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Există o preocupare tot mai mare cu privire la efectele sistemice ale poluării aerului
asupra sănătății umane. Împreună cu alte efecte nocive cunoscute ale poluării aerului, recent, mai
multe modele animale au furnizat dovezi puternice că poluanții atmosferici pot induce toxicitatea
hepatică și pot acționa pentru a accelera inflamația și steatoza hepatică. Poluanții atmosferici din
particule (cum ar fi negru de fum), rezultati din arderea incompletă a combustibililor fosili și a
particulelor de eșapament diesel (DEP) generate de camioanele și automobilele cu motor diesel sunt principalele componente ale poluanţilor atmosferici (PA) în zonele urbane.
Există mai multe scenarii prin care PA ar putea juca un rol în progresia bolilor
extrapulmonare, care afecteaza în special ficatul.
În primul rând este vorba de translocarea particulelor hidrosolubile în organele
extrapulmonare. De exemplu, instilarea intratraheală a metalelor solubile în apă, cum ar fi
vanadiu și cadmiu și componente metalice ale cenușii au fost detectate în mai multe organe
extra-pulmonare, inclusive ficat, rinichi, inimă. Aceste observații indică faptul că, cel puțin
constituenții hidosolubili ai PA ar putea avea o acţiune toxică directă în organele extrapulmonare.
Al doilea scenariu propune că nanoparticule insolubile inhalabile traversează direct
bariera alveolară-capilară, circulă în fluxul sanguin și sunt depozitate pe celulele sanguine sau
pe suprafața celulelor endoteliale vasculare în organele nespecifice. Astfel de interacțiuni pot
avea efecte protrombotice pe microcirculația hepatică.
Al treilea scenariu sugerează că particulele PM inhalate vin în contact cu celulele imune
cum ar fi macrofagele alveolare sau bronhiolare și, prin urmare, stimulează răspunsurile imune
înnăscute, eliberând cytokine pro-inflamatorii în fluxul sanguin. Un astfel de mediu inflamator ar
putea contribui la progresia bolii în organe, cum ar fi ficatul.
Ințelegerea rolului translocării PA în declanșarea bolii hepatice poate oferi perspective
asupra mecanismelor și dezvoltării strategiilor de protecție și terapeutice.
Pe de altă parte, efectele nocive directe pe ficat ale plouantilor atmosferici sub forma de
particule sunt bine documentate. Acesti poluanti determină hepatotoxicitate, NAFLD si DZ tip
II, fibroza hepatică, respectiv cancer hepatic prin inducerea stresului oxidativ şi a modificărilor
de ADN.
Studiile recente au arătat că expunerea pe cale inhalatorie la particulele aeriene în
suspensie de mici dimensiuni (diametrul aerodinamic <2,5 μm, PM2,5) este un factor de risc
pentru bolile pulmonare și cardiovasculare, precum și pentru sindromul metabolic.
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PM2.5 în aer este un amestec complex de particule și gaze provenite de la motoarele pe
benzină și diesel, împreună cu praful provenit din uzura suprafețelor rutiere, a anvelopelor și a
frânelor. PM2.5 din aer are o capacitate incredibilă de a pătrunde în căile respiratorii distale și
poate intra în circulația sistemică, micşorandu-si mult dimensiunile. S-a sugerat că efectele
citotoxice ale PM2.5 sunt mai mult asociate cu PM2.5 ca şi “complex” decât unui singur
component sau câtorva componente ale particulelor PM2.5. Dimensiunile particulelor,
încărcăturile și efectele combinate ale componentelor individuale ale PM2.5 sunt esențiale
pentru impactul negativ al expunerii la PM2.5 asupra sănătății. Studiile efectuate de unii autori
au sugerat că expunerea la PM2.5 declanșează o varietate de căi de semnalizare “maladaptive” în
plămân, vasele de sânge, ficat și țesuturile adipoase, care sunt asociate cu stresul reticulului
endoplasmatic (ER), stresul oxidativ și răspunsurile inflamatorii. Mai mult, s-a demonstrat că
expunerea pe cale inhalatorie la PM2.5 provoacă un fenotip asemănător cu cel al NASH și
epuizarea stocării glicogenului hepatic la animale. Prin analizele in vivo și in vitro s-au
evidențiat căile de semnalizare prin care expunerea la PM2.5 promovează activitățile asociate cu
NASH și afectarea metabolismului glucozei hepatice. S-a identificat întreruperea homeostazei
hepatice a lipidelor / glucozei, inflamație lobulară și portală, precum și steatoză hepatică ușoară
ȋn ficatul șoarecilor expuși la PM2.5 timp de 10 săptămâni. Zheng și colegii a demonstrat că o
expunere "scurtă" (3 săptămâni) la PM2.5 provoacă doar un grad scăzut de inflamaţie la nivel
pulmonar şi hepatic, care reflectă creșterea citokinelor proinflamatorii în plasmă. Cu toate
acestea, atunci când expunerea este prelungită la 10 săptămâni și particulele PM2.5 ajung la
ficat, ele provoacă activarea celulelor Kupffer, determinând un răspuns inflamator. S-a
demonstrat aşadar că PM2.5 reprezintă un factor de risc pentru progresia NAFLD
Fibroza hepatică și ciroza reprezintă stadiile avansate ale leziunilor hepatice cronice
cauzate de orice agresiune asupra ficatului, cum ar fi hepatită virală cronică, dar şi de obezitate,
alcoolism sau bolile autoimune. Studiile recente au arătat că expunerea la PM2.5 activează
celulele Kupffer în țesuturile hepatice murine, indicând faptul că. S-a utilizat un sistem de
expunere PM2.5 "în lumea reală", "Sistemul de expunere a poluării atmosferice al Ohio pentru
interogarea efectelor sistemice (OASIS)", pentru a efectua expunerea întregului corp la șoareci
cu PM2.5 relevante pentru mediu. Stdiile demonstrează faptul că expunerea la PM2.5 provoacă
un fenotip discret de fibroză hepatică la animale. Prin analizele in vivo și in vitro, se evidențiază
căile de semnalizare prin care expunerea la PM2.5 promovează activitățile asociate cu
fibrogeneza hepatică. Informațiile din această lucrare au implicații importante în înțelegerea și
tratarea bolilor hepatice induse de poluarea atmosferică.
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Toate aceste mecansime ar trebui luate in considerare pentru elaborarea unor strategii
terapeutice in hepatitele virale B si C
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