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immunologiczną – wybrane zagadnienia
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Streszczenie

Summary

Wysiłek fizyczny ma wielokierunkowy wpływ na mechanizmy odpowiedzi immunologicznej. Regularny umiarkowany wysiłek fizyczny stymuluje
mechanizmy odpornościowe, podczas gdy powtarzalny intensywny wysiłek może prowadzić do zwiększonej podatności na infekcje. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania problematyką wpływu wysiłku fizycznego na sprawność mechanizmów odpornościowych.
W pracy zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z wpływem
wysiłku fizycznego o różnym natężeniu na odpowiedź humoralną i komórkową swoistą oraz nieswoistą. Omówiono także zjawisko przewlekłego procesu zapalnego o minimalnym nasileniu (chronic low-grade
inflammation) w drogach oddechowych oraz jego możliwy związek
z epizodami infekcji dróg oddechowych.

Physical exercise has a multi-directional impact on immune response
mechanisms. Regularly practiced moderate exercise stimulates immunocompetence, whereas repeated intensive exercise may lead to increased
susceptibility to infections. Recently, the issue of influence of exercise on
immune system has been drawing much interest. This review presents
selected aspects of the influence of physical exercise of different intensity
upon humoral and cellular, innate and acquired immunity. The issue of
chronic low-grade inflammation in the airways and its possible association with airway infection episodes has also been discussed.
Keywords: exercise, infections, innate immunity, acquired immunity,
humoral immune response, cellular immune response
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Wstęp
Wysiłek fizyczny, zarówno krótkotrwały jak i wykonywany regularnie w dłuższym okresie czasu wpływa istotnie na czynność układu odpornościowego. Wpływ ten,
z punktu widzenia odporności przeciwinfekcyjnej, może
być zarówno korzystny, jak i szkodliwy. Oddziaływanie wysiłku dotyczy większości mechanizmów odpowiedzialnych
za zapewnienie ochrony przed szkodliwymi patogenami,
a pozytywny bądź negatywny jego wpływ obserwuje się
w odniesieniu zarówno do mechanizmów nieswoistych, jak
i swoistych humoralnych oraz komórkowych. Już pojedyncze, intensywne obciążenie wysiłkiem wywiera wpływ
na mechanizmy immunologiczne, a wpływ ten nasila się
w czasie długotrwałego lub powtarzalnego wysiłku fizycznego. W przypadku sportowców oddziaływanie wysiłku
fizycznego na układ immunologiczny rożni się istotnie
w zależności od charakteru obciążenia treningowego. Uważa się, że regularny umiarkowany wysiłek fizyczny stymulu-

je mechanizmy odpornościowe, podczas gdy powtarzalny,
intensywny wysiłek prowadzi do upośledzenia odpowiedzi
immunologicznej, a tym samym zwiększonej podatności na
infekcje. Warto jednak zaznaczyć, że zagadnienia te wciąż
są przedmiotem dyskusji, a jednoznaczne wnioski nie zostały jeszcze wyciągnięte [1]. W ostatnich latach obserwuje
się wzrost zainteresowania problematyką wpływu wysiłku
fizycznego na sprawność mechanizmów odpornościowych
[2], co przejawia się wzrostem liczby publikacji z tej dziedziny. Powstało także towarzystwo naukowe skupiające badaczy zainteresowanych immunologią wysiłku i wydające
własne czasopismo „Exercise Immunology Review” (Impact
Factor 2013 – 9,929). W roku 2011 grupa ekspertów opublikowała opracowanie zawierające aktualny stan wiedzy,
omawiające istniejące kontrowersje oraz sugerujące kierunki przyszłych badań w obszarze immunologii wysiłku fizycznego [1,3].
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Wysiłek fizyczny a komórkowe mechanizmy
odporności nieswoistej
Mechanizmy nieswoiste odpowiedzi immunologicznej
stanowią pierwszą linię obrony organizmu przed zagrożeniami wewnątrz- i zewnątrzpochodnymi. Wysiłek fizyczny,
zarówno krótkotrwały, jak i przewlekły, poprzez aktywację
szeregu fizjologicznych mechanizmów organizmu człowieka wpływa na pobudzenie lub pojawienie się czynników
modyfikujących aktywność tej odpowiedzi. Pod wpływem
wzmożonego wysiłku fizycznego zwiększa się metabolizm,
zachodzi indukcja stresu oksydacyjnego, wzrasta synteza
i uwalnianie białek szoku cieplnego, amin katecholowych,
kortyzolu oraz insulinopodobnego czynnika wzrostu IGF-1.
Zjawiska te wielokierunkowo wpływają na różne aspekty
odpowiedzi nieswoistej. Wskutek zmian ekspresji receptorów Toll-podobnych oraz receptorów „zmiataczy” (scavenger) modyfikacji ulega proces rozpoznawania patogenów.
Migracja i zasiedlanie mogą podlegać regulacji na skutek
oddziaływania wysiłku fizycznego na procesy hematopoezy, apoptozy bądź na ekspresję cząstek adhezyjnych na
powierzchni komórek immunokompetentnych. Modyfikacji
pod wpływem wysiłku fizycznego podlegać mogą również
docelowe mechanizmy efektorowe eliminacji patogenów:
zabijanie wewnątrzkomórkowe, obróbka i prezentacja antygenów oraz synteza i wydzielanie cytokin (ryc. 1).
Wpływ wysiłku fizycznego na mechanizmy odpowiedzi
nieswoistej jest różny w zależności od tego, czy jest to wysiłek intensywny i krótkotrwały, czy przewlekły i regularny.

Wysiłek krótkotrwały
Krótkotrwały intensywny wysiłek fizyczny w ciągu pierwszych 30 minut po jego zakończeniu prowadzi do znacznego, lecz przemijającego wzrostu liczby granulocytów obojętnochłonnych we krwi obwodowej. Liczba neutrofilów
ponownie wzrasta kilka godzin później, lecz w wolniejszym
tempie, zależnym od intensywności oraz czasu trwania wysiłku [4]. Początkowa neutrofilia jest efektem uwolnienia
komórek z puli obwodowej na skutek działania amin katecholowych, natomiast wolniejszy późny wzrost jest efektem
działania kortyzolu na szpik kostny. Epizod intensywnego
wysiłku prowadzi do pobudzenia spontanicznej degranulacji neutrofilów, wzmaga ich właściwości fagocytarne oraz
stymuluje wybuch tlenowy. Jednocześnie jednak intensywny wysiłek fizyczny wiąże się z obniżoną reaktywnością granulocytów obojętnochłonnych na stymulację egzogenną,
w tym bakteryjną [4-6].
Około 2 godzin po epizodzie intensywnego wysiłku obserwuje się wzrost liczby monocytów będący skutkiem ich
przesunięcia z puli brzeżnej do krążenia obwodowego.
Zjawisko to zachodzi pod wpływem kortyzolu i amin katecholowych. W kontekście intensywnego wysiłku fizycznego obserwuje się także zmiany ekspresji powierzchniowych
receptorów monocytów: wzrasta odsetek monocytów
o fenotypie „prozapalnym” CD14+/CD16+ w odróżnieniu
się od dominujących w warunkach spoczynkowych monocytów „klasycznych” CD14+/CD16- [7]. Ostry intensywny
wysiłek fizyczny związany jest także ze zmniejszeniem ekspresji niektórych receptorów rozpoznających wzorce molekularne patogenów (pattern recognition receptors, PRR) na
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powierzchni monocytów. Dotyczy to receptorów toll-podobnych (TLR) typu 1, 2 i 4 oraz cząsteczek CD14, których
ligandem jest bakteryjny lipopolisacharyd (LPS) [7,8].
W nielicznych badaniach wykazano, że ostry wysiłek fizyczny powoduje wzrost liczby krążących komórek dendrytycznych, zarówno mieloidalnych, jak i plazmacytoidalnych.
Wzrostowi liczby komórek dendrytycznych w krążeniu
obwodowym nie towarzyszy wzrost ekspresji cząsteczek
kostymulujących (CD80, CD83, CD86) na ich powierzchni
[9-11]. Podobnie jak inne leukocyty, także komórki NK (CD3CD16+CD56+) ulegają pod wpływem ostrego wysiłku
szybkiej mobilizacji do krążenia obwodowego, co związane jest ze zmniejszeniem ekspresji cząsteczek adhezyjnych
pod wpływem wydzielanych w odpowiedzi na wysiłek katecholamin [12,13]. Zgodnie z danymi zawartymi w opublikowanej w 1999 metaanalizie 94 prac opisujących wpływ
wysiłku fizycznego na liczebność komórek NK [13] – po
początkowym wzroście ich liczby w krążeniu obwodowym
obserwuje się spadek liczby komórek NK do wartości mniejszych niż połowa wartości wyjściowej; po kilku godzinach
liczba komórek NK powraca do wartości wyjściowych, chyba że mamy do czynienia z wysiłkiem ponadprzeciętnie intensywnym lub znacznie przedłużonym.
Opisywano także różnice w liczbie mobilizowanych komórek NK pomiędzy subpopulacjami CD56bright i CD56dim.
W kontekście intensywnego krótkotrwałego wysiłku fizycznego obserwuje się większą mobilizację komórek NK
CD 56dim. Z faktu tego, ze względu na słabiej zaznaczone
właściwości cytotoksyczne komórek CD56dim może wynikać mniejsza zdolność obrony przed patogenami w okresie
podczas i bezpośrednio po intensywnym epizodzie wysiłku
fizycznego. W okresie regeneracji (recovery) po intensywnym wysiłku obserwuje się ponowny wzrost liczebności
subpopulacji NK CD56bright [14].
Wkrótce po jednorazowym epizodzie wysiłku fizycznego
zarówno o umiarkowanej, jak i dużej intensywności obserwuje się 50-100% wzrost efektu cytotoksycznego komórek
NK (NK cell cytotoxicity, NKCC) [15,16]. Taki wzrost cytotoksyczności jest jednak w przeważającej mierze efektem
zwiększenia całkowitej liczby obwodowych komórek NK.
Co więcej, analiza zmian cytotoksyczności w odniesieniu
do pojedynczych komórek wskazuje, że cytotoksyczność ta

Ryc. 1. Potencjalne kierunki wpływu wysiłku fizycznego na mechanizmy nieswoistej odpowiedzi immunologicznej (według [1], zmodyfikowane)
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nie ulega większym zmianom, z wyjątkiem sytuacji, gdy wysiłek jest długotrwały i o ponadprzeciętnej intensywności.
W takiej sytuacji można zaobserwować odwrotne zjawisko:
kilkugodzinne zahamowanie właściwości cytotoksycznych
komórek NK, co prawdopodobnie przyczynia się do zwiększonej podatności na infekcje obserwowanej bezpośrednio
po natężonym wysiłku [17].

Wysiłek regularny
Regularny wysiłek o umiarkowanej intensywności zazwyczaj nie wpływa znacząco na liczbę neutrofilów [17]. Interesujące są jednak spostrzeżenia dotyczące zmniejszenia
liczby neutrofilów w krwi obwodowej w kontekście wysiłku
fizycznego u osób, u których toczy się przewlekły proces
zapalny, jak również zmniejszenia liczebności neutrofilów w
miejscu procesu zapalnego [18]. W zależności od kontekstu
klinicznego, efekt taki może mieć działanie dobroczynne
bądź szkodliwe. W przypadku wysiłku regularnego, lecz
o znacznej intensywności, do niekorzystnych następstw
zmian w zakresie odpowiedzi immunologicznej związanej
z granulocytami obojętnochłonnymi może przyczyniać się
zmniejszenie wybuchu oddechowego wewnątrz tych komórek związane zarówno z epizodycznym, jak i przewlekłym intensywnym wysiłkiem fizycznym [19,20].
U osób ćwiczących regularnie z umiarkowaną intensywnością stwierdza się mniejszą reaktywność monocytów na
bodźce egzogenne, takie jak bakteryjny LPS. Zmniejszona
jest także ekspresja receptorów TLR4 oraz odsetek monocytów o „zapalnym” fenotypie CD14+/CD16+ [cyt. wg 1].
Nie do końca ustalone pozostaje jednak znaczenie zmian
właściwości monocytów - stanowiących relatywnie niewielką część wszystkich leukocytów - w ogólnoustrojowym
przeciwzapalnym efekcie wysiłku fizycznego.
Wpływ przewlekłego wysiłku fizycznego na komórki
dendrytyczne (DC) został, jak dotąd, przebadany jedynie
na zwierzętach. Według Liao i wsp. w modelu szczurzym
liczba komórek dendrytycznych wzrasta w związku z regularnym wysiłkiem, jednak wzrostowi temu nie towarzyszy
zmiana ekspresji cząsteczek kostymulujących [21]. Z kolei inni autorzy, również na modelu zwierzęcym, opisują
zmiany czynnościowe dotyczące komórek dendrytycznych
w warunkach przewlekłego wysiłku fizycznego polegające na zwiększeniu powierzchniowej ekspresji MHC klasy II,
zdolności do indukcji proliferacji limfocytów oraz syntezy
IL-12 [22]. Ze względu na istotną rolę komórek dendrytyczynych na wczesnych etapach regulacji odpowiedzi immunologicznej, zmiany czynnościowe DC u ludzi, w kontekście
wysiłku fizycznego i powinny stać się przedmiotem zainteresowania badaczy.
Wpływ umiarkowanego lecz regularnego wysiłku na liczbę i czynność komórek NK również jest przedmiotem kontrowersji ze względu na niewielką liczbę opublikowanych
badań dotykających tego problemu. Omawiane we wspomnianym stanowisku badania przeprowadzone z udziałem
niewielkich grup osób prowadzących siedzący tryb życia
wykazały umiarkowany wzrost cytotoksyczności komórek
NK po wdrożeniu interwencji polegającej na regularnym
wysiłku fizycznym o umiarkowanym nasileniu [1]. Badania
większych grup przyniosły jednak sprzeczne wyniki. Pod
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wpływem wdrożenia przewlekłego programu treningowego o nasileniu umiarkowanym, cytotoksyczna aktywność
komórek NK wzrastała bądź pozostała bez zmian [23,24].

Wysiłek fizyczny a mechanizmy odpowiedzi humoralnej
Jednym z charakterystycznych zjawisk związanych z wysiłkiem fizycznym jest osłabienie efektywności zarówno
nieswoistych, jak i swoistych humoralnych mechanizmów
odporności związanych z błonami śluzowymi. Przejawia się
ono przede wszystkim zmniejszeniem stężenia wydzielniczej immunoglobuliny A (sIgA) w ślinie. Ostatnio podnosi się również rolę innych obecnych w ślinie nieswoistych
białek przeciwbakteryjnych w kontekście osłabienia odporności przeciwzakaźnej w kontekście intensywnego wysiłku
fizycznego [cyt. wg 1]. W wielu badaniach obserwowano
zwiększoną podatność na infekcje układu oddechowego
w okresie następującym bezpośrednio po starcie w biegach
długodystansowych [25-28]. Co więcej, obserwowano także związek zmniejszonych stężeń sIgA u sportowców ze
zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia objawów infekcji układu oddechowego [29,30].
W okresach intensywnego treningu zarówno sportowego [29-32], jak i będącego elementem szkolenia żołnierzy
[33-35], obserwuje się zmiany stężeń IgA w ślinie; zazwyczaj zmniejszenie stężenia sIgA idzie w parze ze zwiększoną
podatnością na infekcje, chociaż taka zależność nie zawsze
jest wyraźnie zaznaczona [1]. W interpretacji wyników badań nad wpływem intensywnego krótkotrwałego wysiłku
na stężenia sIgA oraz podatność na infekcje pod uwagę
wziąć należy wpływ innych niż intensywne obciążenie wysiłkiem czynników na stężenie immunoglobuliny A w ślinie.
Do czynników tych zaliczamy: typ wysiłku, jego intensywność i czas trwania, jak również ogólną kondycję fizyczną
badanej osoby. W przypadku bardzo intensywnych programów treningowych pod uwagę wziąć należy również dodatkowe czynniki wpływające na sprawność mechanizmów
immunologicznych, takie jak zwiększony wydatek energetyczny, deprywacja snu, wysokość nad poziomem morza
czy też czynniki stresowe związane z presją psychologiczną
[1,3,36,37].
Umiarkowana aktywność fizyczna jako element zmiany
nawyków u osób wcześniej prowadzących siedzący tryb życia powoduje zwiększenie stężenia sIgA w ślinie. Fakt ten
stanowi kolejne potwierdzenie korzystnych przeciwzapalnych i immunomodulujących właściwości regularnie podejmowanego wysiłku fizycznego o umiarkowanym natężeniu
[38,39].
W odniesieniu do surowiczych stężeń immunoglobulin
obserwuje się sprzeczne wyniki badań. Stężenia IgG według
wielu autorów wzrastają u uprawiających sporty wytrzymałościowe zarówno bezpośrednio po intensywnym wysiłku,
jak i na przestrzeni dłuższych okresów obserwacji [40-43],
w badaniach opublikowanych przez inne zespoły obserwowano jednak istotne spadki surowiczych stężeń IgG
w kontekście intensywnego wysiłku (bieg na 75 km, trzytygodniowe treningi w ramach zgrupowania rugbystów,
14-tygodniowy codzienny trening biegaczy) [44-47].
Podobnie niejednoznaczne wyniki obserwuje się w od-

Kurowski M i wsp.

Wpływ wysiłku fizycznego na odpowiedź immunologiczną...

niesieniu do IgM: opisano zarówno obniżenie [40,44-46],
jak i wzrost [41,48] surowiczych stężeń tej klasy przeciwciał
w warunkach intensywnego wysiłku. Nieliczne badania,
w których oceniano stężenia IgD w surowicy również przyniosły sprzeczne wyniki [40,41]. Zmiany dotyczące stężeń
IgE w warunkach intensywnego wysiłku również nie były
przedmiotem wielu badań. W przypadku tej klasy immunoglobulin odnotowywano dużą międzyosobniczą zmienność
w zakresie odpowiedzi na intensywny wysiłek, co wiąże się
prawdopodobnie z zależnością produkcji IgE od uwarunkowań genetycznych i ich rolą w rozwoju reakcji nadwrażliwości alergicznej [40].

Cytokiny, proces zapalny i podatność na infekcje
a wysiłek fizyczny
Wysiłek fizyczny jest bodźcem indukującym syntezę
i uwalnianie wielu cytokin. Jak już wspomniano wcześniej, wysiłek fizyczny może mieć działanie przeciwzapalne
i immunomodulujące. Odpowiedź cytokinowa na bodziec
w postaci intensywnego wysiłku różni się od odpowiedzi
obserwowanej w czasie ostrego epizodu infekcyjnego.
W odpowiedzi na bodziec wysiłkowy nie obserwuje się
wzrostu surowiczych stężeń TNF-α oraz rozpuszczalnej formy jego receptora (TNF-R) [49,50].
Chociaż regularny, umiarkowany wysiłek fizyczny wywiera, jak wspomniano, efekt przeciwzapalny, to jednak pojedynczy epizod intensywnego treningu wiąże się
ze wzrostem wydzielania białek ostrej fazy oraz cytokin
o działaniuprozapalnym (IL-6, IL-1beta, MIP-1alfa, IL-8). Zaobserwowano także, wtórny w stosunku do tego zjawiska,
wzrost surowiczych stężeń cytokin o działaniu przeciwzapalnym, np. IL-10, IL-1RA [1,50-55].
Intensywnemu wysiłkowi towarzyszy także hiperwentylacja, której bezpośrednim następstwem jest zjawisko
naprzemiennego ogrzewania i ochładzania dróg oddechowych. Prowadzi to do dehydratacji komórek nabłonka
oddechowego, a następnie do stresu hiperosmolarnego,
którego efektem jest wzmożone wydzielanie chemokin,
takich jak RANTES i IL-8, powodujących nasiloną migrację
leukocytów do dróg oddechowych. Intensywny wysiłek fizyczny powoduje przechylenie równowagi Th1/Th2 na korzyść limfocytów Th2; wynika to ze zmniejszenia odsetka
komórek populacji Th1, podczas gdy odsetek limfocytów
Th2 pozostaje bez zmian. Zaburzenie równowagi Th1/Th2
u osób uprawiających sport wyczynowy może odgrywać
istotną rolę w zwiększeniu podatności na infekcje dróg
oddechowych. Uwalniane podczas wysiłku kortyzol i adrenalina zmniejszają natężenie odpowiedzi Th1-zależnej.
Z kolei wydzielana przez kurczące się włókna mięśniowe IL-6
bezpośrednio stymuluje odpowiedź związaną z limfocytami
Th2 oraz zmniejsza nasilenie procesu zapalnego. Działanie
IL-6 w kierunku zmniejszenia odpowiedzi Th1 i zwiększenia Th2 prawdopodobnie prowadzi – u osób poddawanych
intensywnemu treningowi – do zmniejszenia skuteczności
mechanizmów ochrony przeciwwirusowej [56,57].
W licznych badaniach klinicznych i epidemiologicznych
zaobserwowano zwiększoną częstość infekcji układu oddechowego u sportowców wyczynowych [25-28,58,59].
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Związek natężenia wysiłku z podatnością na infekcje układu oddechowego obrazuje tzw. model „krzywej J” (J-shaped curve model) (ryc. 2). Zakłada on, że o ile umiarkowana aktywność fizyczna wpływa korzystnie na odpowiedź
immunologiczną, to długotrwały, powtarzalny wysiłek na
poziomie wyczynowym wywołuje efekt wręcz przeciwny
[1,60,61].
Sportowcy wyczynowi zgłaszają częste występowanie
objawów infekcji górnych lub dolnych dróg oddechowych,
które nie zawsze są potwierdzane w badaniu lekarskim.
Spence i wsp. [59] analizowali 37 epizodów infekcyjnych
u 28 sportowców wyczynowych i rekreacyjnych identyfikując patogen wirusowy (rhinovirus, adenovirus) bądź bakteryjny (Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus aureus,
Streptococcus pneumoniae) tylko w przypadku 11 epizodów. Wyniki badań innych zespołów świadczą natomiast
o tym, że identyfikacja patogenu możliwa jest średnio w ok.
45% epizodów infekcyjnych w obrębie górnych dróg oddechowych [62].
Koncepcję przewlekłego zapalenia o niewielkim nasileniu
(chronic low-grade inflammation) rozszerzono ostatnio na
drogi oddechowe u sportowców wyczynowych. Proces zapalny pozostaje pod kontrolą utrzymywaną dzięki obecności dwu antagonistycznych zjawisk. Z jednej strony mamy
do czynienia ze zwiększonym napływem neutrofilów na
skutek uwalniania czynników chemotaktycznych podczas
stresu hiperosmolarnego, natomiast z drugiej strony zaobserwowano zmniejszoną ekspresję oraz oddzielanie cząsteczek selektyny L na powierzchni neutrofilów bezpośrednio
po wysiłku fizycznym. Interesująca wydaje się hipoteza
zakładająca, że epizody infekcyjne, z jakimi mamy do czynienia u sportowców wyczynowych są związane z przemijającą utratą kontroli organizmu nad wymienionymi procesami. Taki właśnie mechanizm kryć miałby się – według tej
hipotezy – za tymi epizodami zaostrzeń objawów ze strony
górnych dróg oddechowych, w przebiegu których nie udało
się zidentyfikować zakaźnego czynnika etiologicznego [63].
Natężenie procesu zapalnego związane jest także z przeciwzapalnym i immunomodulującym działaniem białka komórek Clary (CC16). W opublikowanych ostatnio badaniach

Ryc. 2. Model „krzywej J” przedstawiający zależność między obciążeniem wysiłkiem fizycznym a ryzykiem infekcji górnych dróg oddechowych (według [26,61], zmodyfikowane)
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u sportowców wyczynowych (w porównaniu z kontrolną
populacją ogólną) wykazaliśmy zmniejszone surowicze stężenie tego białka [64], niezależnie od uprawianej dyscypliny ani reżimu treningowego. Co więcej, sportowcy często
chorujący na infekcje układu oddechowego mieli istotnie
mniejsze stężenie CC16 w porównaniu z pozostałymi sportowcami, a zmniejszone stężenie CC16 w surowicy (poniżej
5 ng/ml) było związane z ponad dwukrotnie zwiększonym
ryzykiem występowania częstych infekcji układu oddechowego. Dalsze badania powinny pozwolić na potwierdzenie
znaczenia CC16 jako biomarkera podatności na infekcje
oraz ewentualne odkrycie nowych biomarkerów.

Podsumowanie
Wiele aspektów wpływu wysiłku zarówno intensywnego i
krótkotrwałego, jak i regularnego o umiarkowanym natężeniu
na czynność układu odpornościowego pozostaje wciąż niezbadane. Badania nad wpływem powysiłkowych zmian odpowiedzi nieswoistej na podatność na infekcje wirusowe znaj-

dują się w stadium początkowym. Niewiele wiadomo również
na temat wpływu wysiłku na migracje komórek immunokompetentnych i na ewentualne zmiany w podatności na infekcje.
Regularny wysiłek fizyczny wywiera efekt przeciwzapalny [65],
jednak dokładne mechanizmy leżące u podstaw tego zjawiska
pozostają wciąż przedmiotem badań [1]. Zagadnienia związane z immunologią wysiłku fizycznego budzą coraz większe
zainteresowanie zarówno naukowców, jak i lekarzy praktyków oraz innych osób związanych pośrednio lub bezpośrednio ze sportem uprawianym zarówno na poziomie wyczynowym, jak i amatorskim. Ze względu na masowe uprawianie
rekreacyjnego wysiłku fizycznego, jak i duże emocje, jakie powszechnie wywołuje rywalizacja sportowców wyczynowych,
wpływ wysiłku na stan odporności zasługuje na szerokie zainteresowanie badaczy. Wpływ wysiłku na układ oddechowy
w kontekście nadreaktywności, objawów astmy oraz podatności na infekcje zasługuje natomiast na szczególną uwagę
ze względu na możliwy istotny wpływ na osiągane wyniki
sportowe.
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