iˊpredysponujÄ do
rozwoju depresji (tab. 3.1).
Wieloletnie palenie tytoniu prowadzi do wzrostu stãšenia
krÄšÄcego CRP, interleukin oraz TNF-D, aˊnastãpnie do omówionej wczeĴniej aktywacji komórek glejowych. ZalešnoĴÊ pomiãdzy
paleniem tytoniu, stanem zapalnym aˊdepresjÄ zdajÄ siã potwierdzaÊ obserwacje zwiÄzane zˊobecnoĴciÄ istotnie wyšszego stãše-
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nia CRP, IL-6 iˊTNF-Dˊuˊpalaczy zˊdepresjÄ niš uˊzdrowych osób
palÄcych wyroby tytoniowe [32]. Na rozwój depresji zwiÄzanej
zeˊstanem zapalnym ma równieš wpĊyw otyĊoĴÊ. Wówczas stan
zaburzenia metabolizmu tkanki tĊuszczowej prowadzi do produkcji cytokin prozapalnych przez adipocyty. Szacuje siã, še ryzyko rozwoju depresji uˊosób otyĊych jest oˊok. 50% wiãksze [33].
WĴród innych czynników predysponujÄcych do wystÄpienia depresji poprzez aktywacjã stanu zapalnego nalešy zaliczyÊ dietã,
zaburzenia atopowe, choroby stomatologiczne, zaburzenia snu
oraz zaburzenia mikrobiomu jelitowego [17].
Omówione powyšej badania zdajÄ siã potwierdzaÊ korelacjã
pomiãdzy stanem zapalnym aˊpredyspozycjÄ do rozwoju depresji. Warto zauwašyÊ, še mošliwe jest wczesne wskazanie wielu
zˊomówionych czynników, co umošliwia rozpoczãcie wystarczajÄco szybkiej interwencji terapeutycznej oraz podjãcie Ĵrodków
zapobiegawczych. Identykacja znanych czynników prowadzÄcych do wzrostu poziomu cytokin wˊorganizmie moše zapewniÊ
wsparcie dla ograniczenia stanu zapalnego jako kluczowej Ĵcieški
poĴredniczÄcej, zarówno wˊryzyku, jak iˊneuroprogresji depresji.

53

