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Resum

L'objectiu d'aquest treball es estudiar si existeixen diferencies en relacio al grau de

compatibilitat ABO en ('animal previament hiperimmunitzat.

En una 1 a. etapa es determinaren els grups ABO de 17 babuins (Papio Papio). A tots ells

se'Is practica una extraccio de sang per determinar els anticossos anti-A i anti-B presents en

el serum. S'analitzaren mitjangant hemaglutinacio els antigens ABH existents a la saliva i, per

immunofluorescencia, els existents a la mucosa gingival i a la pell. Corresponen 3 simis al

grup A (18 %), 10 al B (59 %) i 4 al AB (23 %).

En una 2a. etapa es va practicar una hiperimmunitzacio activa mitjangant empelts de

pell, dividint-los en 2 grups: ABO compatibles (n = 6) i ABO incompatibles (n = 8). Dins el

primer grup el rebuig es va presentar entre els 4 i 11 dies i en el 2 segon grup entre els 5 i 8

dies. Sense diferencies significatives entre ambdos grups.

Entre aquests grups es practicaren 4 trasplantaments cardiacs ABO incompatibles i 3 de

compatibles, utilitzant la tecnica del trasplant heterotopic cervical Cinc dells presentaren un

rebuig hiperagut. Un, mori durant el procediment i el mico (M) 8 (B), que no rebutja la pell de

I'M9 (AB), rebutja el cor de I'M 10 (AB) als 10 dies del transplantament.

No hem trobat, doncs, en aquestes series, diferencies marcades pel que fa als empelts

de pell ni als trasplantaments cardiacs respecte a la incompatibilitat ABO en ('animal no

immunodeprimit. El mico 8 sembla tractar-se d'un cas especial d'hiporeactivitat immunitaria

del receptor, cas que esporadicament tambe es ddna en I'especie humana.
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Introduccio

El rol de la histocompatibilitat ha estat i segueix essent motiu de controversia en els

trasplantaments d'organs humans. Tanmateix, s'accepta de forma general que es practica-

ment obligatori respectar la compatibilitat ABO en els trasplantaments de ronyo, en haver-se

descrit un alt percentatge de casos de rebuig hiperagut despres de trasplantaments ABO

incompatibles (1). I, per motius obvis, no hi ha hagut ningu que s'hagi atrevit a practicar-los en

el trasplantament cardiac clinic. Malgrat tot, tambe s'han descrit casos de rebuig hiperagut

entre grups ABO compatibles, i segueix essent una incognita el grau de tolerancia ABO,

previa immunosupressio, en el trasplantament de cor.

L'home presenta antigens ABO i els seus precursors, els antigens H, en els globuls

roigs, endotelis vasculars i a les secretions exocrines. Tambe alguns simis antropoides

(ximpanzes, orangutans i goril.les) disposen d'aquests antigens, mentre que els petits mami-

fers (com la rata, gos, etc..) utilitzats frequentment com a animals d'experimentacio nomes

tenen antigens ABH en les secrecions externes (2,3).

Per a I'estudi del rebuig cardiac es imprescindible la presencia d'aquest antigen en els

endotelis vasculars, essent el babui un bon model d'experimentacio, per estudiar els efectes

de la incompatibilitat ABO, en tenir antigens A i B en els seus endotelis vasculars.

Nosaltres hem cregut imprescindible hiperimmunitzar-los previament, en una primera

fase experimental, donat que ja s'ha demostrat que no existeixen diferencies en el rebuig

cardiac entre els grups ABO compatibles i els incompatibles en I'animal no immunodeprimit

(4). Aquest fet s'explica, en part, per la baixa immunitat natural que presenten aquests

animals. Per poder, aixi, posteriorment, avaluar les diferencies, si es que n'hi ha, entre els

grups ABO compatibles i incompatibles en I'animal trasplantat no tractat.

Material i metode

Per al present estudi s'han utilitzat 17 babuins (Papio Papio), d'entre 12 i 35 kg. de pes.

Determinacio del grup ABO en el Babui`

Els babuins posseeixen els antigens ABH en els endotelis i secrecions exocrines, pero

no en els eritrocits. S'han descrit micos dels grups A, B i AB, perb no del grup 0 (3). Entre els

babuins estudiats no s'ha trobat ni un animal que no fos secretor de substancia ABH, per

aixo es possible determinar el grup ABO mitjangant la substancia ABH present a la saliva,

per la tecnica de la inhibicio de I'hemaglutinacio. Aixi mateix, tambe es poden determinar per

immunofluorescencia a nivell de la mucosa gingival i de la pell i, per ultim, estudiant els

anticossos anti-A i anti-B presents en el serum, confrontant-los amb els eritrocits humans A,

A i B, despres de I'absorcio de las heteroaglutinines no especifiques amb eritrocits humans

del grup O.
Previa anestesia general amb Ketamina es varen obtenir mostres de sang, saliva i muco-

sa gingival, per determinar els grups ABO de les 17 mones, resultant que 3 (18 %) pertanyien

al grup A; 10 (59 %), al grup B, i 4 (25 %), al grup AB.

Hiperimmunitzacio activa mitjangant empelts de pell

Es practicaren empelts abdominals, resecaren fragments quadrats de 25 mm. de costat,

dividint-los en dos grups: ABO compatibles (n = 6) i ABO incompatibles (n = 8).

S'observaren els canvis morfologics macroscopics als dies seguents a I'empelt. Es
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valora la severitat del rebuig segons els signes de necrosi i per I'expulsio de I'empelt. Al

mateix temps es practicaren extraccions de sang, abans i cada 4 dies despres de I'empelt,

per analitzar els titols d'anticossos.

Trasplantaments cardiacs

La tecnica quirurgica emprada va ser la descrita per Mann (5) modificada, pel trasplant

cardiac heterotopic en el coll.

El cor donant es va extreure despres d'infondre-li solucio cardioplegica (15 ml/kg) a 4°C.

Els periodes d'isquemia miocardiaca oscil.laren entre 30 i 60 minuts.

La valoracio del rebuig cardiac es va realitzar per la presencia d'aritmies greus i la parada

del cor trasplantat. A totes les peces se'Is practica estudi anatomic patologic per definir la

severitat del rebuig.

Resultats

Supervivencia dels empelts de pell

La duracio dels empelts de pelf varia entre els 4 i 11 dies en el grup ABO compatibles i

entre els 5 i 8 dies en el grup ABO incompatibles (Taula I).

La severitat del rebuig oscil-la entre la necrosi (4/6) front a la necrosi mes I'expulsio de

I'empelt (2/6) en el grup compatible. Va ser mes frequent la necrosi amb expulsio (4/8)

respecte a la necrosi aillada (3/8) en el grup incompatible. L'M8 (B) no rebutja la pell de I'M9

(AB) malgrat la seva incompatibilitat.

Tres babuins dels 17 tabulats a l'inici de I'estudi varen morir per pneumonies per

pseudomones abans de practicar-se 1'empelt.

TAULA 1. Evolucio dels empelts de pell

ABO Compatibles ABO Incompatibles

Mico Rec. Don. Dies Mico Rec. Don. Dies

4 B B 8 1 B A 5

5 B B 11 2 A B 5

9 AB B 4 6 B A 8

10 AB A 7 7 A B 5

14 AB B 7 8 B AB -

17 AB B 6 11 A AB 7

15 B AB 7

16 B AB 5

Supervivencia dels trasplantaments cardiacs

Entre aquests dos grups hiperimmunitzats es practicaren quatre trasplantaments car-

diacs ABO incompatibles i tres de compatibles. Cinc dells presentaren un rebuig hiperagut:

un als 30 minuts, dos abans de les 12 hores i dos, despres de les 24 hores del trasplanta-

ment. Un cor va sofrir una necrosi miocardiaca durant el procediment i I'M8 (B), que no havia

rebutjat I'empelt de pell, si que rebutja el cor de I'M 10 (AB) en grau agut als 10 dies del

trasplantament (Taula II).
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TAULA 2. Supervrvencia dels trasplantaments cardiacs

BABUI GRUP ABO SUPERVIVENCIA HISTOPATOLOGIA

Rec. Don. Rec. Don. Inc. Cor donant Cor donant

1 2 B A Si 12 h. Hiperagut

5 4 B B No < 12 h. Hiperagut

7 6 A B Si 30 m. Hiperagut
8 10 B AB Si 10 d. Agut

13 12 AB B No - Necrosi
14 15 AB B No 24 h. Hiperagut

16 17 B AB Si 24 h. Hiperagut

L'anatomia patologica dels cors amb rebuig hiperagut va demostrar des d'una extensa i
difusa infiltracio hemorragica intersticial, en el miocardi dels cors rebutjats abans de les 12 hores,
fins a infiltrats inflamatoris aguts entre as fibres necrotiques i necrosi de coagulacio, expressio

dels diferents canvis morfologics que es presenten en aquest tipus de rebuig (Fig. 1 i 2).

Fig. 1. Rebuig hiperagut M 5. H-E 100 °o. Infiltrat hematic intersticial difus.
Fig. 2. Rebuig hiperagut M 2. H-E 100 Infiltrat inflamatori agut intersticial entre fibres necrotiques.
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Discussio

No hem trobat diferencies significatives en I'evolucio dels empelts de pelt, en relacio amb

el grau de compatibilitat ABO; de tal manera que la mitjana de tolerancia pets compatibles fou

de 7 dies, per 6 dies per als incompatibles (sense tenir en compte I'M8, que no rebutja 1'em-

pelt).

Aquests fets difereixen dels que alguns autors han observat experimentant amb altres

tipus d'animal, com el conill (6) o el porc (7), nomes en determinats grups sanguinis. Quelcom

similar ha observat Rapaport (8) en experimentar en I'home, ja que els empelts de pelf del

grup AB en el receptor 0 Rh+ es rebutjaren mes aviat que els empelts entre grups 0. Aixo era

mes evident quan, previament, havien estat hipersensibilitzats. I sembla ser que, a mes a

mes del grup ABO, hi juga un paper important el sistema HLA, en el rebuig (9).
Aquestes discrepancies amb els nostres resultats podrien ser degudes en primer Iloc a

que, fins ara, hem treballat amb un nombre petit i molt heterogeni de casos; pero, potser,

tambe per la diferent resposta immunitaria dels babuins, ja que en altres treballs sobre

trasplantament cardiac tampoc s'aprecien variacions significatives entre ambdos grups pre-

viament no hiperimmunitzats.

Malgrat tot, es interessant comprovar que ningu troba augments significatius dels anti-
cossos anti-A o anti-B circulants en el serum, en el moment del rebuig mes sever. Fet que

nosaltres tambe hem observat, encara que no disposem de les Jades definitives de I'estudi

serologic per incloure'l en aquesta comunicacio.

Per altra part, hem observat mes expulsions precedides de necrosi en el grup ABO

incompatible. I encara que no sigui una dada rellevant, potser s'hauria de tenir en compte

dins del grau de severitat del rebuig. Per ultim, considerem I'M8 corn un cas d'hiporeactivitat

del receptor, fins ara sense explicacio immunologica.
En relacio amb el trasplantament cardiac, tots els babuins, previament hiperimmunitzats

amb I'empelt de pell, varen sofrir un rebuig hiperagut, sense cap relacio amb el grau d'incom-
patibilitat ABO; exceptuant I'M8 que nomes el rebutja de forma aguda, als deu dies del tras-
plantament.

Sembla, doncs, que la severitat del rebuig, esta mes relacionada amb el grau d'hiper-
immunitzacio de I'animal que amb la incompatibilitat ABO, encara que no ho podem afirmar

de forma categorica pel reduit nombre de casos estudiats.

Cooper (4), en un recent estudi sobre trasplantaments cardiacs en babuins de grups
ABO incompatibles, tractats amb immunosupressors, aconsegui una supervivencia als 30
dies del 60 %, pero la resta varen rebutjar el cor de forma hiperaguda i aguada, existint un
risc significatiu de rebuig hiperagut quan el trasplantament cardiac es realitza saltant-se la
barrera de la incompatibilitat ABO; sense poder determinar, encara, en quin moment es pot
presentar aquest tipus de rebuig.

A on es el veritable problema: En la incompatibilitat ABO, o en el control dels mecanis-

mes d'hiperimmunitzacio del receptor?
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