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Introduccio

L'avang en el coneixement dels mecanismes de la resposta immunitaria, aconseguit

parcialment a partir del mateix estudi de les distintes immunodeficiencies i de I'aplicacio de

noves tecnologies corn els anticossos monoclonals, ha fet que el nombre d'immunodefi-

ciencies primaries recollides per I'OMS, I'any 1983 (WHO Scientific Group on Immunodefi-

ciency, 1983) hagi augmentat considerablement i la seva descripcio sigui molt mes precisa

que la feta amb anterioritat (WHO Technical Report, 1978).

En aquest sentit, ha estat un pas important, que es reflecteix en aquesta classificacib, el
coneixement que avui es to del desenvolupament a partir d'una cel•lula multipotent de les
poblacions limfocitaries T i B.

La sospita d'immunodeficiencia la fa en primer Iloc el metge que visita el malalt i la

causa mes comuna de consulta son les infeccions de repeticio de major o menor importan-

cia; I'espectre clinic de presentacio dels deficits immunitaris es identic a les immunodefi-

ciencies primaries i secundaries.

El diagnostic de laboratori de les immunodeficiencies ve orientat moltes vegades per la

historia clinica, encara que a nivell practic es sol seguir un estudi basic, que pot servir per a

orientar en un sentit o en un altre, segons el seus resultats, I'estudi posterior.

Estudi de la resposta especifica humoral

Els anticossos, que son la pega fonamental de la resposta humoral, son sintetitzats per

la cel lula plasmatica que es la cel.lula terminal del limfocit B; els deficits d'anticossos son

consequencia d'alteracions que afecten directament o indirectament el limfocit B.
Descriurem a continuacio les proves que mes s'utilitzen per a avaluar la immunitat

humoral.

La dosificacio d'immunoglobulines seriques es una de les tecniques rutinaries d'un
primer estudi; hi ha distintes formes de dosificar aquestes proteines; entre les mes habi-

tuals tenim les d'ELISA, immunodifusio radial i nefelometria. En alquns casos es important
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dosificar-les en altres secrecions distintes del serum com pot ser la saliva, per exemple, en
el deficit d'IgA. Les concentracions d'immunoglobulines varien segons I'edat i, en certa
mesura, son influ'ides per ('ambient; per si sol, aquest parametre no pot servir com a criteri
d'immunodeficiencia.

Mencionarem aci la necessitat d'estudiar les subclasses d'algunes immunoglobulines,
com son la IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, i la IgAl i IgA2, el deficit d'alguna de les quals coexis-
teix amb valors totals normals de les respectives immunoglobulines. (Schur PH, 1987).

Per tant, valors normals d'immunoglobulines no exclouen una deficiencia en anticossos
i, si aquesta se sospita, s'ha de valorar la resposta obtinguda despres d'una estimulacio
antigenica. Aquesta resposta es pot estudiar enfront d'antigens als quals s'esta exposat
comunament o despres d'una immunitzacio activa.

Dins del primer grup normalment es determina el titol d'isohemaglutinines A i B i antis-
treptolisines.

En el segon grup s'estudien els anticossos de resposta a les vaccinations obligatories
habituals com son I'anti-tetanica o poliomielitica. Hem de recordar aci la contraindicacio
absoluta d'administrar vaccins de germens vius sempre que se sospiti una immunodefi-
ciencia.

Es poden realitzar altres tipus d'immunitzacions actives i mesurar els anticossos pro-
du'its. Entre les mes utilitzades tenim el Bacteriophage X 174 i el Pneumococcal polysacha-
ride. (Fauci A.S., Pratt KR, 1979).

Es important, en estudiar la immunitat humoral, incloure un tipatge cellular, en aquest
cas buscant la presencia dels limfocits B. Aquestes cel•lules poden obtenir-se de la sang
periferica i la tecnica mes utilitzada per a identificar-les es la deteccio de les immunoglobuli-
nes que porten a la membrana; actualment, hi ha diversos anticossos monoclonals que
reconeixen antigens especifics d'estirp B.

Les cel•lules B immadures tenen immunoglobulines dins del citoplasma del tipus IgM i

no les presenten a la membrana.

Aquestes tecniques de reconeixement utilitzen normalment anticossos marcats amb

fluoresceina i posterior lectura amb microscopi de fluorescencia; actualment hi ha aparells

automatics de lectura de cel•lules. Finalment, podem estudiar funcionalment els Iimfocits.B,

mitjancant la produccio d'immunoglobulines "in vitro", en cultivar-los enfront de mitogens o

antigens.

TAULA I. Estudi de la resposta immunitaria humoral

Dosificacio Immunoglobulines

Titol anticossos naturals

Titol anticossos post-vaccinacio

Limfocits B

Produccio immunoglobulines "in vitro"
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Estudi de la resposta especifica cellular

Per valorar la immunitat cellular ens centrem fonamentalment en I'estudi dels limfocits
T i les seves subpoblacions; aquest es un dels camps que mes ha avangat en els ultims
anys amb I'aparicio dels anticossos monoclonals.

Son diverses les tecniques utilitzades per a estudiar aquest tipus de resposta immunita-
ria i parlarem de les mes habituals.

En primer Iloc, descriurem les proves cutanies per a mesurar la resposta d'hipersensibi-
litat retardada mitjana en una subpoblacio de limfocits T.

Els antigens normalment utilizats son el PPD, la candida, el trichophyton, I'estreptoqui-

nasa-estretodornasa, el toxoide tetanic i el de la difteria. La prova es realitza per mitja d'una

injeccio intradermica de cada antigen i es valora la manifestacio cutania per lectura dels

diametres al cap de 48-72 hores.

Els limfocits T es poden obtenir de sang periferica i actualment s'identifiquen per mitja
d'anticossos monoclonals, que reconeixen diferents antigens a la membrana limfocitaria;
aquests antigens poden definir un estat maduratiu o be una caracteristica funcional (Kung,
DC, Golstein G et al., 1979).

Els mes utilitzats dins de I'apartat maduratiu son els monoclonals, que reconeixen les
poblacions CD1, CD2, CD3 i en el segon els que reconeixen la poblacio CD4, a la qual en
termes amplis s'atribueixen funcions cooperadores/inductores, i la poblacio CD8, cone-
guda com a supressora/citotoxica.

Els limfocits T poden ser estudiats "in vitro" valorant la seva resposta a diferents mito-
gens o antigens, i tambe per la seva transformacio enfront de cel•lules al•logeniques.

Els mitogens mes utilitzats son la fitohemaglutinina (PHA) i la concanavalina A (con A).
Els antigens a utilitzar poden ser multiples, pero habitualment s'utilitzen el PPD, la candidi-
na, el toxoide tetanic i de la difteria, antigens als quals el malalt ja s'ha enfrontat previa-
ment.

En estudiar malalts amb defectes predominantment cel•lulars, hem de descartar la

possible presencia del deficit de dos enzims del metabolisme de les purines: la purina-nu-
cleosid-fosforilasa (PNP) i I'adenosina-desaminasa (ADA). La manca d'aquests enzims
produeix un trencament del cicle metabolic purinic, vital per a la cel•lula, i I'acumulacio de
metabolits toxics que en el cas de la PNP afecten el sistema T i en el de I'ADA els sistemas

T i B. Aquests enzims s'estudien en el sobresurant de cel•lules, principalment hernaties, a
causa de la limfopenia d'aquests malalts (Matamoros N., 1986).

TAULA II. Estudi de la resposta immunitaria cellular

Proves cutanies per immunitat retardada

de limfocits T totals i les seves subpoblacions

Estimulacio enfront de mitogens (PHA)

Abans de passar a les proves diagnostiques dels deficits immunitaris de la resposta no
especifica, citarem breument les determinacions que poden completar el diagnostic d'al-
gunes immunodeficiencies associades a altres defectes importants.
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La determinacio de I'acid B-hidroxipropionic a l'orina dels malalts confirma el deficit de
biotina-carboxilasa dependent i indica la utilitat de tractar aquests malalts amb Biotina, ja
que s'hi aconsegueixen millores cliniques i bioquimiques importants.

Una taxa molt alta d'lgE serica, amb una supressio T anormal de la resposta en IgE,
confirmen la sindrome d'hiperlgE o malaltia de Job.

No hem d'oblidar tampoc la possible associacio d'immunodeficiencies amb manifesta-

cions d'autoimmunitat i al•lergia, ja que en aquestes ocasions la recerca d'autoanticossos o

allergens, segons el cas, ajudaran a completar el diagnostic del malalt immunodeficient

(Asherson GL, Webster ADB, 1980).

Estudi de la resposta inespecifica.

El sistema del complement constitueix el component mes important de la resposta

immunitaria no especifica . La seva activacio pot tenir Iloc per dues vies, anomenades

classica i alternativa.

La via classica es constitu'ida per nou proteines , reconegudes per la Iletra C seguida
d'un nombre fins a nou ; per exemple : C3, C4, etc. A la via alternativa son reconegudes com
a factor B, factor D i properdina ( P); hi ha tambe proteines reguladores , cada una amb un
nom.

L'estudi dels deficits del complement es realitza valorant primerament la seva activitat

de manera global , ja que el defecte d'un dels components de la cadena afectara greument

I'activitat del conjunt; despres es passaran a estudiar les distintes proteines per trobar-ne la

defectuosa.

La tecnica d ' estudi de la via classica d ' activacio es coneix com CH-50 o capacitat
hemolitica 50 , mentre que la tecnica que estudia I ' estat de la via alternativa es denomina
AP-50 ( Rynes R, Pickering RJ, 1985).

L'altra branca de la resposta immunitaria no especifica es constituida pel sistema mo-
nonuclear -fagocitari . La funcio del neutrofil depen de la seva mobilitat enfront d ' estimuls, de
I'adherencia i de la ingestio i posterior destruccio de les particules ingerides i de I'existencia
d'un sistema metabolic correcte.

Les tecniques de laboratori per valorar la mobilitat i I ' adherencia dels neutrofils tenen
encara avui dificultats d ' estandarditzacio . Un dels sistemes mes utilitzats per a valorar la
mobilitat espontania i induida per atactants es el de les cambres de Boyden.

Per a valorar la ingestio i destruccio de particules s'han utiltzat les de latex i colonies

d'estafilococs , tambe amb dificultats d'estandarditzacio. Si que es considera tecnica de

referenda la reduccio del nitroblau de tetrazolium ( NBT) com a mesura de I'activitat respira-

toria cellular.

Valorar la implicacio dels resultats d ' aquestes tecniques en el context d'una immunode-

ficiencia es tal vegada dificil ja que els processos infecciosos actuen sobre els neutrofils i

n'alteren les funcions . No queda clar , doncs , moltes vegades , si aquestes alteracions son

causa o consequencia de la mateixa infeccio ( Cates Lynn K, 1981), (Segal AW, 1981).

Conclusions

Com hem dit a l'inici d'aquest treball, el diagnostic de laboratori de les immunodeficien-

cies ha avangat molt en els ultims anys, cosa que ha permes ampliar-ne i definir-ne millor la
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classificacid, pero es molt important no oblidar que el metge que visita el malalt es el primer

que pot sospitar la malaltia i que en pot proposar I'estudi analitic rapid.

Aixo permetra concretar el diagnostic i iniciar, segons el cas, una terapeutica adequada,

camp aquest el de la terapia de les immunodeficiencies,que tambe ha sofert un gran avanq

en els Ultims anys.

Bibliografia

1. ASHERSON GL, WEBSTER ADB. (1980). Diagnosis and treatment of immunodeficiency disea-
ses. London, Blackwell Scientific Publ.

2. FAUCI AS., BALLIEUX RE. (1979). In vitro Induction and Measurements of Antibody Synthesis in

Man. New York: Academic Press.

3. KUNG PC, GOLDSTEIN G, REINHERZ EL, SCHLOSSMAN SP. (1979). Monoclonal Antibodies
defining distinctive human T-cell surface antigens. Science, 206, 347-349.

4. LYNN CATES K. (1981). Defects in neutrophil chemotaxis. Clinics in Immunology and Allergy: vol
1:603-629.

5. MATAMOROS N. (1986). Alteraciones metab6licas en las inmunodeficiencias. Med Clin: vol 86:

10-11.

6. SCHUR PH. (1987). IgG subclasses. A Review. Annals of Allergy: vol. 58: 89-100.
7. SEGAL AW. 1981. Phagocytic and bactericidal defects in neutrophils. Clinics in Immunology and

Allergy, vol 1: 581-602.
8. RYNES R, PICKERING RJ. 1985.lnherited complement component deficiencies in man. Methods

in complement for clinical immunologists. Churchill Livingstone Ed 292-321.
9. WHO Technical Report Series 630. (1978). Immunodeficiency. p. 11. Geneva: World Health Or-

ganization.
10 WHO Scientific group on Immunodeficiency. (1986). Primary Immunodeficiency diseases. Clin

Immunol Immunopathol: 28: 450-475.

253


