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nerczy (ang. symphatetic-adrenal medullary 
axis, SAM) (Ryc. 1). W pierwszym przypadku 
reakcja na stresor jest inicjowana na pozio-
mie podwzgórza, które uwalnia kortykolibe-
rynę (ang. corticotropin-releasing hormone, 
CRH) i wazopresynę (ang. arginine vasopres-
sin, AVP). Hormony te przekazują sygnał do 
przysadki mózgowej, inicjując tym samym 
uwalnianie hormonu adrenokortykotropowe-
go/kortykotropiny (ang. adrenocorticotropic 
hormone, ACTH), który stymuluje korę nad-
nerczy do uwolnienia glikokortykoidów (GK) 
(Ryc. 1). Głównymi krążącymi hormonami 
glikokortykoidowymi są kortyzol (u ludzi, 
większości innych ssaków i ryb) lub korty-
kosteron (u gryzoni, ptaków i większości ga-
dów). Aktywacja SAM jest o wiele szybsza, 
a w jej wyniku dochodzi do uwalniania z 
rdzenia nadnerczy adrenaliny/epinefryny i 
noradrenaliny/norepinefryny z obwodowych 
nerwów współczulnych (Ryc. 1). Oś SAM ini-
cjuje tzw. reakcję „walki lub ucieczki” (ang. 
fight or flight), która obejmuje zintegrowaną 
reakcję behawioralną w przypadku poczucia 
zagrożenia lub ostrego stresu, a także zmia-
ny metaboliczne i reakcję układu odporno-
ściowego (Ryc. 1) (Wendelaar Bonga 1997, 
Chen i współaut. 2015).

„CZUĆ SIĘ JAK RYBA W WODZIE” – 
STRESORY W ŚRODOWISKU WODNYM 

Chociaż opis przebiegu reakcji stresowej 
opiera się przede wszystkim na badaniach 
przeprowadzonych na ssakach, w pełni do-

WSTĘP

Reakcja stresowa stanowi kluczowy me-
chanizm regulacyjny, umożliwiający utrzy-
manie homeostazy, aktywowany po zabu-
rzeniu „milieu intérieur” organizmu. Słowo 
„stres” jest zaskakująco trudne do zdefinio-
wania. Wiele z dotychczas proponowanych 
definicji osiąga jednak konsensus, w którym 
stres stanowi fizjologiczną reakcję na stresor 
(gonzalo i współaut. 2003, SChreCk i TorT 
2016). Efekty działania stresorów są dwoja-
kie: wywołują stan zagrożenia lub zaburze-
nia równowagi homeostatycznej i generują 
skoordynowany zbiór reakcji behawioralnych 
i fizjologicznych, które umożliwiają kompen-
sację i/lub adaptację oraz pokonanie zagro-
żenia. W przypadku doświadczania inten-
sywnego, przewlekłego stresu, fizjologiczna 
reakcja na stres może stracić swoją wartość 
adaptacyjną, co może skutkować zahamowa-
niem wzrostu, rozrodu czy zmniejszoną od-
pornością na patogeny (Wendelaar Bonga 
1997).

Procesy biorące udział w zachowaniu 
równowagi fizjologicznej integrują kompo-
nenty neuroendokrynne, autonomiczne, me-
taboliczne i behawioralne (SChreCk i TorT 
2016). U ssaków zidentyfikowano dwie głów-
ne osie sygnalizacyjne, stanowiące zinte-
growaną reakcję fizjologiczną na zaistniałe 
niebezpieczeństwo/stresor: (i) aktywacja osi 
podwzgórze-przysadka-nadnercza (ang. hy-
pothalamus-pituitary-adrenal axis, HPA) i (ii) 
aktywacja osi układ współczulny-rdzeń nad-
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tury i zasolenia wody oraz jej zmętnienie), 
interakcje z innymi zwierzętami (drapieżnic-
two, pasożyty, konkurencja) oraz ingerencja 
człowieka, w tym praktyki związane z akwa-
kulturą (połowy, manipulacje, transport) 
oraz zanieczyszczenie wody (metale ciężkie 
i substancje chemiczne) (Wendelaar Bonga 
1997, spagnoli i współaut. 2016, Baldisse-
ra i współaut. 2020, UrBinati i współaut. 
2020). Reakcja ryb na czynniki stresowe ma 
wiele cech charakterystycznych dla tej grupy 
organizmów. Są one związane z bliskim kon-
taktem tych zwierząt z otaczającym środowi-
skiem wodnym, przez skrzela i jelito (w wo-
dzie morskiej). Stresory działające na skrzela 
wpływają na równowagę wodno-mineralną. 
Stanowi to jeden z głównych powodów wy-
sokiej podatności ryb na zanieczyszczenia 
wody. Innym powodem jest duża różno-
rodność i wyjątkowa wrażliwość sensorycz-

tyczy on również niższych kręgowców. W 
porównaniu do kręgowców lądowych, szcze-
gólnie ciekawym modelem badawczym są 
ryby, m.in. ze względu na odmienność śro-
dowiska, w którym żyją. Identyfikacja stresu 
u ryb w warunkach naturalnych, laborato-
ryjnych lub w akwakulturze jest skompliko-
wana i w zasadzie jest decyzją arbitralną, 
z powodu różnorodności parametrów beha-
wioralnych, fizjologicznych oraz wielu czyn-
ników łagodzących lub nasilających wpływ 
stresorów. Istotny wpływ na przebieg reakcji 
stresowej u ryb mają temperatura i jakość 
wody, pora roku, wiek, płeć, genetyczne lub 
nabyte cechy indywidualne, czynniki spo-
łeczne oraz różnice w obrębie szczepów lub 
gatunków. Do powszechnych bodźców stre-
sowych wywołujących zintegrowaną reakcję 
stresową u ryb należą nagłe lub ekstremal-
ne zmiany w środowisku (zmiana tempera-

Ryc. 1. Funkcje biologiczne regulowane przez dwie osie stresu. 

Oś podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA) jest aktywowana stresem fizycznym lub psychicznym. Uwalnianie korty-
koliberyny (CRH) i wazopresyny (AVP) z podwzgórza powoduje wydzielanie hormonu adrenokortykotropowego (ACTH) 
przez przysadkę mózgową. ACTH następnie stymuluje uwalnianie glikokortykoidów z kory nadnerczy. Oś układ 
współczulny-rdzeń nadnerczy (SAM) jest skoordynowaną odpowiedzią na różnorodne stresory, w której pośredniczy 
uwalnianie katecholamin. Krążące glikokortykoidy i katecholaminy oddziałują na wiele różnych komórek: powodują 
zmiany behawioralne, metaboliczne i immunologiczne oraz w obrębie układu sercowo-naczyniowego i oddechowego 
(wg Chen i współaut. 2015, zmodyfikowana).
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śródnerkowe nerki głowowej (ang. hypotha-
lamus-pituitary-interrenal axis, HPI), która 
jest funkcjonalnym analogiem osi przysadko-
wo-nadnerczowej u ssaków (HPA) (Braithwa-
ite i eBBeSSon 2014, nardoCCi i współaut. 
2014). Schematyczne porównanie osi HPA 
u ssaków i HPI u ryb przedstawia Ryc. 2. 
Warto w tym miejscu wspomnieć, że u ryb 
nerka głowowa jest narządem parzystym, 
znajdującym się w przedniej części jamy 
brzusznej, za skrzelami. Jest ona funkcjo-
nalnym homologiem szpiku kostnego i nad-
nerczy u ssaków (Wendelaar Bonga 1997, 
gorissen i FliK 2016).

Zarówno u ssaków, jak i u ryb, wtórne 
reakcje na zaistniały stresor obejmują na-
tychmiastowe działanie, na poziomie krwi i 
tkanek, uwolnionych katecholamin i korty-
kosteroidów. Odpowiedzi wtórne stanowią 
mierzalne zmiany poziomu glukozy, kwasu 
mlekowego i głównych jonów (np. chlorków 
sodu i potasu) we krwi oraz tkankowego 
poziomu glikogenu i białek szoku cieplne-
go (ang. heat shock proteins, HSP) (BarTon 
2002). Aktywacja osi współczulno-adrener-
gicznej powoduje zmiany w układzie serco-
wo-naczyniowym i oddechowym oraz poma-
ga w mobilizacji zapasów energetycznych w 
związku ze zwiększeniem zapotrzebowania 
metabolicznego. Oś HPI reguluje nie tylko 
metabolizm energetyczny, ale także równo-
wagę wodno-mineralną. Ma to związek z fak-
tem, że aldosteron (główny hormon minera-
lokortykoidowy, odpowiedzialny za resorpcję 
i utrzymywanie fizjologicznego stężenia sodu 

na powłok ciała ryb. Percepcja sensoryczna 
stresora warunkuje wywołanie reakcji stre-
sowej zarówno u ryb, jak i innych kręgow-
ców. Ryby reagują na szkodliwe zanieczysz-
czenia chemiczne i wiele innych stresorów 
na poziomach intensywności często znacznie 
niższych od tych, które są odczuwalne dla 
zwierząt lądowych (Wendelaar Bonga 1997). 

Zgodnie z koncepcją allostazy (ogólny 
stan równowagi utrzymywany poprzez licz-
ne zmiany wieloukładowe, które odpowia-
dają przewidywanym wymaganiom środo-
wiskowym), aby zwierzę mogło pokonać za-
grożenie, reakcja stresowa musi być kom-
pensacyjna i adaptacyjna. Taki adaptacyjny 
typ reakcji stresowej to eustres. Koszt, jaki 
organizm musi ponieść reagując na stres, 
to ładunek allostatyczny. Niski ładunek allo-
statyczny lub eustres może mieć pozytywny 
wpływ na kondycję ryb (stres mobilizujący). 
Jeżeli odpowiedź nie powiedzie się lub bę-
dzie niewystarczająca, następuje przeciążenie 
allostatyczne. Zazwyczaj obserwuje się to w 
warunkach przewlekłego (chronicznego) stre-
su, gdy ryby nie są w stanie skutecznie ra-
dzić sobie z ciągłym wyzwaniem stresowym, 
a reakcja stresowa traci wymiar adaptacyj-
ny, staje się dysfunkcyjna i ostatecznie ma 
niekorzystne skutki. Ten stan braku przy-
stosowania określono jako dystres (saMaras 
i współaut. 2018).

Pomimo odmiennych środowisk, mecha-
nizm reakcji stresowej u ryb wykazuje wiele 
podobieństw do kręgowców lądowych (znacz-
na konserwatywność ewolucyjna). Istnieją 
trzy główne etapy reakcji na czynniki stre-
sowe: alarmowa, przystosowania (oporności) 
oraz kompensacji lub wyczerpania (śmierć). 
Charakter reakcji na stres zależy od natę-
żenia i czasu trwania stresora. Zasadniczo 
we wszystkich przypadkach faza alarmowa 
polega na uruchamianiu systemów zaanga-
żowanych w „walkę i ucieczkę” i, co ważne, 
radzenia sobie ze stresem. Podczas etapu 
przystosowania zachodzi przywrócenie norm 
homeostatycznych – ryba pokonuje stre-
sor, co umożliwia stopniową kompensację 
lub następuje faza wyczerpania (przewlekły 
stres), prowadząca do śmierci (SChreCk i 
TorT 2016). W obrębie mechanizmów zin-
tegrowanej odpowiedzi na stres u ryb pod-
stawowa reakcja na stresor obejmuje akty-
wację dwóch osi neuroendokrynnych. Oś 
układ współczulny-komórki chromafinowe 
prowadzi do wydzielania katecholamin (ad-
renaliny i noradrenaliny) z komórek chro-
mafinowych, homologu rdzenia nadnerczy u 
ssaków, które u ryb są rozproszone lub wy-
stępują w małych skupiskach w nerce gło-
wowej (Wendelaar Bonga 1997, galhardo i 
oliveira 2009, UrBinati i współaut. 2020). 
Druga to oś podwzgórze-przysadka-komórki 

Ryc. 2. Porównanie osi podwzgórze-przysadka-
-nadnercza (HPA, A) u ssaków i osi podwzgórze-
-przysadka-komórki śródnerkowe nerki głowowej 
(HPI, B) u ryb. 

CRH, kortykoliberyna; ACTH, hormon adrenokortykotro-
powy (wg nardoCCi i współaut. 2014, zmodyfikowana).
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ziomu kortyzolu następuje w ciągu od kilku 
minut do kilku godzin) (Ryc. 3A) (FaughT 
i współaut. 2016, Baldissera i współaut. 
2020). Wolniejsza odpowiedź tkanek na sty-
mulację kortyzolem zwykle obejmuje syntezę 
białek efektorowych, które ułatwiają mobili-
zację i relokację substratów energetycznych, 
w tym uzupełnianie wyczerpanych zapasów 
glikogenu. U ryb aktywacja osi HPI rozpo-
czyna się od podwzgórza, które odbiera sy-
gnały przesyłane z ośrodkowego i obwodo-
wego układu nerwowego. Wykrywanie stre-
sującego sygnału stymuluje nerwy podwzgó-
rzowe do wydzielania kortykoliberyny. CRH 
stymuluje komórki kortykotropowe przednie-
go płata przysadki do wydzielania hormonu 
adrenokortykotropowego. ACTH wiąże się ze 
specyficznym receptorem MC2 (ang. mela-
nocortin receptor 2, MC2R) na powierzchni 
komórek śródnerkowych i aktywuje szlak 
sygnałowy prowadzący do wydzielania korty-
zolu jako produktu końcowego aktywacji osi 
HPI. W przeciwieństwie do komórek chroma-
finowych, synteza i uwalnianie kortyzolu z 
komórek śródnerkowych nerki głowowej są 
opóźnione i łatwo mierzalne. W rezultacie 
poziom krążącego kortyzolu jest powszechnie 
stosowany jako wskaźnik stresu doświad-
czanego przez ryby (BarTon 2002, uren 
WeBSTer i współaut. 2020). Kontrola uwal-
niania kortyzolu odbywa się poprzez ujem-
ne sprzężenie zwrotne, na wszystkich pozio-
mach osi HPI (BarTon 2002). Kortykostero-
idy wywierają wpływ na tkanki docelowe po-
przez dwa odrębne mechanizmy znane jako 
genomowe i niegenomowe szlaki sygnałowe 
(daS i współaut. 2018, UrBinati i współaut. 
2020). W działaniu hormonów kortykoste-
roidowych pośredniczą wewnątrzkomórko-
we receptory, działające jako ligandozależne 
czynniki transkrypcyjne (PruneT i współaut. 
2006). Ryby doskonałokostne wykazują eks-
presję większej liczby receptorów kortykoste-
roidowych, w porównaniu z innymi kręgow-
cami. Podobnie jak u ssaków, u ryb opisano 
dwa rodzaje receptorów kortyzolu: mineralo-
kortykoidowe (MR) i glikokortykoidowe (GR) 
(STolTe i współaut. 2008). 

W genomowym szlaku sygnalizacyjnym 
hydrofobowy kortyzol dostaje się do komórki 
i aktywuje cytoplazmatyczne czynniki trans-
krypcyjne, takie jak receptor GR (Ryc. 3B). 
Aktywny kompleks hormon-receptor prze-
mieszcza się do jądra, gdzie zachodzi jego 
dimeryzacja. Jako homodimer wiąże się ze 
specyficznymi elementami odpowiedzi na 
glikokortykoidy (ang. glucocorticoid respon-
sive elements, GRE), w promotorze genów 
docelowych regulujących metabolizm glu-
kozy, poziom jonów, behawior i odporność 
(transaktywacja/transrepresja) (alSoP i vi-
jayan 2009). Ponieważ proces ten prowa-

u ssaków) u ryb nie występuje lub występu-
je w bardzo niskich stężeniach (Wendelaar 
Bonga 1997, SPenCera i deak 2017). 

Przedłużona ekspozycja na stresor może 
także prowadzić do uogólnionej reakcji całe-
go organizmu. Przykładowo, stres ma hamu-
jący wpływ m.in. na reprodukcję ryb i ha-
muje ich wzrost. Ogólna odporność na cho-
roby może w stresie również podlegać daleko 
idącym zmianom i prowadzić do immunosu-
presji, dramatycznie zwiększając zapadalność 
na choroby i w konsekwencji śmiertelność 
ryb (Wendelaar Bonga 1997, galhardo i 
oliveira 2009). 

JAK RYBY SIĘ STRESUJĄ? 
MECHANIZMY REGULACJI 
ODPOWIEDZI STRESOWEJ

Kiedy ryby są narażone na stresor, fi-
zjologiczna reakcja stresowa jest inicjowa-
na przez centralny układ nerwowy, po roz-
poznaniu rzeczywistego lub postrzeganego 
zagrożenia. Współczulne włókna nerwowe, 
które unerwiają komórki chromafinowe, sty-
mulują uwalnianie katecholamin. Tkanka 
chromafinowa znajduje się głównie w przed-
nim obszarze nerki głowowej (BarTon 2002, 
sCapigliati i współaut. 2007). Ponieważ ka-
techolaminy, a głównie adrenalina, u ryb 
doskonałokostnych są zmagazynowane w 
komórkach chromafinowych, ich uwalnianie 
jest szybkie, a poziom krążących hormonów 
stresu natychmiast wzrasta i następnie są 
one szybko usuwane z krążenia (Ryc. 3A). 
Działanie adrenaliny polega na szybkiej mo-
bilizacji glukozy, co zaspokaja zapotrzebo-
wanie na energię, wywołane przez stresor 
(BarTon 2002, FaughT i współaut. 2016). 
Adrenalina działa poprzez receptory α- lub 
β-adrenergiczne (ADR), które należą do ro-
dziny receptorów sprzężonych z białkiem G 
(GPCR) i moduluje odpowiedź komórkową 
poprzez fosforylację/defosforylację docelo-
wych białek (Ryc. 3B). Chociaż adrenalina 
wpływa na zmiany transkrypcyjne, w tym 
geny zaangażowane w metabolizm i odpo-
wiedź immunologiczną, dominująca rola tego 
hormonu u ryb jest niezależna od regula-
cji transkrypcji (BarTon 2002, ChadzińsKa i 
współaut. 2012, FaughT i współaut. 2016). 
U ssaków adrenalina aktywuje białko wiążą-
ce element odpowiedzi na cAMP (ang. cAMP 
response element-binding protein, CREB), 
kluczowy czynnik transkrypcyjny zaanga-
żowany w regulację metaboliczną podczas 
stresu. Jednak rola CREB w szlaku sygnali-
zacji reakcji stresowej, w której pośredniczy 
adrenalina, nie jest jak dotąd wyjaśniona u 
ryb (FaughT i współaut. 2016). 

Uwalnianie kortyzolu u ryb jest opóźnio-
ne w stosunku do katecholamin (wzrost po-
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wych (grzanka i JarząB 2009, daS i współ-
aut. 2018). W rozróżnianiu tych dwóch me-
chanizmów nie należy opierać się wyłącznie 
na czasie pojawienia się efektów biologicz-
nych, ponieważ mogą również istnieć me-
chanizmy niegenomowe ujawniające się po 
dłuższym czasie (grzanka i JarząB 2009). 
Główną różnicą między tymi dwoma szlaka-
mi jest to, że podczas gdy szlak genomowy 
obejmuje aktywację transkrypcji i transla-
cji genu za pośrednictwem steroidów, efek-
ty niegenomowych szlaków przekazywania 
sygnałów są niezależne od regulacji genów 
(daS i współaut. 2018). 

dzi do syntezy białek de novo, sygnalizacja 
genomowa jest wolniejsza, natomiast okres 
jej trwania jest dłuższy (synteza swoistych 
białek regulatorowych zachodzi minimum 
po 30 minutach od ekspozycji na kortyzol, 
następnie stopniowo rozwija się ich działa-
nie). Z kolei sygnalizacja niegenomowa jest 
szybka (od sekund do minut), ponieważ 
komórki efektorowe są modulowane przez 
aktywację kaskady sygnalizacyjnej, w tym 
cyklicznych nukleotydów cAMP (cykliczny 
adenozyno-3′,5′-monofosforan), cGMP (cy-
kliczny guanozyno-3′,5′-monofosforan), jonów 
wapnia Ca2+, trifosforanu inozytolu IP3 (ang. 
inositol 1,4,5-trisphosphate) i kinaz białko-

Ryc. 3. Molekularny mechanizm działania hormonów stresu. 

Zmiany stężenia adrenaliny i kortyzolu w osoczu w odpowiedzi na stres (A). Transdukcja sygnału wewnątrz komórki 
(B). Adrenalina za pośrednictwem receptorów adrenergicznych sprzężonych z białkiem G (α, β) inicjuje wewnątrzko-
mórkowe kaskady sygnalizacyjne: za pośrednictwem białka Gs stymuluje cyklazę adenylową (AC) i powoduje wzrost 
poziomu cAMP, natomiast za pośrednictwem białka Gi prowadzi do zahamowania AC i spadku poziomu cAMP. 
Fosforylacja kinazy białkowej A (PKA), powoduje aktywację czynnika transkrypcyjnego CREB. Kompleks adrenalina-
-receptor-białko Gq stymuluje fosfolipazę C (PLC), która katalizuje powstawanie trisfosforanu inozytolu (IP3). IP3 ini-
cjuje wzrost wewnątrzkomórkowego stężenia Ca2+. Kortyzol działa na ścieżce genomowej wiążąc się z wewnątrzko-
mórkowymi receptorami GR. Dochodzi do dimeryzacji kompleksów ligand-receptor i ich translokacji do jądra, gdzie 
indukują transkrypcję genu poprzez przyłączenie do GRE (wg FaughT i współaut. 2016, verBUrg-van KeMenade i 
współaut. 2017).
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zapasów glikogenu w wątrobie, podniesienie 
poziomu glukozy w osoczu i ogólne zaha-
mowanie syntezy białek (Wendelaar Bonga 
1997). 

U ryb mięśnie stanowią ponad poło-
wę masy ciała, dlatego zmiany ich wielko-
ści mają szczególne znaczenie dla wzrostu. 
Wzrost mięśni jest konsekwencją wielu pro-
cesów umożliwiających absorpcję składników 
odżywczych ze środowiska oraz ich wykorzy-
stanie do wzrostu liczby i wielkości miocy-
tów. Ze względu na duży koszt energetycz-
ny reakcji stresowej, w efekcie obserwuje się 
zmniejszenie lub brak wzrostu, a parametry 
takie jak zmiana masy ciała lub wydajność 
metaboliczna, są stosowane jako wskaźniki 
stresu ryb (Wendelaar Bonga 1997, Sado-
ul i viJayan 2016). Ostry i przewlekły stres 
zwykle wiąże się ze zwiększonym tempem 
metabolizmu, ocenianym u ryb na podsta-
wie obserwowanej hiperglikemii (poziom glu-
kozy w osoczu jest dodatnio skorelowany z 
tempem metabolizmu). Stres wpływa również 
na wzrost poprzez bezpośrednie hamowanie 
molekularnych mechanizmów miogenezy i 
hormonalnej regulacji wzrostu. Ostry stres 
moduluje poziomy hormonu wzrostu (ang. 
growth hormone, GH) w krążeniu, co su-
geruje interakcję między osią stresu i osią 
GH u ryb. Stres unieruchomienia, nagła 
zmiana temperatury lub zakażenie bakteryj-
ne zmniejszają poziom GH u ryb (Sadoul 
i viJayan 2016). Stres wpływa również na 
równowagę osmotyczną płynów ustrojowych, 
zwiększając utratę wody u ryb morskich 
oraz jej napływ w przypadku ryb słodko-
wodnych (Wendelaar Bonga 1997). 

Obciążenie allostatyczne spowodowane 
stresem zmniejsza także sprawność repro-
dukcyjną u ryb obu płci. Chociaż większość 
badań donosi o hamującym wpływie stresu 
na rozród, istnieją warunki, w których kor-
tykosteroidy mogą mieć działanie stymulują-
ce. Większość z tych efektów obserwuje się 
u samic w okresie okołoowulacyjnym (Mil-
la i współaut. 2009). Wiele badań wykazało 
wzmacniającą lub bezpośrednio stymulującą 
rolę kortykosteroidów w dojrzewaniu oocytów 
in vitro (goeTz 1983, patiño i thoMas 1990). 
Z kolei hamujący wpływ stresu na rozród 
może się przejawiać w sposób bezpośredni 
poprzez zmniejszenie szans przeżycia osob-
ników dorosłych lub w wyniku niewydolno-
ści rozrodczej. Stres ogranicza rozród także 
poprzez wpływ na dojrzewanie (hamowanie 
rozwoju jajników i jąder), hamowanie tarła i 
owulacji oraz jakość gamet i potomstwa (wy-
twarzanie mniejszych jaj i larw). Długotermi-
nowe skutki stresu dla potomstwa pozosta-
ją jednak w dużej mierze nieopisane. Efekty 
hormonalne działania stresu obejmują su-
presję wytwarzania hormonów podwzgórza 

U ryb występują dwa zduplikowane geny 
GR (GR1 i GR2), których transkrypcja pro-
wadzi do powstania funkcjonalnych białek 
(wyjątek: danio pręgowany, u którego wystę-
puje tylko jeden GR) (alSoP i viJayan 2009, 
daS i współaut. 2018). Ponadto, gen GR1 
posiada dwa warianty: GR1a i GR1b. Co 
ciekawe, zduplikowane receptory wymagają 
różnych stężeń kortyzolu (odpowiednio ni-
skich i wysokich, które odpowiadają podsta-
wowemu poziomowi kortyzolu i jego stężeniu 
w warunkach stresu), aby zainicjować akty-
wację tych receptorów w komórkach efekto-
rowych (zdolność do transaktywacji) (Bury 
i stUrM 2007, STolTe i współaut. 2008, 
UrBinati i współaut. 2020). Chociaż w ba-
daniach zaproponowano istnienie receptora 
błonowego pośredniczącego w szybkiej ak-
tywacji szlaków sygnałowych w odpowiedzi 
na stymulację glikokortykoidami, do tej pory 
nie został on zsekwencjonowany w żadnym 
modelu zwierzęcym. Mechanizm działania 
tych receptorów w szybkiej sygnalizacji nie-
genomowej jest jak dotąd u ryb nieznany. 
Zaproponowano cztery modele niegenomowe-
go działania, dzięki którym kortyzol wywo-
łuje szybką sygnalizację stresową u ryb do-
skonałokostnych: (i) zmiany fizykochemiczne 
dwuwarstwy lipidowej w wyniku interkalacji 
kortyzolu (bez udziału receptora), (ii) akty-
wacja błonowego GR, (iii) aktywacja recepto-
rów błonowych niezależnych od GR, (iv) nie-
zależne od receptorów błonowych otwarcie 
kanałów Ca2+ i wzrost wewnątrzkomórkowe-
go stężenia wapnia (daS i współaut. 2018). 
Uważa się, że niegenomowe szlaki sygnaliza-
cyjne skutkują wzmocnieniem następujących 
po nich efektów genomowych. Z kolei geno-
mowe mechanizmy działania tego hormonu 
dostarczają niezbędnych białek do nietran-
skrypcyjnego przekazu sygnału (grzanka 
i JarząB 2009). Wszystkie te mechanizmy 
tworzą szeroki zakres możliwości zróżnico-
wanych regulacji za pomocą kortyzolu (Bury 
i stUrM 2007, STolTe i współaut. 2008).

WPŁYW STRESU NA FIZJOLOGIĘ RYB

Podstawowym mechanizmem adaptacji 
podczas stresu jest realokacja docelowego 
wykorzystania zasobów energetycznych (in-
westowanych np. podczas wzrostu i repro-
dukcji), w kierunku działań wymagających 
intensyfikacji, takich jak oddychanie, po-
ruszanie się, osmoregulacja i regeneracja 
tkanek, w celu przywrócenia homeostazy i 
zachowania integralności funkcjonalnej. Po-
woduje to obniżenie kondycji ryb podczas 
stresu przewlekłego i w czasie regeneracji 
po stresie. W odpowiedzi wtórnej, po percep-
cji bodźca stresowego następuje mobilizacja 
substratów bogatych w energię, wyczerpanie 
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Podobnie jak u ssaków, również u ryb w 
obrębie odpowiedzi nabytej można wyróżnić 
odpowiedź typu komórkowego z udziałem 
limfocytów T i odpowiedź humoralną, w któ-
rej główną rolę odgrywają limfocyty B, jedne 
z kluczowych komórek odpornościowych u 
ryb. Co ciekawe, komórki te u ryb wykazują 
cechy charakterystyczne dla odpowiedzi wro-
dzonej i nabytej. Odpowiadają za wydzielanie 
przeciwciał, produkcję cytokin, ale wykazują 
też zdolności fagocytarne (yada i TorT 2016). 
Nabyta odpowiedź immunologiczna zapew-
nia układowi odpornościowemu kręgowców 
zdolność do rozpoznawania i zapamiętywa-
nia określonych patogenów oraz do uzyska-
nia silniejszej i szybszej odpowiedzi podczas 
kolejnego zetknięcia się z tym samym pato-
genem. Zainicjowanie odpowiedzi immuno-
logicznej wymaga specyficznego rozpoznania 
antygenu. Główne białka kompleksu zgodno-
ści tkankowej (ang. major histocompatibility 
complex, MHC) prezentują fragmenty antyge-
nu na powierzchni komórek prezentujących 
antygen (ang. antigen-presenting cel, APC). 
Limfocyty T, za pomocą specyficznego recep-
tora TCR (ang. T-cell receptor), rozpoznają 
antygeny związane z cząsteczkami MHC. U 
ssaków występuje podział funkcji limfocytów 
T w obrębie ich różnych typów. Występują 
limfocyty pomocnicze T (Th), które wspierają 
funkcję limfocytów B, i cytotoksyczne limfo-
cyty T (Tc), które atakują i zabijają komórki 
zainfekowane wirusem. Komórki Th za po-
mocą ko-receptora CD4 wiążą MHC klasy II, 
podczas gdy komórki Tc charakteryzują się 
obecnością ko-receptora CD8, który wiąże 
MHC klasy I. Taki podział funkcji nie jest w 
pełni ustalony u ryb, chociaż leukocyty ryb 
wykazują aktywność cytotoksyczną. Ponadto, 
u doskonałokostnych limfocyty T wykazują 
obecność CD4, CD8 i MHC klasy I (ver-
BUrg-van KeMenade i współaut. 2009, UrBi-
nati i współaut. 2020). Ryby doskonałokost-
ne okazują się być wyjątkowe pod względem 
organizacji genów MHC, ponieważ w prze-
ciwieństwie do innych grup kręgowców, ich 
geny MHC klasy I i klasy II nie tworzą kom-
pleksu. W związku z tym dla genów MHC u 
ryb doskonałokostnych zaproponowano na-
zwę genów zgodności tkankowej (ang. major 
histocompatibility, MH) (rakuS 2008). Roz-
poznanie określonego antygenu prezentowa-
nego przez MHC na powierzchni APC pro-
wadzi do ekspansji klonalnej specyficznych 
limfocytów B i T (verBUrg-van KeMenade 
i współaut. 2009). Limfocyty B wykazują 
na swojej powierzchni ekspresję receptorów 
(ang. B-cell receptor, BCR) i wydzielają je w 
postaci przeciwciał (CaSTro i TaFalla 2015). 
Swoiste przeciwciała wydzielane przez limfo-
cyty B przyłączają się do patogenu, co po-
woduje opsonizację i zwiększoną fagocytozę 

(np. gonadoliberyna, GnRH), przysadki (np. 
hormon folikulotropowy, FSH; hormon lu-
teinizujący, LH) i gonad (np. testosteron, T 
i estradiol, E2), przy czym najsilniejszy jest 
wpływ stresu na wytwarzanie androgenów i 
estrogenów. Zrozumienie mechanizmów za-
kłócania reprodukcji przez stres komplikuje 
fakt, że hormony modulowane stresem mogą 
mieć działanie ogólnoustrojowe, a także wy-
wierać bezpośredni wpływ na hormony re-
gulujące układ rozrodczy, a badania ekspe-
rymentalne często nie pozwalają na ich roz-
różnienie (PankhurST 2016). 

Istnieje także wiele efektów trzeciorzędo-
wych wynikających z pierwotnych i wtórnych 
reakcji na stres, np. zmiany behawioru. 
Podczas stresu u ryb obserwuje się przykła-
dowo: pobudzenie, lęk, zmniejszony apetyt 
(zredukowane żerowanie). W warunkach la-
boratoryjnych zwiększony poziom kortyzolu 
jest skorelowany ze zmniejszoną eksploracją 
zbiornika, skototaksją (szukanie schronienia 
w ciemnym miejscu), tigmotaksją (pływa-
nie przy ścianach zbiornika), nieregularnym 
pływaniem, nurkowaniem i nagłymi, krót-
kotrwałymi unieruchomieniami (spagnoli i 
współaut. 2016). W warunkach naturalnych 
podczas narażenia na chroniczny stres, poza 
znaczącymi zmianami we wzorcu pływania, 
utrzymujący się wyższy poziom stresu może 
wpłynąć na zachowania względem drapież-
ników, np. może spowodować zwiększenie 
intensywności poszukiwania schronienia, 
zmienić zachowania terytorialne i zakłócić 
procesy pamięciowe (galhardo i oliveira 
2009). Istnieją również stresory, które mogą 
wywoływać specyficzny efekt, np. substancje 
toksyczne, których działanie ukierunkowane 
jest na konkretne układy fizjologiczne (yada 
i TorT 2016).

WPŁYW STRESU NA ODPORNOŚĆ RYB

ODPORNOŚĆ RYB A ODPORNOŚĆ SSAKÓW

Ryby są pierwszymi kręgowcami, które 
w pełni wykształciły odporność wrodzoną 
i nabytą. Należy także pamiętać, że u ryb 
pierwszą linię obrony stanowi nabłonek jelit, 
skrzeli i skóry, a tkanki łączne są bogate w 
komórki odpornościowe. Najważniejszymi ko-
mórkami odporności wrodzonej ryb, tak jak 
u ssaków, są fagocytujące neutrofile i ma-
krofagi (których prekursorami są monocyty). 
Zainfekowane komórki mogą być również 
zabijane przez komórki NCC (ang. non-spe-
cific cytotoxic cells), będące odpowiednikiem 
ssaczych komórek NK (ang. natural killer). 
Komórki te wytwarzają białka bakteriobój-
cze i/lub lityczne (verBUrg-van KeMenade i 
współaut. 2009).
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być o wiele ważniejsza niż u ssaków (yada 
i TorT 2016). Podczas infekcji szybka, ale 
zazwyczaj krótkotrwała wrodzona odpowiedź 
immunologiczna poprzedza bardziej trwałą i 
specyficzną adaptacyjną odpowiedź immuno-
logiczną. U ryb ten okres opóźnienia może 
wynosić nawet 10-12 tygodni, o czym należy 
pamiętać, rozważając profilaktykę szczepień 
ryb (Magnadottir 2010).

Do tkanki limfoidalnej ryb należą ner-
ka głowowa, grasica, śledziona i tzw. zbio-
ry limfoidalne (ang. gut-associated lymphoid 
tissue, GALT), występujące w ścianie jelit 
(gwizdon 2019). W przeciwieństwie do wyż-
szych kręgowców, ryby nie mają węzłów 
chłonnych i migdałków. Posiadają natomiast 
centra melanomakrofagowe (ang. melanoma-
crophage centers, MMC), które są uważa-
ne za homolog ośrodków rozmnażania (ang. 
germinal centres, GC) znajdujących się we 
wtórnych narządach limfatycznych ssaków 
(seCoMBes i Wang 2012). MMC występu-
ją w całym ciele, a koncentrują się głównie 
w śledzionie, wątrobie i nerkach. Ponadto, 
ryby nie posiadają szpiku kostnego i kępek 
Peyera (Wendelaar Bonga 1997). Sugeruje 
się jednak podobieństwo głównych skupisk 
GALT w środkowym odcinku jelit z kępkami 
Peyera ssaków (gwizdon 2019). Największy-
mi narządami limfoidalnymi i immunokom-
petentnymi u ryb są nerka głowowa i śle-
dziona. Jak już wspomniano, nerka głowowa 
pełni rolę szpiku kostnego. Zawiera komór-
ki krwiotwórcze, w obrębie których zacho-
dzi proces tworzenia komórek mieloidalnych 
i limfoidalnych (Wendelaar Bonga 1997). 
U ryb dojrzałych immunologicznie śledziona 
jest wtórnym narządem limfoidalnym. Peł-
niona przez nią funkcja dotyczy odpowiedzi 
wrodzonej i nabytej (obecność makrofagów 
i limfocytów T i B) oraz produkcji czerwo-
nych krwinek (erytropoeza) (Wendelaar Bon-
ga 1997, MyszKowsKa 2019, Baldissera i 
współaut. 2020). Grasica, która wraz z doj-
rzewaniem podlega inwolucji, podobnie jak 
u ssaków, u wielu, ale nie wszystkich ga-
tunków ryb doskonałokostnych, działa jako 
centrum dojrzewania limfocytów T (Wen-
delaar Bonga 1997, MyszKowsKa 2019). 

Dojrzewanie, proliferacja, różnicowanie i 
aktywność leukocytów ryb są oczywiście re-
gulowane przez cytokiny i ich receptory. W 
zależności od stadium zakażenia i funkcji 
poszczególnych rodzajów komórek, komórki 
odpornościowe wytwarzają różne typy cyto-
kin. Wśród tych cytokin wyróżniamy: inter-
leukiny (IL), interferony (IFN), chemokiny 
(chemotaktyczne cytokiny), które regulują 
migrację komórek (chemotaksja) i inne cyto-
kiny, do których np. należą czynniki martwi-
cy nowotworów (ang. tumor necrosis factors, 
TNFs) oraz czynniki stymulujące wzrost ko-

patogenów. Pierwsze związanie antygenu in-
dukuje komórki pamięci, które po kolejnym 
zetknięciu z antygenem powodują szybszą i 
bardziej efektywną odpowiedź nabytą. Lim-
focyty T swoiste dla antygenu zabijają zain-
fekowane komórki gospodarza lub wspoma-
gają wytwarzanie przez limfocyty B przeciw-
ciał specyficznych dla antygenu (verBUrg-
-van KeMenade i współaut. 2009, UrBinati 
i współaut. 2020). Makrofagi są głównymi 
APC u ryb, ale u niektórych gatunków opi-
sano również komórki dendrytyczne, które 
są ważnymi APC u ssaków. U ryb obecne 
są zatem wszystkie podstawowe funkcje od-
porności nabytej, jednak w porównaniu z 
ssakami repertuar ich przeciwciał jest bar-
dziej ograniczony (verBUrg-van KeMenade i 
współaut. 2009, Magnadottir 2010, seCoM-
BeS i Wang 2012). Ryby doskonałokostne 
posiadają trzy różne klasy przeciwciał: IgM, 
IgT (zwane również IgZ u niektórych gatun-
ków, np. danio pręgowanego) oraz IgD. IgM 
i IgD są obecne u wszystkich ryb dosko-
nałokostnych i wydają się być niezbędnymi 
przeciwciałami, natomiast IgT/Z występują 
tylko u niektórych z nich. IgM jest najbar-
dziej powszechną immunoglobuliną w suro-
wicy oraz śluzie skóry i pełni kluczową rolę 
w odpowiedzi immunologicznej, natomiast 
IgT jest główną immunoglobuliną w błonie 
śluzowej jelita (yada i TorT 2016). Ogól-
nie uważa się, że ograniczenie repertuaru 
przeciwciał ryb w porównaniu do ssaków, 
wynika m.in. z faktu, iż u ryb nie zacho-
dzi (lub jest znacznie ograniczone) zjawisko 
przełączania klas przeciwciał (z IgM do róż-
nych izotypów Ig) (seCoMBes i Wang 2012, 
CaSTro i TaFalla 2015). Przełączanie klas 
polega na rekombinacji miejscowo specyficz-
nej, w której dochodzi do zastąpienia regio-
nu stałego łańcucha ciężkiego przeciwciała 
(BarreTo i współaut. 2005). Całokształt tych 
zmian jest definiowany jako przełączanie 
klas, ponieważ klasa przeciwciała jest okre-
ślana przez region stały łańcucha ciężkiego, 
który jest ważny dla określenia jego funkcji 
efektorowej. Zmiana klasy nie wpływa na 
swoistość przeciwciał względem antygenu 
(nie dochodzi do modyfikacji części zmien-
nej) (stavnezer i aMeMiya 2004, BarreTo i 
współaut. 2005). Chociaż limfocyty B ssa-
ków i ryb mają wiele wspólnych cech, ich 
znaczenie w obronie organizmu może w nie-
których przypadkach nie być porównywalne. 
Na przykład u ssaków fagocytujące limfocyty 
B są ograniczone do jamy otrzewnej i stano-
wią 10-15% wszystkich limfocytów B, pod-
czas gdy u ryb doskonałokostnych są roz-
powszechnione ogólnoustrojowo (w tym we 
krwi, śledzionie i nerce głowowej) i stanowią 
60% populacji limfocytów B. Zatem wro-
dzona rola limfocytów B u ryb wydaje się 
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ło miejsce w ewolucji ryb, wiele genów, w 
tym genów kodujących cytokiny, występuje 
u nich w formie zduplikowanej. Ewolucja 
genów kodujących cytokiny i ich receptory 
także obejmowała wiele duplikacji mniejszej 
puli genów oraz różnicowanie sekwencji i 
funkcji ich produktów. Należy wspomnieć, 
że po WGD większość zduplikowanych ge-
nów powraca do systemu pojedynczych ge-
nów poprzez mutacje utraty funkcji. Jednak 
w niektórych przypadkach zduplikowane 
geny są zachowywane i przechodzą sub-
funkcjonalizację, w której dwa geny dzielą 
funkcję oryginalnego genu, lub neofunkcjo-
nalizację, w której mutacje nadają jednemu 
z genów nową funkcję. Zduplikowane geny 
mogą być również zachowywane w celu za-
chowania zdolności do fenotypowego bufo-
rowania mutacji (ang. genetic robustness) 
(alSoP i viJayan 2009). Danio pręgowany 
ma około 2900 par zduplikowanych genów, 
w obrębie około 20 000 genów kodujących 
białka (BloMMe i współaut. 2006, alSoP i 
viJayan 2009). Stwierdzono, że cytokiny są 
jednymi z najszybciej ewoluujących białek, 
co prawdopodobnie wynika z wysokiej presji 
ze strony patogenów. Jednak pomimo tych 
zastrzeżeń kręgowce wydają się być grupą 
dość jednorodną pod względem aktywności 
biologicznej wywieranej przez cytokiny na 
komórki docelowe (sCapigliati i współaut. 
2007, verBUrg-van KeMenade i współaut. 
2009).

STRES ZWIĘKSZA PODATNOŚĆ NA ZAKAŻENIA

Badania w zakresie neuroendokrynologii 
i immunologii ujawniły imponującą liczbę 
wspólnych ligandów, receptorów i szlaków 
sygnałowych, poprzez które układ nerwowy, 
hormonalny i odpornościowy współdziałają w 
celu koordynowania allostazy. Wiele recep-
torów sklasyfikowanych jako typowe recep-
tory hormonalne ulega ekspresji na/w leu-
kocytach, a na poziom ich ekspresji może 
wpływać stymulacja immunologiczna. Wśród 
nich są także receptory adrenergiczne i re-
ceptory GR. Z kolei na typowych komórkach 
neuroendokrynnych występują receptory dla 
cytokin (verBUrg-van KeMenade i współaut. 
2017). Układ nerwowy, odpornościowy i hor-
monalny u kręgowców współpracują ze sobą, 
w przetwarzaniu informacji i reagowaniu na 
bodźce zewnętrzne lub wewnętrzne, szcze-
gólnie w sytuacji stresowej, gdy konieczna 
jest szybka reakcja (TorT 2011, yada i TorT 
2016). Układ nerwowy moduluje natychmia-
stową ogólną odpowiedź wrodzoną oraz ak-
tywność hormonalną. Uwalniane hormony 
stresu przygotowują układ odpornościowy 
na potencjalne wyzwania (np. infekcję, rege-
nerację ran). Tym samym rozpoznanie stre-
su przez układ nerwowy jest wczesnym sy-

lonii (ang. colony-stimulating factors, CSFs) 
(CaSTro i TaFalla 2015). Cytokiny mogą wy-
wierać różnorodny wpływ na wzrost i różni-
cowanie komórek. Dla wielu cytokin wytwa-
rzanych u ssaków, u ryb wykazano wystę-
powanie ortologów. Pomimo niskiego stopnia 
homologii sekwencji, zachowane są ich istot-
ne motywy i struktury trójwymiarowe. W 
układzie odpornościowym kręgowców proza-
palne cytokiny, w tym czynnik martwicy no-
wotworów alfa (TNF-α), interleukina 1 beta 
(IL-1β) i interleukina 6 (IL-6), indukują od-
powiedź ostrej fazy i uwalnianie chemokin. 
Następnie uwalniana jest interleukina 12 
(IL-12), co z kolei stymuluje uwalnianie in-
terferonu typu II: interferonu-gamma (IFN-γ). 
W porównaniu do ssaków, odpowiedź proza-
palna u ryb charakteryzuje się pierwszą falą 
ekspresji TNF-α i IL-1β, a następnie ekspre-
sją chemokin i maksymalnym wzrostem eks-
presji IL-12 (ChadzińsKa i współaut. 2008). 
TNF-α wykazuje ekspresję konstytutywną w 
nerce głowowej i skrzelach oraz może być 
indukowany przez stymulację makrofagów 
nerki głowowej lipopolisacharydem (LPS), 
pochodzącym z bakterii Gram-ujemnych. 
TNF-α kontroluje także wewnątrzkomórkową 
replikację patogenów i indukuje proliferację 
komórek. Bierze również udział w stymu-
lacji wytwarzania tlenku azotu (NO). IL-1β 
wydzielana przez makrofagi stymuluje proli-
ferację tymocytów (dojrzewających limfocytów 
T), inicjuje reakcję ostrej fazy oraz aktywu-
je makrofagi i limfocyty T. Ekspresja IL-12 
może być indukowana w makrofagach nerki 
po infekcjach bakteryjnych i wirusowych. Z 
kolei IFN-γ, wytwarzany głównie przez NCC 
i limfocyty T, aktywuje makrofagi w celu 
zwiększenia ich aktywności bakteriobójczej 
w tym wytwarzania NO i chemokin. Chemo-
kiny występują we wszystkich klasycznych 
narządach odpornościowych i biorą udział w 
kierowaniu leukocytów do miejsca zapalenia. 
Sygnalizacja komórek odpornościowych ma 
decydujące znaczenie dla szybkiego i sku-
tecznego zwalczania patogenów. Niewielkie 
ilości cytokin mogą generować silne odpo-
wiedzi zapalne i wymagana jest ścisła kon-
trola nad ich wytwarzaniem, aby zapobiec 
uszkodzeniu komórek gospodarza. Jak już 
wspomniano, cytokiny ryb wykazują podob-
ne działanie do ich odpowiedników u ssa-
ków, jednak stopień ich podobieństwa jest 
różny. Stopień homologii sekwencji między 
ortologami cytokin ludzi i ryb wynosi zazwy-
czaj około 20 do 30%. Sugeruje to istotne 
różnice w wiązaniu lub powinowactwie do 
przeciwciał, receptorów lub białek wiążących 
(verBUrg-van KeMenade i współaut. 2009). 
Warto także wspomnieć, że w związku ze 
zjawiskiem duplikacji genomu (ang. who-
le genome duplication, WGD), które mia-
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granulocytów obojętnochłonnych (engelsMa 
i współaut. 2002, piJanowsKi i współaut. 
2015). GK wpływają na migrację leukocytów, 
powodując redystrybucję krążących leukocy-
tów do różnych przedziałów ciała. Apoptoza 
odgrywa kluczową rolę w prawidłowym roz-
woju i regulacji układu odpornościowego i 
jest indukowana przez GK podczas selekcji 
i różnicowania tymocytów i komórek B. Kor-
tyzol zmniejsza natomiast i opóźnia apop-
tozę neutrofili (engelsMa i współaut. 2002, 
ronChetti i współaut. 2018). Odnotowu-
je się również zróżnicowany wpływ GK na 
ekspresję cytokin. Z jednej strony uwalnia-
nie cytokin prozapalnych, w tym typowych 
cytokin limfocytów T pomocniczych (Th1): 
interleukiny-2 (IL-2) i interferonu-γ (IFN-γ), 
jest silnie tłumione przez GK. Z drugiej 
strony stymulowana jest ekspresja wielu cy-
tokin limfocytów T pomocniczych (Th2) w 
tym interleukiny-4 (IL-4) i IL-10 (engelsMa 
i współaut. 2002). Sądzi się zatem, że GK 
indukują przesunięcie równowagi limfocy-
tów pomocniczych T (Th) z komórek Th1 i 
komórkowej odpowiedzi immunologicznej, w 
kierunku komórek Th2, które biorą udział 
w wytwarzaniu przeciwciał, głównie poprzez 
hamowanie syntezy IL-12 (cytokiny stymu-
lującej komórki Th1) przez komórki dendry-
tyczne i makrofagi (ChadzińsKa i współaut. 
2012). Badania przeprowadzone na myszach 
wykazały, że podczas infekcji Listeria mono-
cytogenes, stres unieruchomienia może ha-
mować migrację leukocytów i produkcję cy-
tokin Th1, indukując jednocześnie ekspresję 
cytokin Th2. Na przykład, wśród studentów 
medycyny zaobserwowano zwiększoną czę-
stość zakażeń górnych dróg oddechowych w 
czasie sesji egzaminacyjnej. Ponadto wykaza-
no, że przedłużone okresy stresu akademic-
kiego są związane ze znacznym spadkiem 
poziomu IgA w ślinie. Sugeruje to, że osoby 
doświadczające stresu akademickiego wyka-
zują osłabienie pierwszej linii obrony przed 
patogenami atakującymi błonę śluzową uka-
du żołądkowo-jelitowego, a zatem są bardziej 
podatne na choroby zakaźne (yang i glaSer 
2002).

Wpływ stresu na układ odpornościowy 
jest również szeroko badany u ryb. Badania 
dotyczące wpływu katecholamin na funkcje 
immunologiczne ryb wykazały, iż aktywność 
fagocytarna makrofagów pstrąga tęczowe-
go zmniejsza się po zastosowaniu agonistów 
receptorów α- i β-adrenergicznych in vitro. 
Ponadto ligandy receptorów adrenergicz-
nych modulują produkcję reaktywnych form 
tlenu (ang. reactive oxygen species, ROS). 
Działanie katecholamin u ryb przejawia się 
również w komponentach odpowiedzi naby-
tej. Wykazano, iż agonista receptora β-ADR 
tłumi, natomiast działanie in vitro agoni-

gnałem ostrzegawczym dla układu odporno-
ściowego. Ta interakcja występuje u wszyst-
kich kręgowców i angażuje cząsteczki takie 
jak: CRH, ACTH, GK, aminy biogenne i cy-
tokiny. Z tego względu, odpowiedź na stres 
charakteryzuje się zaangażowaniem komórek 
odpornościowych i neuroendokrynnych na 
poziomie ogólnosystemowym (yada i TorT 
2016).

Stres może modulować zarówno prze-
bieg wrodzonej jak i nabytej reakcji odpor-
nościowej. Przykładowo u ssaków stwierdzo-
no, że w stymulowanych LPS monocytach i 
makrofagach, adrenalina hamuje tworzenie 
wolnych rodników tlenowych poprzez re-
ceptor adrenergiczny β2-AR. Ponadto, ad-
renalina, noradrenalina i agoniści recep-
torów β-adrenergicznych hamują syntezę i 
uwalnianie prozapalnych cytokin, takich jak 
TNF-α i IL-12, jednocześnie promując wy-
dzielanie przeciwzapalnej interleukiny-10 (IL-
10). Zastosowanie agonistów β2-AR hamuje 
syntezę IFN-γ przez komórki Th1, ale nie 
wpływa na syntezę IL-4 przez komórki Th2 
(prawdopodobnie z powodu braku β2-AR na 
komórkach Th2). Katecholaminy mogą po-
średnio wpływać na migrację i proliferację 
limfocytów, wytwarzanie przeciwciał i lizę 
komórek poprzez regulację poziomu cAMP 
(yang i glaSer 2002, ChadzińsKa i współ-
aut. 2012).

Glikokortykoidy wydają się mieć immu-
nosupresyjne właściwości o złożonym działa-
niu. Wykazano bowiem, że mogą pobudzać 
apoptozę niektórych populacji leukocytów, 
hamować uwalnianie cytokin, osłabiać mi-
grację i proliferację leukocytów oraz aktyw-
ność komórek NK. U ssaków GK zwiększają 
w monocytach ekspresję genów związanych 
z fagocytozą komórek apoptotycznych oraz 
wpływają na wzrost migracji monocytów do 
miejsca infekcji (engelsMa i współaut. 2002, 
TorT 2011). GK hamują również szlak jądro-
wego czynnika transkrypcyjnego NF-κB (ang. 
nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of 
activated B cells), co prowadzi do zmniej-
szenia produkcji cytokin prozapalnych, ta-
kich jak IL-1, IL-6 i TNF (TorT 2011). GK 
są powszechnie stosowane jako środki im-
munosupresyjne w chorobach zapalnych i 
autoimmunologicznych (engelsMa i współ-
aut. 2002, dhaBhar 2009). Jednak klasycz-
ny pogląd, że GK działają wyłącznie immu-
nosupresyjnie jest obecnie kwestionowany, 
ponieważ wydaje się, że w warunkach fizjo-
logicznych GK mogą wywierać zróżnicowany 
wpływ regulując układ odpornościowy. Przy-
kładowo, w warunkach stresowych, obser-
wuje się limfopenię, zmniejszoną proliferację 
limfocytów i zwiększoną ich apoptozę, a z 
drugiej strony podczas stresu następuje bar-
dzo szybki wzrost względnej liczby krążących 
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działa immunosupresyjnie, przeciwdziałając 
potencjalnie szkodliwym skutkom zbyt silnej 
odpowiedzi prozapalnej, jednak ostry stres i 
związane z nim uwalnianie kortyzolu może 
wywierać działanie stymulujące (STolTe i 
współaut. 2008, TorT 2011). Stres wywołuje 
zmiany w liczbie i szybkości rekrutacji ko-
mórek odpornościowych, które są kierowane 
do tkanek lub narządów w celu zwiększenia 
skutecznej ochrony immunologicznej. Wiąże 
się to z istotnymi różnicami w rozmieszcze-
niu leukocytów w różnych obszarach ciała. 
Pod wpływem stresu zachodzą zmiany w 
liczbie leukocytów, zależnie od ich typów. 
Liczba limfocytów jest znacznie zmniejszo-
na, natomiast liczba fagocytów (neutrofili i 
monocytów/makrofagów) wzrasta, np. korty-
zol indukuje apoptozę limfocytów, natomiast 
hamuje apoptozę neutrofili, co wskazuje na 
selektywną regulację wrodzonej i nabytej od-
powiedzi immunologicznej (dhaBhar 2009, 
TorT 2011, ChadzińsKa i współaut. 2012, 
piJanowsKi i współaut. 2015). Poziom leuko-
cytów we krwi jest zależny od intensywności 
i czasu trwania stresu. Ostry, krótkotrwa-
ły stres stymuluje wytwarzanie leukocytów 
w nerce głowowej, co skutkuje wzrostem 
w krążeniu liczby leukocytów, a konkretnie 
neutrofili. W wyniku ciągłego stresu różne 
subpopulacje leukocytów, głównie limfocyty, 
koncentrują się w narządach docelowych, w 
których działa bodziec stresowy, dlatego za-
równo centralne narządy limfatyczne, jak i 
krew wykazują spadek liczby tych komórek. 
Uważa się, że wywołana stresem neutrofilia, 
czyli zwiększenie liczby neutrofili w układzie 
krążenia, jest odpowiedzią adaptacyjną, po-
nieważ przedłuża żywotność komórek, które 
tworzą pierwszą linię obrony przeciwko pato-
genom. Biorąc pod uwagę kluczowe znacze-
nie neutrofili w pierwszej linii obrony, prze-
dłużenie ich życia, a tym samym utrzyma-
nie większej liczby krążących neutrofili jest 
korzystne w sytuacjach ostrego stresu, kie-
dy reakcja walki i ucieczki zwiększa szan-
sę na zranienie, a tym samym zakażenie. 
Warto jednak wspomnieć, że u ryb kortyzol 
nie tylko zwiększa liczbę granulocytów obo-
jętnochłonnych we krwi, ale również hamu-
je migrację tych komórek do uszkodzonych 
miejsc lub zmian zapalnych i spowalnia go-
jenie się ran (Wendelaar Bonga 1997). Po-
nadto wysokie poziomy kortyzolu u ryb i 
skorelowana z tym immunosupresja, wiążą 
się ze zmniejszoną odpornością na patogeny 
oportunistyczne (bakterie, grzyby, pierwot-
niaki lub wirusy) lub na eksperymentalne 
zakażenie patogenami, co prowadzi do cho-
rób i zwiększonej śmiertelności (Wendelaar 
Bonga 1997, Baldissera i współaut. 2020). 

W kontekście wpływu stresu na odpor-
ność należy także wspomnieć o ważnym 

stów receptora α2-ADR wzmacnia odpowiedź 
humoralną leukocytów śledziony. Sympa-
tektomia (odnerwienie współczulne) in vivo, 
przeprowadzona przed (ale nie po) immuni-
zacji, powoduje zwiększenie odpowiedzi hu-
moralnej, co wskazuje na hamowane przez 
katecholaminy wydzielania przeciwciał we 
wczesnych stadiach odpowiedzi adaptacyjnej 
(ChadzińsKa i współaut. 2012). W badaniach 
dotyczących wpływu stresu na odporność, 
które zostały przeprowadzone na czterech, 
różnych pod względem podatności na infek-
cje, liniach karpi (R3, R3xR8, K i R2) za-
obserwowano, że ryby o wyższej podatności 
na infekcje, wykazują silniejszą reakcję stre-
sową (piJanowsKi i współaut. 2015). Ryby są 
szczególnie ciekawym modelem badań nad 
wpływem stresu na odporność, ze wzglę-
du na unikatowe wśród kręgowców funk-
cje nerki głowowej. Jak już wspomniano, 
narząd ten zespala komponenty wszystkich 
trzech układów regulujących i w związku z 
tym daje możliwość bezpośrednich interak-
cji neuroimmunoendokrynnych (TorT 2011, 
nardoCCi i współaut. 2014). Nerka głowowa 
tworzy tym samym specyficzne środowisko 
dojrzewania np. dla monocytów/makrofagów, 
w którym podlegają bezpośredniemu, para-
krynnemu działaniu hormonów stresu. Ma-
krofagi to niezwykle plastyczne komórki, wy-
kazujące zjawisko polaryzacji, w wyniku któ-
rej dochodzi do powstawania komórek kla-
sycznie aktywowanych M1 (makrofagi pro-
zapalne) i alternatywnie aktywowanych M2 
(makrofagi przeciwzapalne). Wyniki badań 
przeprowadzonych na karpiach, w których 
wpływ stresu/kortyzolu na polaryzację ma-
krofagów badano in vitro (kortyzol) i in vivo 
(stres unieruchomienia) sugerują, że kortyzol 
in vitro i stres in vivo kierują monocyty/ma-
krofagi nerki głowowej na ścieżkę polaryzacji 
alternatywnej. Badania te potwierdzają, że 
podobnie jak u ssaków, także u ryb gliko-
kortykoidy są istotnymi stymulatorami alter-
natywnej polaryzacji makrofagów (MaCiUszeK 
i współaut. 2019). Funkcje nerki głowowej, 
do których należy wytwarzanie, dojrzewanie 
i różnicowanie komórek odpornościowych 
(leukocytów) oraz uwalnianie kortyzolu i ka-
techolamin są kluczowe, kiedy zachodzi po-
trzeba uruchomienia systemowej reakcji na 
stres (verBUrg-van KeMenade i współaut. 
2009, 2017; yada i TorT 2016). Podobnie 
jak u ssaków, hormony stresu u ryb wyka-
zują działanie immunomodulacyjne. Kortyzol 
jako dominujący steroid w reakcji stresowej 
ma szeroki i zróżnicowany wpływ na układ 
odpornościowy. Stwierdzono na przykład, że 
u karpia stres zmniejsza liczbę krążących 
limfocytów B i odpowiedź przeciwciał po im-
munizacji in vivo, a także hamuje ekspresję 
cytokin prozapalnych in vitro. Stres często 
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minowe immunosupresyjne działanie hormo-
nów stresu może mieć funkcję adaptacyjną 
(ponieważ zapobiega nadmiernej aktywa-
cji układu odpornościowego i wiąże się z 
oszczędnościami energetycznymi), w perspek-
tywie długoterminowej może stracić wymiar 
adaptacyjny i promować rozwój chorób. Ho-
meostaza organizmu obejmuje złożoną sieć 
sygnalizacji hormonalnej i cytokinowej, w 
której przekaźniki układu neuroendokrynne-
go i układu odpornościowego blisko współ-
pracują. Zarówno stres, jak i odpowiedź im-
munologiczna muszą być pod ścisłą kontro-
lą, aby zapobiec potencjalnym szkodliwym 
działaniom w obrębie sygnalizacji komórko-
wych w organizmie. 

Warto w tym miejscu raz jeszcze pod-
kreślić, że ryby stanowią interesujący mo-
del do badań ewolucji odporności, a w 
szczególności interakcji neuro-endokrynno-
-immunologicznych. W przeciwieństwie do 
ssaków, u ryb produkcja kortyzolu (ko-
mórki śródnerkowe), katecholamin (komór-
ki chromafinowe) oraz hematopoeza i pro-
dukcja przeciwciał są zespolone w obrębie 
jednego narządu – nerki głowowej. Zatem 
jest to krytyczne miejsce bezpośrednich in-
terakcji parakrynnych między układem od-
pornościowym a neuroendokrynnym. Ko-
nieczne są jednak dalsze badania nad ry-
bami doskonałokostnymi w celu poznania 
i lepszego zrozumienia ewolucyjnego zna-
czenia dwukierunkowej interakcji immuno-
-neuroendokrynnej u różnych gatunków. 
Zrozumienie komórkowych mechanizmów 
neuroendokrynnej regulacji odpowiedzi im-
munologicznej u ryb pozwoli na opraco-
wanie nowych strategii farmaceutycznych i 
terapeutycznych w celu zapobiegania choro-
bom wywoływanym lub pogłębianym przez 
stres. Intensywna akwakultura charaktery-
zuje się szeregiem procedur, które należy 
badać pod kątem ogólnego dobrostanu ryb 
(m.in. gęstość obsady w zbiornikach, meto-
dy połowów, transportu i uśmiercania). Nie 
ulega wątpliwości, że ryby ulegają stresowi, 
który wpływa na funkcjonowanie wielu na-
rządów i tkanek. Należy o tym pamiętać w 
kontekście powracających każdego roku w 
okolicach świąt Bożego Narodzenia, dysku-
sji na temat humanitarnych połowów tych 
zwierząt, ich transportu i sprzedaży. Przed-
stawione w tym artykule wyniki badań do-
tyczących stresu u ryb podkreślają koniecz-
ność ulepszania i opracowywania nowych 
narzędzi i metod, które można wykorzystać 
do oceny wpływu stosowanych w akwakul-
turze procedur na dobrostan i zapewnić 
obiektywne informacje, które pomogą okre-
ślić i zdefiniować granice dopuszczalnych 
warunków w niewoli, a także niwelować to-
warzyszące im czynniki stresogenne. 

aspekcie wpływu kortyzolu na mikrobiom. 
Badania przeprowadzone na łososiu atlan-
tyckim wykazały bowiem, że wzrost stężenia 
kortyzolu po ekspozycji na łagodny stresor 
wiąże się ze zmianami w różnorodności i 
składzie mikrobiomu jelitowego. W szcze-
gólności dotyczy to zmniejszonej liczebności 
bakterii kwasu mlekowego z rodzaju Carno-
bacterium, oraz zwiększonej liczebności kilku 
rodzajów, wywołujących zapalenie i oportu-
nistycznych, bakterii patogennych. Biorąc 
pod uwagę fundamentalny wpływ mikrobioty 
i jej metabolitów na wiele aspektów zdrowia 
gospodarza, sugeruje to, że zaburzenie mi-
krobiomu jelitowego prawdopodobnie przy-
czynia się do niekorzystnego wpływu stresu 
na funkcje układu immunologicznego i od-
porność na choroby (daWood 2020, uren 
WeBSTer i współaut. 2020). 

PODSUMOWANIE

Reakcja stresowa jest mechanizmem 
konserwatywnym ewolucyjnie. Tym samym 
istnieje wiele podobieństw między reakcjami 
na stres kręgowców wodnych i lądowych. 
Wskazuje to, że historia ewolucji tych me-
chanizmów, mających fundamentalne zna-
czenie adaptacyjne, trwa co najmniej 400 
milionów lat. Potwierdza to wysokie, się-
gające 93%, podobieństwo sekwencji głów-
nych przekaźników neuroendokrynnych i 
ich receptorów zaangażowanych w kontrolę 
reakcji na stres (Wendelaar Bonga 1997, 
engelsMa i współaut. 2002). Stanowi to 
wyraźny kontrast względem różnorodno-
ści mediatorów immunologicznych. Rów-
nież funkcje głównych hormonów stresu 
są podobne. Wzrost poziomu katecholamin 
w osoczu (pierwszych neurotransmiterów), 
stanowi niespecyficzny sygnał alarmowy lub 
reakcję aktywacji, która prowadzi do szyb-
kiej mobilizacji substratów energetycznych 
oraz zwiększonego poboru i transferu tlenu. 
Wzrost krążącego kortyzolu następuje wol-
niej i trwa dłużej, ułatwiając (glukoneoge-
neza) lub łagodząc (przywrócenie zaburzonej 
równowagi wodnomineralnej) działanie ka-
techolamin. Podobieństwa dotyczą również 
hamującego wpływu stresu na wzrost, roz-
mnażanie i funkcje immunologiczne (Wen-
delaar Bonga 1997). 

Z ewolucyjnego punktu widzenia tego ro-
dzaju efekty to kompromisy ewolucyjne (w 
ramach zjawiska trade off) lub koszty dosto-
sowania, które występują wówczas, gdy ko-
rzystna zmiana jednej cechy jest powiązana 
ze szkodliwą zmianą innej. Jest to również 
podstawowa zasada teorii ewolucji historii 
życiowych organizmów (optymalna alokacja 
zasobów). W przypadku funkcji immunolo-
gicznych warto pamiętać, że o ile krótkoter-
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St res zc zen i e

Mechanizm reakcji na stres jest konserwatywny 
ewolucyjnie, w związku z tym mimo odmiennego śro-
dowiska życia, odpowiedź stresową ryb doskonałokost-
nych charakteryzuje wiele podobieństw do kręgowców 
lądowych. Obejmują one główne przekaźniki osi układ 
współczulny-komórki chromafinowe (odpowiednik osi 
układ współczulny-rdzeń nadnerczy) oraz osi podwzgó-
rze-przysadka-komórki śródnerkowe nerki głowowej 
(funkcjonalny analog osi podwzgórze-przysadka-nadner-
cza), a także ich główne funkcje. Współdziałanie układu 
neuroendokrynnego i układu odpornościowego stanowi 
integralną część fizjologii, nieodzowną dla utrzymania 
homeostazy. Zakłócenie złożonych interakcji neuro-endo-
krynno-immunologicznych ma negatywny wpływ na stan 
zdrowia i ogólny dobrostan zwierząt i ludzi. Ryby do-
skonałokostne stanowią szczególnie intrygujący model w 
zakresie badań wpływu stresu na odporność, ponieważ 
funkcje immunologiczne i hormonalne są u nich zinte-
growane w obrębie jednego narządu - nerki głowowej. W 
konsekwencji procesy immunologiczne podlegają bezpo-
średniej modulacji parakrynnej. Celem niniejszej pracy 
jest przedstawienie przeglądu aktualnej wiedzy na temat 
przebiegu reakcji stresowej u ryb i jej roli w regulacji 
odporności ryb.
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CAN FISH GET STRESSED?

Summary

Mechanism of the stress response is evolutionary well-conserved, therefore, despite the different living environ-
ment, teleost fish share many similarities with terrestrial vertebrates. These involve the main transmitters of the hy-
pothalamic-sympathetic-chromaffin cells axis (the sympathetic-adrenal medullary axis equivalent) and the hypotha-
lamic-pituitary-interrenal axis (functional analog of the hypothalamus-pituitary-adrenal axis), as well as their princi-
pal functions. The cooperation between neuroendocrine and immune systems form an integrated part of physiology 
in maintaining homeostasis. The disturbance of these complex neuroendocrine-immune interactions has a negative 
impact on the health status and welfare of animals as well as human beings. Teleost fish form an especially in-
triguing model in the field of study stress-immune interactions, as they integrate immune and endocrine functions 
in one organ – the head kidney. Consequently, immune processes may straightforward undergo paracrine modula-
tion. The aim of this work is to provide an overview of the current knowledge about the stress response in fish and 
its role in the regulation of fish immunity.
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