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La gestió de la pandèmia implica con-
finaments, restriccions i quarantenes 
que generen aïllament social. Ens tro-
bem molt menys sovint amb els nostres 
amics i familiars, i la distància interper-
sonal, és a dir, l’espai que deixem amb 
les altres persones, ha augmentat signi-
ficativament. S’ha vist que aquest dis-
tanciament genera malestar psicològic 
i estrès en moltes persones, atès que 
som una espècie social que de manera 
instintiva busca estar amb altres indivi-
dus. A més, també s’ha proposat que 
l’aïllament social pot influir de mane-
ra indirecta en molts altres processos 
biològics. Benjamin M. Seitz i els seus 
col·laboradors, de diverses universitats 
i centres de recerca nord-americans, 
han teoritzat sobre les conseqüències 
que pot tenir un aïllament prolongat so-
bre el funcionament del sistema immu-
nitari i el desenvolupament del cervell, 
especialment en infants i adolescents. 

Segons publiquen a la revista Proce-
edings of the National Academy of Scien-
ces dels Estats Units, una de les múlti-
ples conseqüències de l’aïllament soci-
al és la disminució del contacte que te-
nim amb els microorganismes de 
l’entorn, atès que sortim menys de ca-

sa i no ens acostem tant a les altres per-
sones. Això pot afavorir que disminuei-
xi l’eficiència del sistema immunitari, la 
qual cosa faria que fóssim més suscep-
tibles a altres infeccions, i també podria 
alterar el desenvolupament del cervell. 
El raonament que exposen en el seu tre-
ball combina aspectes evolutius i de 
desenvolupament que, segons diuen de 
manera explícita, cal considerar amb 
cura, especialment si aquest aïllament 
es manté força temps més. 

La maduració del sistema immunitari 
Pel que fa al sistema immunitari, argu-
menten que cal tenir en compte que les 
persones hem estat en contacte amb els 
microorganismes de l’entorn on vivim 
des de l’albada de la nostra espècie. 
Compartim, doncs, una història molt 
llarga i intensa de coevolució amb ells. 
La coevolució és un fenomen d’adapta-
ció evolutiva mútua que es produeix en-
tre dues o més espècies com a resultat 
de la seva influència recíproca. Dit 
d’una altra manera, els canvis evolutius 
que es produeixen en una espècie actu-
en sobre el procés de selecció natural de 
les altres espècies amb qui està en con-
tacte, i això selecciona processos de 
“contraadaptació” que, al seu torn, in-
flueixen en la primera espècie. En els 
microorganismes que ens poden afec-
tar, la selecció natural afavoreix la per-
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manència dels canvis que els permeten 
explotar millor els individus que infec-
ten. En els humans, en canvi, com en 
tots els altres mamífers, aquest procés 
ha afavorit la maduració progressiva del 
sistema immunitari en contacte amb 
els microorganismes perquè pugui 
combatre els patògens de la manera 
més àmplia i efectiva possible. 

El sistema immunitari es va adaptant 
durant tota la vida als patògens que hi ha 
a l’ambient, però les èpoques en què el 
procés de maduració és més important 
són la infantesa i l’adolescència. El con-
tacte amb altres infants i adolescents, i 
també amb adults que no són de l’entorn 
familiar proper, incrementa el reperto-
ri de microorganismes amb els quals en-
tren en contacte, la major part de vega-
des sense que els provoquin cap malal-
tia. Això prepara el seu sistema immuni-
tari per poder-hi fer front de manera 
eficient en el futur. Per tant, si l’aïlla-
ment social es prolonga en el temps, cal-
drà estar atents a la possibilitat que aug-
menti la incidència d’altres malalties 
per una disminució de l’eficiència de re-
coneixement del sistema immunitari. 

El sistema nerviós i els microbis 
De manera similar, se sap que el siste-
ma nerviós, i més concretament el cer-
vell, també madura influït per deter-
minats microorganismes amb els quals 

hem coevolucionat, com ara els que 
formen part de la microbiota intesti-
nal. S’ha vist que una microbiota intes-
tinal equilibrada afavoreix un millor 
funcionament del cervell durant tota 
la vida i una maduració més idònia 
d’aquest òrgan durant la infantesa i 
l’adolescència. El contacte amb altres 
persones fomenta un enriquiment de 
la microbiota intestinal a través dels 
microorganismes que, de forma pre-
conscient, intercanviem en tocar-nos. 
De retruc, aquest intercanvi afavoreix 
un desenvolupament més equilibrat 
del sistema nerviós. 

En aquest context, Seitz i els seus 
col·laboradors adverteixen del possible 
impacte que pot tenir la reducció de 
l’exposició al món microbià exterior so-
bre el que ells anomenen “la generació 
quarantena”, que dependrà de la dura-
da de l’aïllament social degut als confi-
naments i les restriccions i de la fase de 
desenvolupament de cada persona. 
Tanmateix, com diuen en l’estudi, 
l’afectació final, si n’hi ha, només se sa-
brà del cert quan es facin estudis com-
paratius de la microbiota intestinal de 
lactants, infants i adolescents en relació 
al temps que han passat en confinament 
o en aïllament social.e 
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