
1 . INTRODUCCIO

Jost:i' Visas 1 RirR.

Els mccanismes dc defensa dels animals es poden dividir en especffics

i no especifics. Aquest son mes antics, filogeneticament, i mes fonamentals

per a la sobrcvivcncia. Els mccanismes especifics, o immunologics, es mani-

festen plenament a partir dcls primers vertebrats.

Dins cis mecanismes no especifics cal situar, en primer tcrme, la inte-

gritat de la barrcra epitelial (Dell i mucoses) i ]a prescncia de secrecions,

Clue contribueixen a crear un ambient poc propici at ereixement bacteria.

Les secrccions poden prendre la forma de moc, que ajuda a englobar i es-

combrar enfora Ics partfcules estranyes, sovint amb la contribucio de movi-

ments ciliars.

Passada aquesta primera barrera, es troba l'importantfssim fenomen

de la inflamacio, que, en induir la formacio d'un ambient local nociu, ten-

dcix a destruir 1'agent invasor i, ensems, algunes cel•lules propies. La infla-

macio fa que s'acumulin en el lloc de la reaceio cellules fagocitiques, i que

la zona reactiva quedi aillada, gracies a la contraccio de la fibra muscular

Ilisa. Les ccllules fagocftiques, en els animals superiors estan representades

pets macrofags, que eliminen els elements estranys, i els granulocits neu-

trofils que, a part Bur accio fagocftica, aporten nombrosos enzims capacos

de digerir tota mena d'estructures.

Cal incloure tambe, dins els mecanismes dc defensa no especifics, cl

complement, perque, adhuc en els vertebrats superiors, pot esscr activat

per nombrosos factors no especifics, e.specialment productes derivats de les

membranes bactcrianes i detritus cellulars. Horn tendeix a creure actual-

mcnt Clue, filogeneticament, I'aparicio dels factors del complement precedi,

de molt, la de les immunoglobulines.

Un mecanisme no especitic d'induccio d'inflamacio es representat per

I'alliberament d'histamina i altres substancies actives per part de deter-

minades cel•lules, en csser cstimulades. El fet que el sistema immunologic

aprofiti aqucst mecanisme con a via eferent no contradeix el clue CS' traCti,

basicament, d'un fenomen no especific.

Hi ha molts altres mecanismes de defensa no especifca. Moltes protei-

nes transportadores de substancies actives (vitamines, oligoelements, etc.)

tenen, lens dubtc, aqucst caracter. Es molt tipic, en aquest sentit, el cas i e
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la fcrritina. Resulta quc Cl Icrro Cs iIn prescindihlc per al creixcinent bac-

teria. La fcrritina fa que a(Iuest mctall sil-)ui utilitzabie pcr Ics ccflulcs mcn-

trc quc no cs asscquiblc als bactcris.

Finalment, sense pretcndre d'csgotar el terra, podrfem citar, cntrc cis

mccanismcs no cspccifics de defensa, l'interfcro; substancia sccretada per

moitcs ccflulcs en csscr estimulades (cntrc dies is limfocits), quc impc-

dcix ]a pcnctraci6 dcls virus cn lcs ccflulcs.

Ls intcressant d'obscrvar quc, en cl curs de l'evolucio filogcnetica, mal-

grat la gradual aparicio dc mccanismcs de dcfcnsa cspecifics, pcrsisteixen

cis inespecifics. AixO sol constitucix una prova do Ilur importancia, pcru

resuita quc, a mss, Ilur paper no es hmita solament a la possible accio di-

recta, sine quc, per rcgla general, son imprescindibles corn a via cicctora

do la immunitat cspccffica.

L'cstudi comparatiu dcls mccanismcs dc dcfcnsa cspccffics, o immuno-

logics, permct de deduir quc, filogencticament, la resposta do tipus cellular

va scr la primera d'aparcixer. En difercnciar-se cis primers limfocits T apa-

reguc cl fcnomcn dc la adivcrsitat», scgons cl qua] cn cada individu cxistci-

xen nombrosos «clons» amb determinants do mcmbrana d'especilicitats di-

verses. Aqucstes ccl•luics son, normalmcnt, cn repos, pcru en cntrar en

contacts amb l'antigen corrcsponcnt, cntrcn en activitat, i es transformcn

en ccflulcs cfe tipus Mastic i efectucn un cent Hombre Cie divisions. Corn a

conscg6 ncia d'aqucstcs divisions, qucda incremcntat cl clon corresponcnt

i aparcix cl fcnomcn dc la mcmoria immunologica, consistent en el Ict quc

un soon contacts de I'animal amb el mateix antigen dcscncadcna una res-

posta mss intensa quc la primcra.

Els limfocits T, responsablcs dc la immunologia ccl•lular, son impor-

tants per a la dcfcnsa pcrque, en csscr estimulats per 1'antigen, a nibs de

transformar-sc en ccl•Irtics blastiqucs, adquircixcn una scric d'activitats:

sccrctcn MIF, substancia quc cstimula cis macrofags i quc cis acumula cn

cl Iloc de la rcaccio; factor blastogcnic, quc recluta nous limfocits per a la

rcaccio local; divcrscs «cinincs» i intcrfcro. Enscnms, adquircixcn activitat

citotoxica ccf-Iula-cei-iula. Alguns grups cspccialitzats de limfocits T adquirci-

xcn la capacitat de col-laborar amb limfocits B per tal de fcr possible la

resposta humoral a determinats antigens. Aqucst fcnomcn rep cl nom de

efecte «Hclper». Altres grups de limfocits T adquircixcn una activitat su-

pressora de la matcixa resposta. Corr cs comprcn, aqucstes dues Oilimes

corresponcn a activitats rcguladores do la matcixa resposta immunologica.

Paral-lelamcnt a la lfnia, o a Ics lfnics, dc limfocits T, es diferencien uns

altres limfocits amb capacitat do sfntesi d'immunoglobulincs (limfocits B).

Les immunogiobulines, o anticossos, son protcines quc presentee una gran

heterogeneItat en la part de la molccula destinada a unir-se a i'antigen. Horn

suposa clue, primcrament, aqucstes immunoglobulines degueren servir uni-

cament de receptors especifics de membrana, tot conferint una gran diver-

sitat d'especificitats als primitius limfocits B. Ws cndavant de"uc apa-

rt:ixer la possibilitat de diferenciacio d'aquestes ccl•luies en veritables
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tahriques d'innmuno1-11ohulina clue rs secrctada al meth intern (ccl-lules

plasinatiqucs). A partir d'aquest moment, els limlucits B, constituits en

dons d'especilicitats diferents, son estimulats, sempre que entren en con-

tacte amb l'antigen corresponent, a transformar-se en ccllules secretores del

tnateix anticos monoclonal present en Ilur membrana.

No hi ha dubte que, en cis animals superiors, aquests mecanismes de

dcfensa especifics que acabcm de referir han adquirit una gran importan-

cia, i que Ilur abscncia es motiu de greus trastorns; pero tambe es cert

que, sense Cl concurs dels mecanismes no especifics, els primers serien ben

poc elicacos. Aixi, per exemple, 1'activitat dels ]imfocits T, responsables de

Ia immunitat de tipus cellular, perdria nwlta utilitat sense la prescncia dcls

macrofags, que els primers estimulen i concentren a traves de la produc-

citS do MIF. Igualment, l'eficacia dels aunticossos Mures, un cop combinats

amb l'antigcn, bra molt modesta sense el concurs d'alguns mecanismes de

defensa no especifics esmentats al comengament. Segons la classe d'anticos

i Ies circumstancies de la reaccio, I'uniu amb l'antigen desencadenara 1'alli-

beraci6 de substancics actives (histamina), Iacilitara la fagocitosi gels ma-

crulags o induira I'activaciu del complement, anib la consegilent apariciu

d'inflamacio, acumulacio de granulocits neutrofils, lisi de bacteris o eel-

lilies, etc.

Resumint, voldria deixar ben establert que els mecanismes de defensa

dits especifics, o immunologics, tot i essent molt importants per a la defen-
sa dels vertebrats davant la infeccio, no son sing un mitja per a centrar en

I'espai i el temps, d'una forma mes precisa i intensa, els mecanismes de
defensa no especifics, mes basics, ja existents en animals mes primitius,
sense cis quals els mecanismes immunologics tindricn poca eficacia.
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