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somów) (Kawai i aKira 2009, raKus i Cha-
dzinsKa 2017). Do tej pierwszej grupy należą 
receptory Toll-podobne (ang. Toll-like recep-
tors, TLRs), a wśród nich najlepiej poznany 
receptor TLR4 wiążący LPS. Receptory TLR 
mogą być także związane z błoną endoso-
mów i przykładami takich wewnątrzkomór-
kowych TLR są: TLR3, rozpoznający dsRNA 
wirusów, oraz TLR7, rozpoznający jedno-
niciowy RNA (ssRNA) (raKus i ChadzinsKa 
2017). W cytoplazmie komórek znajdują się 
natomiast receptory: RLR (ang. RIG-like re-
ceptor), NLR (ang. NOD-like receptor) i cy-
toplazmatyczne sensory DNA (ang. cytosolic 
DNA sensors, CDSs). RLR rozpoznają wiru-
sowe RNA, NLR PAMP pochodzenia wiruso-
wego lub bakteryjnego, natomiast cytozolo-
we sensory DNA, jak sama nazwa wskazu-
je, wiążą wewnątrzkomórkowy DNA wirusów 
i inwazyjnych bakterii (Kawai i aKira 2009, 
raKus i ChadzinsKa 2017). Aktywacja PRRs 
prowadzi w komórce do: i) aktywacji czynni-
ka jądrowego NFkB (ang. nuclear factor kap-
pa-light-chain-enhancer of activated B cells), 
co następnie skutkuje m.in. produkcją cy-
tokin prozapalnych, np. czynnika martwicy 
nowotworów alfa (ang. tumor necrosis fac-
tor, TNF-α) oraz chemokin czy interleukiny 
6 (IL-6) albo ii) aktywacji i dimeryzacji czyn-
ników IRF-3 i -7 (ang. interferon regulatory 
factor) i w konsekwencji do syntezy przeciw-
wirusowych interferonów typu I (IFN typu 
I) (Turner i współaut. 2014). Po aktywacji 
PRR może także dojść do ekspresji cyklook-

WSTĘP

Skuteczna odpowiedź immunologiczna 
opiera się na zasadzie 4R (ang. recognition, 
response, regulation, resolution), czyli na 
prawidłowym rozpoznaniu zagrożenia (pato-
genu lub uszkodzenia tkanki), odpowiednio 
regulowanej odpowiedzi układu odporno-
ściowego i wreszcie, na wyciszeniu reakcji 
(Ryc. 1).

ROZPOZNANIE PATOGENU 
I WRODZONA ODPOWIEDŹ 

IMMUNOLOGICZNA

Układ odpornościowy zdolny jest do 
identyfikacji patogenów dzięki istnieniu tzw. 
receptorów rozpoznających wzorce moleku-
larne związane z patogenami (ang. pattern 
recognition receptors, PRRs), które wiążą 
znajdujące się na powierzchni patogenu lub 
w jego wnętrzu wzorce molekularne zwią-
zane z patogenem (ang. pathogen associa-
ted molecular patterns, PAMPs). Struktury 
PAMP charakterystyczne są dla patogenów, 
nie są natomiast obecne na/w komórkach 
gospodarza. Strukturami takimi są np. lipo-
polisacharyd (LPS) bakterii Gram-ujemnych, 
kwas lipotejchojowy (LTA) bakterii Gram-do-
datnich czy dwuniciowy RNA (dsRNA) wiru-
sów (Kawai i aKira 2009).

Receptory PRRs występują zarówno na 
powierzchni komórek, jak i w ich wnętrzu 
(w cytoplazmie lub związane z błoną endo-
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reakcja odpornościowa ma wpływ na funk-
cjonowanie układów hormonalnego i nerwo-
wego, w tym na zachowanie ludzi i zwierząt. 
Przykładowo, produkowana podczas reakcji 
zapalnej IL-1β może wpływać na podwzgórze 
i aktywować oś stresu: podwzgórze-przysada 
mózgowa-kora nadnerczy (ang. hypothala-
mus-pituitary-adrenal gland, HPA) (Verburg-
-Van Kemenade i współaut. 2017). 

ZACHOWANIA CHOROBOWE

Cytokiny prozapalne (IL-1β, TNF-α, IL-
6), interferony typu I (np. IFN-α) i II (IFN-γ) 
oddziałują także na, zlokalizowany w pod-
wzgórzu, ośrodek termoregulacji i wywołują 
gorączkę. Mogę również zaburzać łaknienie, 
wpływać na nastrój czy aktywność lokomo-
toryczną. Takie, wywoływane cytokinami, 
zmiany w zachowaniu ludzi i zwierząt na-
zywane są zachowaniami chorobowymi (ang. 
sickness behavior) (danTzer i współaut. 
2008). 

GORĄCZKA

Gorączka, czyli wzrost temperatury ciała, 
jest jednym z objawów stanu zapalnego. W 
najbardziej klasycznej drodze (droga humo-
ralna) indukcja gorączki rozpoczyna się od 
rozpoznania patogenu przez komórki ukła-
du odpornościowego oraz ich aktywacji, co 
prowadzi m.in. do syntezy cytokin proza-
palnych takich jak IL-1β, TNF-α, IL-6. Cy-
tokiny te zwane są potocznie endogennymi 

sygenazy 2 (COX-2), która katalizuje reak-
cję powstawania prostaglandyn, np. PGE2 
(Turner i współaut. 2014). W konsekwencji 
wydzielenia tych substancji prozapalnych i 
przeciwwirusowych następuje aktywacja leu-
kocytów i ich migracja w kierunku wzrasta-
jącego stężenia chemokin. Jako pierwsze do 
miejsca reakcji zapalnej migrują neutrofile, 
a następie monocyty, przekształcające się 
w tkankach w makrofagi. Obie te popula-
cje leukocytów fagocytują patogeny oraz na 
drodze tlenowej, przy udziale wolnych rodni-
ków tlenowych (ang. reactive oxygen species, 
ROS), i beztlenowej, przy udziale enzymów 
i peptydów bakteriobójczych, np. defensyn, 
uczestniczą w ich eliminacji (LeiCK i współ-
aut. 2015). Następnie musi dojść do wyci-
szenia reakcji zapalnej, w czym uczestniczą 
m.in. przeciwzapalne cytokiny, takie jak IL-
10 czy antagonista receptora IL-1 (IL-1Ra). 
W tej fazie zapalenia, apoptozie ulegają 
neutrofile, które są następnie fagocytowane 
przez makrofagi oraz dochodzi do regeneracji 
tkanki (Ryc. 1) (sugimoTo i współaut. 2016). 
Taki przebieg reakcji zapalnej jest ewolu-
cyjnie konserwatywny i występuje zarówno 
u ludzi, jak i u pierwszych kręgowców z w 
pełni wykształconą odpornością, czyli ryb 
(ChadzinsKa i współaut. 2008).

NEUROENDOKRYNNA REGULACJA 
ODPOWIEDZI IMMUNOLOGICZNEJ

Cytokiny nie są jedynymi czynnikami 
uczestniczącymi w regulacji przebiegu re-
akcji odpornościowej. W regulacji tej mogą 
brać udział także neuroprzekaźniki i hor-
mony (Verburg-Van Kemenade i współaut. 
2017). Taka regulacja jest możliwa dzięki 
występowaniu na leukocytach receptorów 
dla tych cząsteczek, np. receptorów adre-
nergicznych (ADR) czy receptorów dla kor-
tykosteroidów (GR). Ma ona także podłoże 
anatomiczne, bowiem wszystkie narządy lim-
fatyczne są unerwione, głównie unerwieniem 
współczulnym (FeLTen i współaut. 1992). 
Najlepiej poznanymi pod względem właści-
wości immunomodulacyjnych hormonami są 
hormony stresu, czyli glikokortykosteroidy 
i katecholaminy (adrenalina i noradreanali-
na). W warunkach stresu ostrego mogą one 
stymulować układ odpornościowy, powodu-
jąc przykładowo wyrzut do krwioobiegu du-
żej liczby neutrofili (inCe i współaut. 2019). 
Jednak w warunkach stresu chronicznego 
działają immunosupresyjnie, np. hamują 
ekspresję COX-2 oraz cytokin prozapalnych 
(Verburg-Van Kemenade i współaut. 2017). 
Ciekawe jest jednak też to, że oddziaływa-
nia pomiędzy układem odpornościowym i 
neuroendokrynnym mają charakter dwukie-
runkowy. Oznacza to, że tocząca się lokalnie 

Ryc. 1. Przebiegu reakcji zapalnej wraz z czą-
steczkami uczestniczącymi i/lub regulującymi po-
szczególne etapy zapalenia. 

Opis w tekście. PAMP – wzorce molekularne związane z 
patogenami, PRR – receptory rozpoznające wzorce, ROS 
– wolne rodniki tlenowe, NO – tlenek azotu, AMP – pep-
tydy przeciwbakteryjne, IL – interleukiny, TNF – czynnik 
martwicy nowotworów, GH – hormon wzrostu, IL-1Ra – 
antagonista receptora dla interleukiny 1.
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acją enzymatyczną oraz transportuje wraz 
z krwią do mózgu (iVanoV i romanoVsKy 
2004). Niezależnie od pochodzenia (obwodo-
wego lub mózgowego), PGE2 wiąże się z 
receptorami dla PGE2 na termowrażliwych 
neuronach zlokalizowanych w przedwzrokow-
ej części podwzgórza, a dokładnie w środ-
kowym jądrze przedwzrokowym (ang. median 
preoptic nucleus, MnPO,) przesuwając punkt 
nastawczy termoregulacji (ang. temperature 
set-point) w górę. Powoduje to uruchomienie 
mechanizmów termogenezy w tkankach ob-
wodowych (następuje przyspieszenie przemi-
any materii, zwężają się naczynia krwion-
ośne skóry oraz pojawiają drgawki, dzięki 
którym praca mięśni wykorzystywana jest 
do produkcji ciepła). To z kolei skutkuje 
podniesieniem temperatury ciała (bLaTTeis 
i współaut. 2005). Opisano cztery podtypy 
receptorów dla PGE2: EP1-EP4 (oKa 2004), 
wśród których wykazano, że EP3 ma decy-
dujące znaczenie w indukcji gorączki (ush-
iKubi i współaut. 1998, Lazarus i współaut. 
2007, saper i współaut. 2012). Rola PGE2 w 
indukcji gorączki u ssaków została opisana 
w 1971 r. przez miLTon i wendLandT, którzy 
wykazali, że mikroiniekcja PGE2 do trzeciej 
komory mózgu kotów i królików powoduje 
wzrost temperatury ich ciała. Kolejne bada-
nia z użyciem inhibitorów syntezy PGE2 pot-
wierdziły, że PGE2 odgrywa kluczową rolę w 
rozwoju gorączki u ssaków (iVanoV i roma-
noVsKy 2004, bLaTTeis i współaut. 2005). W 
przypadku IFN-α, gorączka w pewnym stop-
niu może być także wywoływana poprzez ich 
bezpośrednie oddziaływanie na receptory opi-
oidowe zlokalizowane na neuronach termow-

pirogenami, tj. czynnikami wywołującymi 
gorączkę (dinareLLo 1999, neTea i współ-
aut. 2000, roTh i bLaTTeis 2014). Spośród 
tych trzech cytokin, główną rolę w indukcji 
gorączki wydaje się pełnić IL-6. Stwierdzo-
no bowiem, że myszy z wyłączonym genem 
kodującym IL-6 (ang. IL-6 knockout mice, 
IL6-/-) oraz myszy, którym podano przeciw-
ciała neutralizujące IL-6, nie były w stanie 
rozwinąć gorączki w odpowiedzi na stymu-
lację lipopolisacharydem, pomimo zwiększo-
nej syntezy IL-1β i TNF-α (Chai i współaut. 
1996, KozaK i współaut. 1998, hamziC i 
współaut. 2013). Oprócz wyżej wymienion-
ych cytokin prozapalnych, do endogennych 
pirogenów zalicza się także interferony (IFN). 
U ssaków można wyróżnić 3 typy IFN: typ 
I (zawierający wiele podtypów, w tym m.in. 
IFN-α i IFN-β i wytwarzanych w odpow-
iedzi na infekcje wirusowe), typ II (IFN-γ) 
i typ III (IFN-λ). O ile IFN-γ może wywoły-
wać gorączkę poprzez indukcję syntezy IL-1β 
i TNF-α, które następnie aktywują syntezę 
IL-6, to w przypadku IFN-α wykazano jego 
bezpośredni wpływ na rozwój gorączki (ne-
Tea i współaut. 2000, daFny i yang 2005, 
reyes-Vázquez i współaut. 2012). Dożylne 
lub dokomorowe podanie rekombinowane-
go IFN-α wywołuje gorączkę u królików, 
gryzoni, kotów i ludzi (horning i współaut. 
1982, dinareLLo i współaut. 1984, dinareL-
Lo 1999), niezależnie od aktywacji innych 
endogennych pirogenów, takich jak IL-1β 
(dinareLLo 1999). 

W drodze humoralnej, produkowane lo-
kalnie endogenne pirogeny, wraz ze wz-
rostem stężenia, przedostają się do krwi i 
są transportowane do mózgu, gdzie w stre-
fie przedwzrokowej przedniej części podw-
zgórza (ang. preoptic anterior hypothalamic 
area, POA) indukują syntezę prostaglandy 
E2 (PGE2) będącej ostatecznym mediatorem 
gorączki (Ryc. 2). W syntezę PGE2 zaan-
gażowany jest, jak wspomnino wcześniej, 
m.in. enzym cyklooksygenaza 2 (COX-2), 
który ulega ekspresji pod wpływem działania 
endogenych pirogenów, m.in. w komórkach 
śródbłonka naczyń krwionośnych w POA 
(nadjar i współaut. 2005; rummeL i współ-
aut. 2005, 2006). Alternatywnie, komórki 
śródbłonka naczyń krwionośnych w obrębie 
POA mogą także rozpoznać, za pomocą re-
ceptorów PRR, znajdujące się we krwi struk-
tury PAMP, co prowadzi do bezpośredniej 
aktywacji syntezy PGE2 (riVesT 2003, CraCK 
i bray 2007). PGE2 może być także wy-
dzielana w tkankach obwodowych, głównie 
przez makrofagi wątrobowe i płucne (Li i 
współaut. 2006, sTeiner i współaut. 2006, 
simm i współaut. 2016). PGE2 wydzielana 
poza mózgiem ma zdolność do wiązania się 
z albuminą, która chroni ją przed degrad-

Ryc. 2. Cząsteczki uczestniczące w wywołaniu 
goraczki. Opis w tekście (wg. eVans i współaut. 
2015, zmodyfikowane). 

EP3 – receptor prostglandyn, PGE2 – prostaglandyna 
E2, COX-2 – cyklooksygenaza 2, IL – interleukiny, TNF 
– czynnik martwicy nowotworów.
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jące to zjawisko w warunkach naturalnych. 
Przykładowo, riChards-zawaCKi (2010) wyka-
zał, że w warunkach naturalnych dzikie 
złote żaby panamskie (Atelopus zeteki) są w 
stanie podnieść temperaturę ciała przez mi-
grację do środowiska o podwyższonej tem-
peraturze, w odpowiedzi na zakażenie pato-
gennym grzybem Batrachochytrium dendro-
batidis. 

Podobnie jak u ssaków, w przedwzrokow-
ej przedniej części podwzgórza kręgowców 
zmiennocieplnych opisano neurony termow-
rażliwe (prosser i neLson 1981) oraz wyka-
zano, że uszkodzenie tej części mózgu całko-
wicie hamuje rozwój gorączki behawioralnej 
u ropuch Bufo paracnemis (biCego i branCo 
2002). Dodatkowo, u kręgowców zmiennocie-
plnych wykazano, że podobnie jak u ssaków, 
za rozwój gorączki behawioralnej odpow-
iedzialna jest PGE2. Rolę PGE2 w rozwoju 
gorączki behawioralnej u kręgowców zmien-
nocieplnych wykazano zarówno w badaniach 
mających na celu indukcję gorączki poprzez 
iniekcję PGE2 (myhre i współaut. 1977, 
HuTChison i ersKine 1981), jak i w badani-
ach mających na celu zahamowanie gorączki 
(wywołanej wcześniejszą infekcją bakteryjną 
lub iniekcją LPS) przez podanie inhibitorów 
syntezy PGE2, takich jak salicylan sodu (ber-
nheim i KLuger 1976) czy indometacyna (bi-
Cego i współaut. 2002). Dodatkowo, u danio 
pręgowanego (Danio rerio) wykazano korelac-
ję pomiędzy zwiększonym poziomem PGE2 w 
osoczu a indukcją gorączki behawioralnej w 
odpowiedzi na iniekcję poliy (I:C) (boLTaña i 
współaut. 2013). Niewiele natomiast wiado-
mo na temat roli endogennych pirogenów w 
indukcji gorączki behawioralnej u kręgowców 
zmiennocieplnych. myhre i współaut. (1977) 
wykazali pirogenne działanie surowicy uzys-
kanej z żab Rana esculenta zakażonych pa-
togenną bakterią M. ranae. W opublikowanej 
niedawno pracy wykazano natomiast istotną 
rolę TNF-α w rozwoju gorączki behawioralnej 
podczas infekcji wirusem cyprinid herpesvi-
rus-3 (CyHV-3) u karpia (Cyprinus carpio L.) 
(raKus i współaut. 2017b). Z jednej strony, w 
badaniach tych wykazano, że wirus CyHV-3 
zawiera gen (ORF12) kodujący rozpuszczalny 
receptor wiążący TNF-α, przez co wpływa na 
opóźnienie rozwoju gorączki behawioralnej. 
Dzięki temu wirus może dłużej replikować 
w organizmie zakażonych ryb, gdyż migrac-
ja zakażonych karpi do wody z wyższą tem-
peraturą (powyżej 30oC) całkowicie blokuje 
replikację wirusa i powoduje, że ryby zdrow-
ieją. Z drugiej strony wykazano, że podanie 
rybom przeciwciał anty-TNF-α podczas infek-
cji CyHV-3 powoduje całkowite zahamowan-
ie rozwoju gorączki behawioralnej, co prow-
adzi do śmierci zakażonych karpi (raKus i 
współaut. 2017b).

rażliwych. Wykazano bowiem, że nalokson 
(antagonista receptorów opioidowych) może 
blokować rozwój gorączki wywołanej IFN-α, 
natomiast salicynian sodu nie wpływał na 
obniżenie gorączki wywołanej przez tę cyto-
kinę (reyes-Vázquez i współaut. 2012).

Z drugiej strony, u ssaków opisano także 
szereg związków wytwarzanych w organizmie 
i mających na celu obniżenie gorączki lub 
zahamowania jej rozwoju. Są to tzw. endog-
enne antypiretyki, które same nie wpływają 
na normalną temperaturę ciała (pioTrows-
Ki i współaut. 2017). Do związków tych 
należą m.in cytokiny przeciw-zapalne, w tym 
głównie IL-10 (pioTrowsKi i współaut. 2017). 
Przeprowadzone na modelu mysim badania 
wykazały, że mutanty pozbawione genów ko-
dujących IL-10 reagują wyższą gorączką niż 
myszy kontrolne, natomiast iniekcja rekom-
binowanej IL-10 hamuje rozwój gorączki w 
odpowiedzi na LPS (Leon i współaut. 1999).

Co ciekawe, gorączka w odpowiedzi na 
zakażenie rozwija się nie tylko u ssaków, 
które są organizmami stałocieplnymi, ale jej 
występowanie wykazano także u kręgowców 
zmiennocieplnych (ryby, płazy, gady) czy 
nawet bezkręgowców (np. pszczoły) (raKus i 
współaut. 2017a). Zwierzęta zmiennocieplne 
mają w większości przypadków temperaturę 
ciała zbliżoną do temperatury otoczenia, w 
którym żyją. Okazało się jednak, że podczas 
infekcji zwierzęta zmiennocieplne często mi-
grują do środowiska o wyższej temperaturze, 
co prowadzi do podwyższenia temperatury 
ciała zakażonego zwierzęcia powyżej tem-
peratury optymalnej. Zjawisko to określane 
jest jako gorączka behawioralna, albowiem 
zachodzi w wyniku zmiany zachowania zwi-
erzęcia (reynoLds i CasTerLin 1982, eVans i 
współaut. 2015, raKus i współaut. 2017a). 
O ile opisy gorączki u ludzi znane są już 
od starożytności, to pierwsze doniesienie 
na temat gorączki behawioralnej u zwierząt 
zmiennocieplnych zostało opublikowane w 
1974 r. i dotyczyło obserwacji zachowania 
i pomiaru temperatury ciała legwana pus-
tynnego (Dipsosaurus dorsalis) po wstrzyk-
nięciu inaktywowanej Gram-ujemnej bakterii 
Aeromonas hydrophila (Vaughn i współaut. 
1974). Kolejne prace z wykorzystaniem wie-
lu różnych gatunków zwierząt zmiennocie-
plnych wykazały, że gorączka behawioralna 
rozwija się w wyniku infekcji różnego rodza-
ju bakteriami czy wirusami oraz iniekcji in-
aktywowanych bakterii czy różnych PAMP, 
np. LPS czy poli (I:C) (syntetyczny analog 
dwuniciowego RNA, naśladujący zakaże-
nia wirusowe) (raKus i współaut. 2017a). 
Chociaż większość badań nad gorączką be-
hawioralną dotyczy eksperymentów prowad-
zonych w warunkach laboratoryjnych, to w 
literaturze, można znaleźć też prace opisu-
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zmniejszenia ilości pobieranego pokarmu i 
płynów, zmniejszenia częstości posiłków i 
zmiany preferencji jakości pobieranego po-
karmu (VeLLuCCi 2010). Zjawisko to jest 
zależne od IL-1β, TNF-α, IFN-α i PGE2, a 
regulowane jest zarówno obwodowo, jak i 
centralnie (andréasson i współaut. 2007). 
Stwierdzono na przykład, że IFN-α hamuje 
aktywności neuronów wrażliwych na gluko-
zę w jądrze pola podwzgórzowego boczne-
go (ang. lateral hypothalamic area, LHA), w 
którym wyodrębniono tzw. „ośrodek łaknie-
nia” bądź „głodu” oraz, że podawanie IFN-α 
zwiększa aktywność jądra brzuszno-przy-
środkowego podwzgórza (ang. ventromedial 
hypothalamus, VMH) będącego „ośrodkiem 
sytości” (daFny i współaut. 1996). U ludzi 
terapia z wykorzystaniem IFN-α powodu-
je jadłowstręt, prowadzący do utraty ponad 
10% masy ciała. Zjawisko to jednak zani-
ka po około tygodniu po zaprzestaniu tera-
pii. Wydaje się, że wiązana z działaniem IFN 
utrata łaknienia jest niezależna od induko-
wanej tą cytokiną gorączki, chociaż zaob-
serwowano także, że wzrost temperatury po 
podaniu interferonów moduluje aktywność 
wrażliwych na glukozę neuronów VMH i LH 
(aLam i współaut. 2013). 

Mimo intuicyjnego odczucia, że koszto-
wana energetycznie odpowiedź immunolo-
giczna powinna wzmagać łaknienie, obser-
wowane zmiany o odwrotnym charakterze 
mają znaczenie adaptacyjne. Stwierdzono 
bowiem, że powodują ograniczenie wydatków 
energetycznych związanych z poszukiwaniem 
pożywienia, a przez to zmniejszają szansę 
napotkania drapieżnika, a przede wszystkim 
powodują spadek poziomu żelaza w osoczu. 
To ostanie zjawisko znacząco ogranicza np. 
wzrost bakterii (VeLLuCCi 2010, soszyńsKi 
2004). Potwierdzeniem tej adaptacyjnej roli 
ograniczenia łaknienia podczas zakażenia 
jest obserwacja, że zainfekowane organizmy 
karmione „ na siłę” wykazują wyższą śmier-
telność (Tizard 2008). 

WPŁYW INFEKCJI I CYTOKIN NA SEN

Zarówno infekcje bakteryjne, jak i wiru-
sowe, poprzez produkowane w ich następ-
stwie mediatory zapalenia (cytokiny proza-
palne, interferony, prostaglandyny), wpływają 
także na sen (Ryc. 3). 

Stwierdzono, że podczas zakażenia wi-
rusem grypy dochodzi u ludzi do obniżenia 
jakości snu. Co ciekawe, w okresie namna-
żania wirusa dochodzi do redukcji długo-
ści snu, natomiast z chwilą pojawienia się 
pierwszych symptomów choroby sen się wy-
dłuża (besedoVsKy i współaut. 2019). Z ko-
lei myszy, którym zaaplikowano donosowo 
wirusa grypy wykazały długotrwały, kilku-

Gorączka jest mechanizmem przystoso-
wawczym, utrwalonym w ewolucji kręgow-
ców i sprzyjającym obronie organizmu przed 
patogenami. Mechanizmy obronne, takie jak 
produkcja przeciwciał, proliferacja limfocy-
tów, aktywność bakteriobójcza makrofagów i 
neutrofili, są bardziej efektywne, gdy tempe-
ratura ciała rośnie. Wykazano także, że go-
rączka zwiększa tempo migracji neutrofilii do 
miejsca, w którym rozwija się stan zapalny. 
Ponadto, podwyższona temperatura sprzy-
ja zwiększonej aktywności białek odporno-
ściowych (m.in. białek ostrej fazy), dzięki 
czemu działają one w sposób bardziej efek-
tywny niż w normalnej temperaturze ciała. 
Jednocześnie wiele bakterii (np. Streptococ-
cus pneumoniae często wywołujące zapalenie 
płuc) i wirusów gorzej namnaża się w wyż-
szej temperaturze (eVans i współaut. 2015). 
Gdy temperatura ciała jest podwyższona, 
zmniejsza się także stężenie żelaza, miedzi i 
cynku w osoczu, co hamuje rozwój bakterii 
chorobotwórczych. Zjawisko to nosi nazwę 
odporności alimentacyjnej (eVans i współaut. 
2015). Istnieje szereg danych pokazujących, 
że zainfekowane organizmy, które nie gene-
rują gorączki, mają wyższą śmiertelność niż 
organizmy gorączkujące. Przykładowo, u kró-
lików zakażonych wirusem rinderpest, u któ-
rych zahamowano rozwój gorączki przez po-
danie kwasu acetylosalicylowego (aspiryny), 
wykazano podwyższoną śmiertelność (70%) 
w porównaniu do królików gorączkujących 
(śmiertelność na poziomie 16%) (Kurosawa i 
współaut. 1987). Również u ludzi wykazano, 
że zahamowanie gorączki może być związane 
z podwyższoną śmiertelnością podczas infek-
cji wirusem grypy (eVans i współaut. 2015). 
U zwierząt zmiennocieplnych zahamowanie 
gorączki behawioralnej jest także skorelowa-
ne z istotnie wyższą śmiertelnością podczas 
zakażenia (KLuger i współaut. 1975, ber-
nheim i KLuger 1976). boLTaña i współaut. 
(2013) wykazali, że danio pręgowany zakażo-
ny wirusem wiosennej wiremii karpia (SVCV) 
i mający możliwość migracji do przedziału z 
wyższą temperaturą wody, szybko zwalcza 
infekcję wirusową w przeciwieństwie do ryb 
trzymanych w stałych warunkach temperatu-
rowych. Zbawienny wpływ gorączki behawio-
ralnej wykazano także u karpi zakażonych 
wirusem CyHV-3, przepływających do prze-
działu o temperaturze wody 32oC, dzięki cze-
mu wszystkie ryby przeżyły infekcję wirusem, 
który w warunkach kiedy ryby utrzymywane 
są w akwariach ze stałą temperaturą wody 
na poziomie 24oC może prowadzić do 100% 
śmiertelności (raKus i współaut. 2017b).

ZABURZENIA ŁAKNIENIA

W przypadku wywołanych cytokinami 
zaburzeń łaknienia najczęściej dochodzi do 
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wiem, że w zależności od przyjętej dawki 
zwiększa długość trwania fazy NREM, jedno-
cześnie spowalniając aktywność EEG (bry-
anT i współaut. 2004). 

Także zakażenia bakteryjne, np. Salmo-
nella abortus, Staphylococcus auratus, Borde-
tella petrusis, Escherichia coli czy Helicobac-
ter pylori, przez zwiekszenie produkcji IL-1β, 
IL-6, TNF-α i IFN typu I, wpływają na sen. 
ToTh i Kreuger (1988) pokazali, że u kró-
lików dożylnie zakażonych gronkowcem zło-
cistym (S. auratus) dochodzi do zmian snu, 
charakteryzujących się początkowym wzro-
stem czasu spędzonego w śnie wolnofalo-
wym, a zmiany te były znoszone po podaniu 
zwierzętom antybiotyku. Z kolei, zakażenie 
wywołane przez bakterię Escherichia coli, po-
woduje gwałtowny i krótkotrwały (kilka go-
dzin) wzrost SWS, po którym następuje tłu-
mienie tej fazy snu. W przypadku infekcji 
grzybiczej, króliki, którym podano Candida 
albicans, podobnie jak w przypadku zakażeń 
bakteryjnych, wykazały następujące po sobie 
wzmocnienie, a następnie zmniejszenie in-
tensywności snu NREM (moLdoFsKy i diCK-
sTein 1999, imeri i opp 2009).

Podobnie jak to miało miejsce po po-
daniu IFN typu I, również podanie cytokin 
prozapalnych, takich jak IL-1β i TNF-α, po-
woduje zaburzenia snu. Efekt ich działania 
pojawia się zwykle w pierwszej godzinie po 
podaniu i trwa do 10 godzin (Krueger i 
współaut. 2011). 

Z kolei substancje, które hamują ekspre-
sję i/lub aktywność tych cytokin, np. hor-
mon stresu – kortyzol czy cytokiny przeciw-
-zapalne takie jak: IL-4, IL-10, IL-13, ha-
mują trwanie snu NREM (opp i współaut. 
1995, bryanT i współaut. 2004). Stymulowa-
ne cytokinami prozapalnymi zmiany struk-
tury snu są także odwracane przy pomocy 
nieselektywnego inhibitora COX – diklofena-
ku lub selektywnego inhibitora COX-2 – NS-
398. Sugeruje to, że działanie cytokin zależ-
ne jest od prostaglandyn (Terao i współaut. 
1998a, b) 

Mechanizm działania obu cytokin proza-
palnych na sen jest podobny (Ryc. 3). Za-
równo IL-1β, jak i TNF aktywują czynniki 
transkrypcyjne: NF-kB (ang. nuclear fac-
tor kB) i AP-1 (ang. activator protein-1), 
co stymuluje ekspresję interleukiny 2 (IL-
2), COX-2 i receptora somatoliberyny (ang. 
growth-hormone-releasing hormone receptor, 
GHRHR). W wyniku ich działania dochodzi 
do aktywacji m.in. hormon wzrostu, który 
jest uwalniany w odpowiedzi na GHRH oraz 
prostaglandyny (bryanT i współaut. 2004). Z 
kolei czynniki hamujące aktywność NF-кB, 
np. IL-10, IL-4, oraz inhibitor NF-kB – IkB, 
hamują sen. Stwierdzono, że domózgowe po-
danie szczurom IL-10 na początku fazy ja-

dniowy wzrost długości snu wolnofalowego 
(ang. slow wave sleep, SWS) (Tesoriero i 
współaut. 2019).

Także zakażenie wirusem HIV (ang. hu-
man immunodeficiency virus) zaburza struk-
turę snu i powoduje wzrost długości fazy 
NREM (ang. non-rapid eye movement) snu 
(majde i Krueger 2005). Podobne zmiany 
obserwuje się także w przypadku zakażeń: 
wirusem wścieklizny, wirusem Voricella zo-
ster wywołującym ospę wietrzną oraz wywo-
łującymi zapalenie wątroby wirusami HCV B 
i C (ang. hepatitis B and C virus) (besedo-
VsKy i współaut. 2019). W tych wszystkich 
wypadkach wywołane zakażeniem zmiany w 
strukturze snu zależne są od obecności in-
terferonów typu I. Stwierdzono ponadto, że 
IFN-α podany zdrowym ochotnikom powo-
duje spadek jakości snu, tzn. wzrost czasu 
spędzonego w płytkim śnie i skrócenie fazy 
NREM. Z kolei u zwierząt podanie IFN typu 
I zwiększa czas trwania snu NREM i zmniej-
sza latencję snu REM (ang. rapid eye move-
ment) (bryanT i współaut. 2004). 

Także należący do interferonów typu II, 
tzw. IFN immunologiczny (IFN-γ), który regu-
luje odpowiedź typu komórkowego i przede 
wszystkim stymuluje makrofagi do efektyw-
niejszego zwalczania patogenów, wpływa na 
długość i strukturę snu. Stwierdzono bo-

Ryc. 3. Cytokiny, hormony i czynniki transkryp-
cyjne zaangażowane w regulację snu wolnofalowe-
go (SWS). 

Opis w tekście (wg. bryanT i współaut. 2004, zmodyfi-
kowane). Na czerwono zaznaczono cząsteczki hamujące 
SWS, a na zielono pobudzające. IL – interleukiny, IL-
-1Ra – antagonista receptora dla interleukiny 1, TNF – 
czynnik martwicy nowotworów, GH – hormon wzrostu, 
GHRH – somatoliberyna, NFkB – czynnik jądrowy, IkB 
– inhibitor NFkB .
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ziom TNF-α w stadium III snu NREM. W 
przypadku IL-6 podwyższenie jej poziomu 
ma miejsce na początku snu, a maksymalne 
wartości osiąga po 2,5 godz. po zaśnięciu 
(irwin 2002). W tym kontekście zaskakuje 
obserwacja, że myszy IL-6-/- nie wykazują 
zmian w przebiegu snu NREM, natomiast 
długość snu REM nieznacznie wzrasta u 
nich zarówno w ciemnej, jak i w jasnej fazie 
cyklu dzień/noc (opp 2005). 

Ciekawe są również obserwacje pokazu-
jące, że stosowanie niesteroidowych leków 

snej (okres snu) powoduje u nich redukcję 
snu SWS. Co ciekawe, w wielu chorobach, 
w których pacjenci skarżą się na nadmierną 
senność czy ospałość obserwuje się upośle-
dzenie zdolności monocytów do wydzielania 
IL-10 (bryanT i współaut. 2004, Krueger i 
współaut. 2007). 

Wpływ niektórych cytokin na sen został 
zestawiony w Tabeli 1.

Wydaje się, że adaptacyjna rola snu pod-
czas infekcji polega przede wszystkim na 
ograniczeniu ruchliwości, co pociąga za sobą 
oszczędności energetyczne. Taką rolę snu 
potwierdzają obserwacje, że zainfekowane or-
ganizmy, którym uniemożliwia się sen wyka-
zują wyższą śmiertelność, a zwierzęta chro-
nicznie pozbawione snu mają tendencję do 
częstszych infekcji (opp 2006). Pamiętać jed-
nak należy, że kierunek i natężenie zmian 
w strukturze i długości snu zależy w dużej 
mierze od fazy reakcji odpornościowej i jej 
nasilenia oraz, że może być także modyfiko-
wane w związku ze stresem i/lub zmiana-
mi mikrobiomu gospodarza (dinan i Cryan 
2017) (Ryc. 4).

Warto wspomnieć, że również pod nie-
obecność infekcji cytokiny prozapalne (IL-1β, 
TNF-α i IL-6) uczestniczą w regulacji snu i 
czuwania. Stwierdzono, że u gryzoni maksi-
mum produkcji tych cytokin pojawia się na 
początku fazy jasnej a więc w okresie, który 
dla tych zwierząt jest najczęściej momentem 
występowania snu NREM. Zaobserwowano 
również, że myszy genetycznie pozbawio-
ne receptora dla IL-1β lub TNF-α (IL-R1-
/- lub TNF-R1-/-) wykazują redukcję ilości 
snu spontanicznego, w porównaniu do my-
szy kontrolnych (JeweTT i Krueger 2012). 
Z kolei, u ludzi najwyższy poziom IL-1 wy-
stępuje podczas zasypiania, a najwyższy po-

Tabela 1. Zestawienie zależności między snem a wybranymi cytokinami.

IL – interleukiny, TNF – czynnik martwicy nowotworów, IFN – interferon, REM – sen z szybkimi ruchami gałek 
ocznych, NREM – sen bez szybkich ruchów gałek ocznych.

Cytokina Efekt cytokiny na sen Badany gatunek Literatura
IL-1β Podwojenie czasu trwania fazy NREM i nasilenie 

amplitudy fal delta 
Mysz Krueger i współaut. 

1998
TNF-α Wydłużenie fazy snu NREM, wzrost amplitudy fal 

delta 
Mysz Krueger i współaut. 

1998
IL-6 Wydłużenie fazy snu NREM w czasie choroby, w 

czasie deprywacji snu oraz choroby – wzrost jej 
poziomu

Szczur hogan i współaut. 
2003 

IFN-γ Wydłużenie fazy snu NREM, skrócenie fazy snu 
REM

Królik KuboTa i współaut. 
2001b

IL-2 Pobudzenie snu NREM Królik KuboTa i współaut. 
2001a

IL-10 Redukcja fazy snu NREM, promuje czuwanie Królik KushiKaTa i współaut. 
1999

Ryc. 4. Wpływ infekcji i produkowanych w odpo-
wiedzi na nią cytokin i prostaglandyn na zmiany 
w strukturze snu. 

Opis w tekście (wg. besedoVsKy i współaut. 2019, zmo-
dyfikowane). IL – interleukiny, TNF – czynnik martwicy 
nowotworów, IFN – interferon. PAMP – wzorce moleku-
larne związane z patogenami, PRR – receptory rozpo-
znające wzorce. REM – sen z szybkimi ruchami ga-
łek ocznych, NREM – sen bez szybkich ruchów gałek 
ocznych.
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runkowy. Uważa się, że sen indukuje opty-
malne środowisko hormonalne i cytokinowe 
dla rozwoju odpowiedzi immunologicznej, 
dlatego zaburzenia snu znacząco wpływają 
na przebieg reakcji odpornościowej (besedo-
VsKy i współaut. 2019). Stwierdzono między 
innymi, że skrócenie czasu snu poniżej 7 
godz. powoduje: i) wzrost poziomu media-
torów prozapalnych (np. IL-6 i białka C-re-
aktywnego) (meier-ewerT i współaut. 2004, 
Liu i współaut. 2014), ii) zwiększenie licz-
by leukocytów krwi (boudjeLTia i współaut. 
2008, aCKermann i współaut. 2012) oraz iii) 
obniżenie aktywności komórek NK (ang. na-
tural killers), zaangażowanych w odporność 
przeciwnotworową (de Lorenzo i współaut. 

przeciw-zapalnych (aspiryny i ibuprofenu) 
wydłuża fazę czuwania i zmniejsza efektyw-
ność snu. Wskazują one na zaangażowanie 
COX i prostaglandyn w regulację snu fizjo-
logicznego (murphy i współaut. 1994). Wyda-
je się, że głównymi prostaglandynami zaan-
gażowanymi w ten proces są PGD2 i PGE2. 
Przy czym pierwsza z nich jest czynnikiem 
pobudzającym sen, druga zaś czynnikiem 
stymulującym czuwanie (jurKowsKi i bobeK-
-biLLewiCz 2007).

WPŁYW SNU NA ODPORNOŚĆ

Oddziaływania pomiędzy snem a odpor-
nością wydają się mieć charakter dwukie-

Tabela 2. Zestawienie wpływu deprywacji snu na wybrane parmatery działania układu odpornościowe-
go. 

IL – interleukiny, IL-1Ra – antagonista receptora dla interleukiny 1, TNF – czynnik martwicy nowotworów. ↑ – stu-
mulacja, ↓ – hamowanie, = – brak wpływu.

Mierzone parametry Kierunek zmian Literatura
Liczba leukocytów krwi liczba leukocytów ↑ boudjeLTia i współaut. 2008, aC-

Kermann i współaut. 2012, 
limfocyty ↑/= aCKermann i współaut. 2012, in-

gram i współaut. 2015
monocyty ↑ FarauT i współaut. 2011
limfocyty T (CD4+ i CD8+) = Ingram i współaut. 2015, ruiz i 

współaut. 2012

limfocyty B ↑/= ozTürK i współaut. 1999, ruiz i 
współaut. 2012 

komórki NK ↑/↓ de Lorenzo i współaut. 2015
neutrofile ↑ boudjeLTia i współaut. 2008, Chri-

sToFFersson i współaut. 2014
bazofile i eozynofile = wiLder-smiTh i współaut. 2013

Cytokiny i ich receptory IL-6 ↑ shearer i współaut. 2001, hu i 
współaut. 2003

TNF ↑ hu i współaut. 2003, Chennaoui i 
współaut. 2011

rozpuszczalny receptor TNF 
(sTNFR)

↑ shearer i współaut. 2001, haaCK i 
współaut. 2004

IL-1 ↑ maCKiewiCz i współaut. 1996

IL-1Ra ↑ hu i współaut. 2003
IL-2 = hiroTsu i współaut. 2012, hurTa-

do-aLVarado i współaut. 2018

rozpuszczalny receptor IL-2 
(sIL-2R)

↑/↓ haaCK i współaut. 2004

IL-4 = eVerson 2005, hiroTsu i współ-
aut. 2012

IL-10 = eVerson 2005, hiroTsu i współ-
aut. 2012

Odporność humoralna Poziom przeciwciał (IgG, IgM, 
IgA) 

↑/↓ eVerson 2005, zager i współaut. 
2007, hui i współaut. 2007, ruiz i 
współaut. 2012, 

Dopełniacz ↑/= Hui i współaut. 2007, reis i współ-
aut. 2011 
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Należy jednak pamiętać, że ich kierunek za-
leży od fazy zakażania/stężenia mediatorów 
oraz, że patogeny wykształciły szereg stra-
tegii przeciwdziałających lub opóźniających 
pojawienie się tego typu zachowań chorobo-
wych.

St r es zc zen i e

Produkowane podczas reakcji zapalnej cytokiny pro-
zapalne (IL-1β, IL-6, TNFα) i prostagandyny (np. PGE2) 
regulują aktywność leukocytów i pobudzają produkcję 
białek ostrej fazy, np. CRP. Oddziałują także na różne 
struktury mózgu i wywołują szereg zmian behawioral-
nych, łącznie opisywanych jako zachowania chorobowe 
(ang. sickness behavior). Składa się na nie między inny-
mi gorączka, zaburzenia łaknienia, aktywności lokomo-
torycznej i poznawczej oraz zaburzenia struktury i dłu-
gości snu. Najczęściej ich działanie powoduje skrócenie 
fazy zasypiania i fazy snu paradoksalnego (REM) oraz 
wydłużenie fazy snu wolnofalowego (SWS). Podobne dzia-
łanie mają także IL-2 i cytokiny należące do rodziny in-
terferonów, w tym najważniejsze dla odpowiedzi przeciw-
irusowej – interferony typu I (IFN I). Kierunek i nasilenie 
tych zmian zależą od fazy i nasilenia infekcji. Induko-
wane przez cytokiny prozapalne zmiany behawioralne są 
wysoce adaptacyjne i konserwatywne ewolucyjnie. 
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HOW INFECTIONS AND CYTOKINES AFFECT SLEEP AND BEHAVIOR OF HUMANS AND ANIMALS?

Summary

Pro-inflammatory cytokines (IL-1β, IL-6, TNF-α) and prostagandins (e.g. PGE2) produced during inflammation 
regulate the activity of leukocytes and stimulate the production of acute phase proteins, e.g. CRP. They also affect 
various brain structures and induce a series of behavioral changes collectively described as sickness behavior. It 
consists of, among others, fever, appetite disorders, locomotor and cognitive activities as well as disorders of sleep 
structure and length. Most often, their action shortens the falling asleep phase and paradoxical sleep (REM) phase, 
and extends the slow-wave sleep phase (SWS). Similar effects are also induced by IL-2 and cytokines belonging to 
the interferon family, including the most important for the antiviral response – type I interferons (IFN I). The direc-
tion and severity of these changes depend on the phase and severity of the infection. Behavioral changes induced 
by pro-inflammatory cytokines are highly adaptive and evolutionarily conserved.
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