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El fum de tabac i els cigarrets electrònics
alteren la immunitat enfront de les
infeccions respiratòries

L'exposició continuada al fum present en l'ambient i derivat del consum
individual  de  tabac  comporta  l'aparició  de  nombroses  malalties  no
només respiratòries que afecten el sistema immunològic. Aquest, sota
aquestes circumstàncies, queda inhabilitat i és incapaç de combatre els
agents  perjudicials  que  s'introdueixen  al  cos.  L'experiment  amb
macròfags humans dirigit pel Dr. Domínguez simula aquestes condicions
i proposa esbrinar la relació entre la tuberculosi i  la proliferació de la
malaltia  infecciosa  amb  aquesta  problemàtica,  amb  la  intenció  de
suggerir mesures al respecte.

Imatge de microscòpia confocal de cèl·lules exposades a fum de tabac infectades amb partícules de làtex, on les membranes

dels macròfags s'han tingut en color vermell i els nuclis cel·lulars en blau. Si es compara la imatge amb la de la dreta (control),

s'observa que el nombre de cèl·lules infectades és sensiblement menor quan les cèl·lules s'exposen a el fum de tabac.

Cada  any  moren  uns  set  milions  de  persones  a  causa  de  la  mala  qualitat  de  l'aire.  La

contaminació ambiental és un factor de risc per al desenvolupament de nombroses malalties
respiratòries com l'asma, el càncer de pulmó i les infeccions respiratòries. Les partícules en

suspensió  desencadenen  una  resposta  inflamatòria,  cosa  que  dificulta  al  sistema
immunològic  la  destrucció  de  patògens.  No  obstant  això,  pot  provocar  malalties  més  enllà
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del pulmó perquè les partícules contaminants poden distribuir-se per tot el cos.

A part dels motors dièsel, el fum de tabac també suposa una exposició a una alta concentració

de partícules  en  suspensió.  En  general,  les  exposicions  al  fum de  tabac  eleven  el  risc  de
perllongar infeccions respiratòries com la grip, la legionel·losi o la tuberculosi. Fumar facilita la

infecció tuberculosa, la progressió i la severitat de la malaltia. Una de les línies de recerca del
grup  d'Innovació  en  Infeccions  Respiratòries  i  Diagnòstic  de  la  Tuberculosi,  liderat  pel  Dr.

Domínguez, busca entendre per què existeix aquesta relació.

Per aquest motiu, el grup ha exposat macròfags humans a concentracions de fum de tabac i

cigarret  electrònic.  Tot  i  que  no  van  observar  que  aquests  contaminants  dificultessin  el
creixement de Mycobacterium tuberculosi, observen una menor habilitat per part dels macròfags

per fagocitar el  patogen. A la  imatge es mostra  com la quantitat  de macròfags infectats és
menor quan les cèl·lules s'exposen al fum o als cigarrets electrònics. Aquesta és la primera línia

de defensa contra el bacil tuberculós, i evidencia com els contaminants del tabac afavoririen la
progressió cap  a  la  malaltia  tuberculosa.  A més,  la  producció  de citoquines,  proteïnes  que

produeixen unes cèl·lules i que afecten el comportament d'altres cèl·lules, està alterada tant per
l'exposició al tabac com als cigarrets electrònics. Els nivells d'aquestes citoquines són crucials

per  al  resultat  final  de  la  malaltia,  i  podrien  reduir  la  quantitat  de  receptors  involucrats  en
reconèixer  els patògens.  També hem observat  com l'exposició  al  fum de  tabac  pot  fer  que

alguns microorganismes, com ara Staphylococcus aureus pugui augmentar la seva virulència.

Entendre com la contaminació afecta la resposta immune enfront de les infeccions respiratòries

permet millorar el maneig clínic dels pacients. Aquests resultats també proporcionen evidències
per a la creació de polítiques de reducció de fum de tabac, dels cigarrets electrònics i de la

contaminació.
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