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Els aspectes immunologlcs del trasplantament pulmonar no han estat

estudiats amb la mateixa cura n1 extens16 que els d'altres organs.

El rapid rebuig del pulmo traspiantat pot esser atribuit a dos causes

fonanrentalment : 1) Es l'unic organ que segueix en contacte amb el medi

ambient I per tant sotmes a l'accio immunoestimulant del mateix; 1 2) El

sistema immunitarl BALT (telxlt limfoide assoclat a] bronqul ) compost

per limfocits , cel.lules reticulars I dendritiques , sofrelx una important

infiltracio pels limfocits del receptor.

Reacclo local de rebui g : Consta de quatre fases: latencia, vascular,

alveolar i de destruccio . La reacclo immunologica que es produeix en el

BALI depen pricipalment de l'activitat del receptor I coincideix amb

i'aparicio de signes clinics de rebuig.

Reacclo sistemlca de rebuig : Els limfocits del BALT provoquen un

estirnul immunitarl tant important que, 24 hores despres del

L, asplantament , totes les arees T de la melsa, aixi com del telxlt

limfoide periferic estan activades amb producclo d'anticossos i de

cel.lules cltotoxiques.

Importaricia del BALT en el trasplantament pulmonar : Existeixen tres

diferencies entre el BALI I les cel.lules dendritlques I limfocits d ' altres

organs usualment trasplantats.

1.- El nombre de cel.lules dendritlques i limfocits es molt mes alt en el

BALi.

2.- El BALT esta integrat en el sistema limfolde, I provoca una rapida

resposta local despres del trasplantament.

3.- Per ultirn es Important tenir en compte que la massa de telxlt

immunocompetent del BALT pot respondre amb forca contra el

receptor I resultar en la letal reacclo de l'empelt contra 1'hoste,

encara que normalment queda emmascarada per la reacclo de

rebuig.


