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introduccio

La sindrome d'immunodeficiencia adquirida (SIDA) es una entitat infecciosa d'etiologia
virica. L'agent responsable es un retrovirus identificat I'any 1983 (1, 2) i que ha estat denomi-
nat pel comite internacional de Taxonomia Virica: Virus de la Immunodeficiencia Humana
(VIH) (3).

Els estudis realitzats des de I'any 1981, data en club es van descriure els primers casos
(4), han permes constatar que es transmet per contacte sexual, per la sang i els seus deri-
vats, i verticalment de mare a fill. Aquests mecanismes de transmissid fan que dintre de la

poblacio hi hagi uns grups concrets mes afectats a causa de les seves practiques de risc:
Addictes a drogues per via parenteral (ADVP), barons homosexuals, promiscuitat hete-

rosexual, aixi com hemofilics i hemotransfosos, i fills de mares portadores.
Aquesta sindrome ocasiona un gran deficit immunitari ja que el VIH to un tropisme

selectiu per a la poblacio de limfocits CD4+ (col laboradors/inductors) (5, 6, 7). Donat el
paper principal d'aquesta subpoblacio en la regulacio del sistema immunitari, s'explica el
greu trastorn, tant de la immunitat cellular com humoral (8), que es troba en aquesta ma-

laltia.
En el nostre medi, el grup de poblacio amb practiques de risc mes preocupant es el

d'ADVP. Ja durant els anys 70 es van descriure alteracions immunitaries en els drogoaddic-
tes (9), que eren degudes a un efecte directe dels opiacis sobre els limfocits T (10), a les
inoculacions repetides de virus, bacteris i substancies adulterants, i a hepatopaties associa-
des (virica, alcoholica) (11). La infeccio pel VIH encara ha empitjorat el ja deteriorat estat
immunitari d'aquesta poblacio.

L'objectiu del nostre estudi va esser comparar diferents parametres immunologics de
150 drogoaddictes atesos en el nostre hospital, segons presentessin o no anticossos enfront
del VIH i estudiar la relacio d'aquests parametres amb I'estadi de la infeccio.
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Material i metodes

Pacients:

Shan estudiat 150 ADVP, dels que 117 (78 %) eren homes i 33 (22 %) dones, amb una

eclat mitjana de 23,1 ± 4,3 anys (15-43 anys).

Metodologia:

Els parametres estudiats en la sang periferica han estat: el compte de plaquetes, leuco-

cits i limfocits mitjancant compte diferencial; la determinacio de les subpoblacions limfocita-

ries CD3+, CD4+ i CD8+ es va efectuar per immunofluorescencia indirecta, usant anticossos

monoclonals de la serie OKT i els limfocits B (LB) per immunofluorescencia directa, la lectura

es va fer amb microscopia d'epifluorescencia; la quantificacio de les immunoglobulines (IgA,

IgG. IgM) i les fractions del complement C3, C4 i C3PA es va realitzar per immunonefelome-

tria laser: I'activitat hemolitica total del complement es va mesurar per assaig hemol(tic, i la

serologia de ('hepatitis B (AgsVHB i AcsVHB) i la presencia d'anticossos anti-VIH, amb una

tecnica de micro-ELISA.

Els resultats obtinguts es van tractar informaticament amb la base de dades DBASE III

plus i el paquet estadistic SPSS mitjancant test no parametric, analisi de varianca i t-test per a

mostres aparellades.

Resultats

Els individus estudiats es van agrupar de la seguent manera: 18 (12 %) no presentaven

simptomes i tampoc mostraven Ac anti-VIH, i 132 (88 °'o) tenien anticossos anti-VIH per la

qual cosa es van classificar segons la clinica que presentaven d'acord amb els criteris del

CDC d'Atlanta de 1986 per la infeccio pel VIH en: 2 malalts amb primoinfeccio, 16 asimpto-

matics, 93 amb Limfoadenopatia Generalitzada Persistent (LGP), 11 amb Complex Relacio-

nat amb la SIDA (CRS) i 10 amb SIDA.

En 62 pacients (41 oro) es varen estudiar I'antigen i anticos de superficie enfront del VHB.

El 52 dels malalts examinats presentava un d'aquests marcadors positiu.
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La comparacio dels diferents parametres estudiats, segons la presencia o no d anticos-

sos anti-VIH, va mostrar diferencies estadisticament significatives en quant al fet que els

malalts VIH+ presentaven una disminucio del percentatge de les cel Jules CD4+ (p = 0.0001) i

un augment dels percentatges de les CD8+ (p 0.0001) i dels limfocits B (p = 0.0036) (Fig.

1). L'estudi de les subpoblacions limfocitaries expressades en valors absoluts, va objectivar

nomes una disminucio significativa dels limfocits CD4+ (p = 0.0005) (Fig. 2).
Els pacients VIH+ tambe mostraven un augment estadisticament significatiu del nivell

d'lgG serica (p < 0.0001) (Fig. 3).

IMMVNOCLO9ULINES SECCIJS VIH

D'altra banda, 50 dels ADVP varen esser novament estudiats al cap de 6 mesos o un

any, observant-se en aquest periode un descens de la poblacio CD4+ (p = 0.005) (Fig. 4) i un

augment de les xifres de la IgG serica (p = 0.049) (Fig. 5).

5'_^BPOOLACIGNS L!MFOCITARIES IMLUNOCLOBULINES SERICUES
-^.. MENT E V-,-,Q ANY

8

(SEGUIMENT 6 MESCS - t ANY)

Quan es relacionen totes les variables estudiades amb I'estadi de la infeccio pel VIH

(LGP, CRS i SIDA) s'observa, acompanyant I'empitjorament clinic, una disminucio significati-

va dels valors absoluts de limfocits totals, dels CD3+ i dels CD4+, aixi corn un augment de la

IgA serica (Figs. 6, 7).
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El grup d'ADVP estudiat presenta una gran prevalenga d'infeccio pel VIH (88 %), supe-
rior a la del mateix col lectiu social de Barcelona, que oscil-la entre 52-67 oo (12). Aixo es pot
explicar perque en el nostre centre existeix una unitat de drogodependencia a on son reme-

sos els individus en els quals ja es coneguda la presencia d'anticossos anti-VIH o se sospita
que puguin presentar-la. Crida I'atencio una prevalenga menor de 1'esperada d'infeccio pel
VHB. Alguns autors han trobat una perdua accelerada dels anticossos enfront d'aquest virus
en individus infectats pel VIH (13, 14).

Com ja han demostrat altres estudis, els millers parametres per diferenciar els drogoad-
dictes VIH+ dels negatius son els valors absoluts de CD4 (i per tant tambe el quocient
CD4/CD8) i la concentracio serica d'IgG, ja que ('augment de CD8 i LB nomes es relatiu.

En el seguiment d'aquests malalts es mostra una disminucio significativa de la poblacio
CD4 i un augment de la IgG serica, malgrat que durant aquest temps els malalts no presenta-
ren un agreujament clinic important, ja que tant sols 4 mostraren un canvi de grup segons la
classificacio del CDC.

En relacio als estadis progressius de la infeccio del VIH, s'aprecia un descens significatiu
dels valors absoluts dels limfocits totals i de les subpoblacions CD3, CD4 i del quocient
CD4/CD8, explicable pel tropisme del VIH pels limfocits CD4. Cal remarcar, tambe en relacio
amb aquests estadis, ('augment de la IgA serica, cosa que no succeeix amb les altres immu-
noglobulines i que es explicada per alguns autors com la consequencia d'una progressiva
disminucio de la resposta policlonal de les cel Jules B amb una relativa preservacio d'Ac. IgA,
o be per I'expressio de I'estimulacio local de la mucosa (15, 16), si be manquen estudis mes
concloents al respecte.

En conclusio, aquest treball demostra que de tots els parametres estudiats, els valors
absoluts de CD4, el quocient CD4/CD8 i la concentracio serica de les Igs. G i A, son els mes
Otils en el seguiment de la infeccio pel VIH.
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