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Your Amazing Immune System:

How it Protects your Body

Cada dia el sistema immunitari et defensa incansablement dels milers de mi-
crobis que t’envolten i que et poden fer posar malalt. El teu sistema immunitari
fa la feina tan eficientment que tu ni t’adones que treballa. Les vacunes activen
el teu sistema immunitari, preparant-lo per defensar el cos dels microbis amb
què encara no ha estat en contacte. Normalment, les vacunes no provoquen més
molèstia que una punxada al braç o a la cuixa que de seguida s’oblida, però les
vacunes eviten que et posis greument malalt o, fins i tot, que moris d’una malal-
tia determinada.

Avui molta gent pateix al·lèrgies com ara l’asma o l’al·lèrgia al pol·len (febre del
fenc), o malalties autoimmunitàries com l’artritis reumatoide. Els que heu patit
aquestes malalties sabeu que de vegades el sistema immunitari té respostes ex-
cessivament agressives. No oblideu, però, que aquests problemes són el resultat
d’una resposta immunitària dirigida erròniament que, en circumstàncies nor-
mals, evita que esdevingueu presa de tots els agents infecciosos que us envolten.
Una mirada al que pot passar si el sistema immunitari falla t’ajudarà a entendre
com n’és d’important per a la teva salut. Si haguessis crescut sense un sistema
immunitari funcional, no només t’haurien mancat les eines necessàries per pro-
tegir-te dels microbis que t’envolten, sinó que el teu cos tampoc tindria la capac-
itat de detectar i eliminar les cèl·lules que deixessin de funcionar correctament.
La manca de control sobre aquestes cèl·lules pot portar a desenvolupar càncer.

Els científics creuen que conèixer més bé el sistema immunitari ens permetrà
crear noves vacunes. Molts científics busquen una vacuna contra malalties in-
feccioses com la SIDA, que amenaça milions de persones, majoritàriament en
els països en vies de desenvolupament. Mentre d’altres proven d’entendre quins
aspectes de la resposta immunitària són els que no acaben de funcionar en el
cas de diverses malalties autoimmunitàries i de les al·lèrgies, i també per què el
sistema immunitari, de vegades, perd en la lluita contra el càncer. Amb aquests
coneixements, els científics esperen poder crear, algun dia, vacunes efectives
contra les malalties autoimmunitàries, les al·lèrgies i el càncer, i de més efectives
contra les malalties infeccioses.
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Aquest llibre, titulat originalment Karada wo mamoru meneki no fushigi, el van
concebre i crear investigadors japonesos del camp de la immunologia. El va pu -
blicar la Societat Japonesa d’Immunologia com a part de les seves activitats de
difusió per al Dia de la Immunologia 2008, amb l’objectiu de fer la immunologia
accessible al públic. Reconeixent-hi una bona idea i un bon llibre, els investi-
gadors que treballen en immunologia a Europa van pensar que aquesta publi-
cació també seria d’interès per als europeus. És per aquest motiu que l’hem
traduït a l’anglès per conscienciar de la importància de la immunologia per a la
salut i la qualitat de vida.

La Federació Europea de Societats d’Immunologia (EFIS), l’organització que
aglutina els immunòlegs d’arreu d’Europa ha aportat els recursos econòmics per
fer possible la traducció, la impressió i l’edició electrònica d’aquest llibre. Anjali
Patel ha tingut l’amabilitat de traduir-lo a l’anglès i de participar en l’edició. L’edi-
ció també ha comptat amb la col·laboració de Mary Louise Grossman. Moltes
gràcies a totes dues per la seva dedicació i esforç per ajudar-nos a realitzar  aquest
projecte. En aquesta edició, diversos termes i expressions japonesos s’han simpli -
ficat per arribar a més lectors.

Sincerament, espero que trobeu interessant aquest llibre i que us ajudi a en-
tendre més bé el vostre sistema immunitari. Espero poder saber si us ha agra-
dat, o no. Els vostres suggeriments són molt importants perquè aquest llibre
s’ha creat, sobretot, per a vosaltres.

Més endavant també hi haurà traduccions a altres llengües!

Juny del 2009 Federació Europea de Societats d’Immunologia
Stefan H. E. Kaufmann
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