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LA RESPOSTA DE L'HOSTE

Aquesta 2." Part dc la Ponencia sobrc la ,Dinamica do la infcccici»

consta d'una introduccio i cinc intcrvcncions.

Ocupava la presidcncia de la mesa el Dr. Caries Bas, president de ]a

Societal Catalana de Biologia; va actuar de secretari el Dr. J. R. Barbany

i Cairo i el Dr. Josep Viras i Ricra cn fou cl coordinador.

I\rRoot cc!O. - Dr. J. Visas. (V. /,fibre de Punencies I, pag. 103.)

Va fer referencia als diversos mecanismes dc defensa: especifics i no

cspccifics.

Dona una gran importancia als no especifics, entre cis quals cal situar

en primer terme la integritat do la barrera epitclial les secrecions i cis

moviments ciliars. En segon floc dona molta importancia a la inflamacio

com a mecanisme de produccio local dun ambient nociu per ]'agent inva-

sor, d'acumulacio de ccl•luIcs fagocitiques i d'aillament de la zona afectada.

L'activacio del complement i 1'alliberament dc substancics actives

(histamina) son considerats basicament com a mecanismes no especifics

cl'induccio d'inflamacio, encara quc puguin originar-se per rcaccions espc-

cifiqucs.

Va mostrar que cis mecanismes de defensa especifics (anticossos i linl-

focits) es vales, per a llur accio cfectiva, dcls no especifics: complement,

histainina, macrofags, granulocits, etc. Sense aqucsts darrers, quc es con-

sidercn mes fonaincntals i filogencticament mcs antics, cis primers no

tindricn cap eficacia.

Ri:si'osr,x 1y1yrr yrr:11z1Teresa Espanol. (V. Llibre de

Pon^ncicc 1, pag. 106.)

L'autora feu till b1-Cu repay do les caracteristiques, localitzacio i fun-

cions de Ies diverses ccflules Iimfoiclcs, i centra a continuacio la seva expo.

sicm sobrc la funcio dcls limfOcits T coin a dipositaris d'un mecanisme de

defensa cspccifics.

Va fer referencia a la prescncia dc receptors especifics per a ]'antigen

sobre la membrana d'aquestes ccllules i a l'cxistcncia de dons amb especi-

ficitats diverses. Aquests limfocits, en entrar en contacte amb I'antigen

corresponent, es transformen en cclduics blastiques i proliferen. Es cons-
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titucixen cellules de memoria que en un segon contacte amb el mateix

antigen provocaran una resposta mes vigorosa. En I'aspecte eferent, aques-

tes cellules, en csser estimulades, adquireixen activitat citotoxica i secreten

una serie de substancies actives. Les mes importants son les segiicnts: el

factor d'inhibicici dcls macrofags, factors quimiotactics, factor citotoxic

i interfero.

L'autora feu notar que cls limfbcits T son cis responsables de Ics

reaccions d'hipersensibilitat retardada. Coin a excmple de mecanismc dc

defensa de tipus cellular es va refcrir a la infeccio tuherculosa.

Rrsi>osr:v IMMGNi vRLA ii1 MORAL.-Dr. J. L. Rodriguez.

L'autor va for referencia a la defensa especifica amb intervencio d'anti-
cossos. Parla de la resposta primaria i secundaria, i es referi a ]es seves
caracterfstiques.

Feu referencia a les diverses classes d'immunoglobulines i a Ilurs
propietats: es diferencien les unes de les altres per la part constant de
les cadenes pesants. Les IgG son les mes abundants, tenon Ia capacitat
d'activar el complement per la via ,classica». Per aixo cal que dues o
mes molecules d'IgG estiguin unidcs a l'antigen proximes entre elles;
tambc tenon la propietat de facilitar la fagocitosi (opsonitzacio) gracies
a la presencia de determinants especifics per a la IgG a in membrana dels
macrofags. Les IgM tenon un pes molecular mes elevat i no travessen
facilment els endotelis; tambe poden activar el complement. Les IgA son
especialment abundants a les secrecions, on es troben de forma polimera

gracies al factor secretor que facilita la unio dc dues molecules d'IgA i
els confereix una major resistencia a la dcsnaturalitzacio. La IgE to in
propietat de fixar-se a ]a membrana dels basofils; en combinar-se amb

1'antigen desencadena I'alliberament de substancies actives d'una gran

importancia cn la infiamacio.

EsiRt crt RA Dr. L'AyTICOS. - R. Oriol. (V. Llibre de Po,iencies I, pagi-

na 112.)

L'autor explica l'estructura basica de les molecules d'anticos, cons-

tituides per dues cadenes lleugeres i dues cadenes pesants. Les primeres

serien formades per dos dominis i les segoncs per quatre. Aquests dominis

t indrien una certa hornologia entre ells i aixo suggereix un origen ancestral

comu. La duplicacio i posterior evolucio del gen primitiu hauria perincs

l'aparicio de noves funcions sense perdre la capacitat do in molecula do

reconeixer ('antigen.

Es va referir a les possibles maneres d'explicar ]a generacio de 1'enor-

me varictat de cadenes peptidiques, base de I'especificitat dcls anticossos.

Explica ]es teories instructivcs i sclectives. Tot decantant-se per aquestes

ultimes, digue que persisteix el problema. Mentre uns el volen explicar

per l'existcncia de mutacions somatiques en les zones hipervariables, d'al-

tres son partidaris d'un mecanismc germinal d'aparicio de les diferents
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<<variables», que es transmetrien geneticament de generacid cn generacid.

Finalment va fer notar que algunes dades recents parlen a favor d'una

teoria epigenetica.

ELs MACROFAGS EN I.A RESI'OSTA II t MORAL I LA RESISTGNCIA Cl]:I.ULAR

INESPLC iFIC A LA 1NFECCIO. - J. R. Barbanv. (V. Llibre de Ponencies I,

pag. 113.)

L'autor city la funcid fagocitosica com el mccanisme miss important

i ancestral de defensa de I'organislnc. A continuacid va descriure el sis-

tema mononuclear fagocitic, que compren monoblast, promonocit, monocit

i macrofag, i explica la fisiololyia d'aquestcs ccllules.

Dedica ones paraules a la luncid del macrofag en el processament de

]'antigen en el context de la resposta humoral, tot facilitant la presentacid

de ]'antigen a les eel-lules B. Tambe deu intervenir en l'activacid de les

cellules T.

Es referi a l'activacid dels macrofags per factors secretats pels limfo-

cits T en esser cstimulats per ]'antigen, principalment a traves del factor

inhibidor de la migracid dels macrofags; el paper del qual, en realitat,

seria el de modificar les caracterfstiques de la membrana del fagocit.

Va descriure en detail els requeriments perque es produeixi la fago-

citosi, particularment el paper facilitador dels anticossos en el cas dels

microorganismes en la resistcncia de l'hoste als parasits intraceflulars i

en Ia defensa enfront dels tumors.

PROBLFM^17ICA INI'ECCIOSA DI?1. PACIENT GRANULOCITOI'i NIC. - C. Rozman 1

A. Granena. (V. Llibre de Pou'ncies 1, pag. 122.)

Els autors van analitzar amb molt de detail la problematica infec-

ciosa del malalt granulocitopenic.
En primer floc hom procedi a la de1inici6 del granulocit i fou estudiada

lleugerament la seva intervenci6 funcional en la Iluita antiinfecciosa.

A continuacid fou estudiat cl protocol seguit en les granulocitopenies.
En general, si no s'han presentat signes d'infeccio, les mesures son profi-
lactiques, destinades a evitar-la; en l'altre cas, 1'enfoc ha d'esser terapeutic.

Els autors referiren detalladament la sistematica profilactica consis-

tent en I'afilament del malalt en un ambient esteril . Mitjancant una serie

d'estudis, tant indirectes (control de faire ambient, de l'antisepsia intes-

tinal i del personal sanitari ) com directes ( analisi comparativa entre ma-

lalts aillats i no aillats) cis autors demostraren 1'cficacia d'aquestes mesu-

res profilactiques.

Finalment els autors van aportar Ilur amplia experiencia personal
sobre les infeccions que es presenten en malalts granulocitopenies i discu-
tiren el tractament mitjancant l'antibioterapia i ]a transfusid de granu-
locits.
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