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Assenyalar que s'ha trobat en els rosegadors un locus genetic, el Ali, que
regula la inducibilitat de 1'enzim microsomal aril-hidrocarbur-hidroxilasa i la res-
posta als carcinogens quimics. Aixi els animals amb l'al•lel dominant Ali tenen
l'enzim induible de tumors mentre que els homocigotics Ali el tenen no induible
i no donen tumors com a resposta. El curios del cas es que aquests ultims, cis que
tenen 1'enzim no induible, donen leucemia. El mecanisme de la resposta leucc-
mica al carcinogen no es conegut del tot. Alguns entorns han definit una desre-
pressio del genoma del virus de ]a leucemia del ratoli utilitzant dimetil benzan-
trace, mentre que altres, treballant amb metilcolantre han demostrat que amb
aquest carcinogen no hi ha induceio viral.
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Referent a la intervencio del Dr. Vives, nomes unes dades experimental., per a
donar un raig d'esperanca referents a la possible prevencio d'alguns tipus de can-
cer per vacunacio. Si s'arribes a confirmar que aguns tipus de cancer de ]'home
poden tenir una etiologic viral, podria esser una aproximacio al problema.

Alguns d'aquests exemples experimentals en animals han tingut molt d'exit,
com es la vacunacio contra la malaltia de Maret als pollastres. Menys estudiada,
pero no menys atractiva, es la vacunacio efectiva amb un mutant sensible a la
temperatura de Herpesvirus sai»tiri, semblant al virus d'Epstein-Bar tant per les
seves caracteristiques com pel tipus de neoplasia.

Finalment, encara en fase molt experimental, s'ha descrit la prevencio de la
leucemia en els ratolins i els gats amb antigens de la membrana del virus leu-
cemic del ratoli (NuLV). Tot i que sembla que l'estudi d'aquests canvis es inte-
ressant solament per a una infima part dels tipus de cancer.
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Avui dia es porten a terme uns treballs per a diagnosticar precocment el

cancer bronquial, atcs quc aquestes cellules es comporten produint una pro

ACTH totalment inactiva que es pot detectar per mitja del radioimmunoassaig.

JOSEP MUSTS i OLLI

(Palautordera)

Augment de les neoplasies primitives del fetge (hepatomes) provocades per

l'alcohol, partint de cicatrius cirrotiques. Jo tambe he vist cancers d'esofag en

persones alcoholiques.


