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El sistema immunitari de  vegades respon de manera insuficient. 
 
Una resposta insuficient del sistema immunitari pot augmentar la freqüència 
de patir una infecció oportunista, que no necessàriament ha de ser greu. En 
determinades situacions les conseqüències poden ser però, molt greus. 
 
Un  cas força important és la IDCS , síndrome de la immunodeficiència 
combinada severa. Va ser molt conegut el cas del nen bombolla, que veieu a 
la imatge,  perquè patia aquesta malaltia. La seva història la trobaràs en 
aquest link 
http://www.ovejaselectricas.es/2008/03/david-vetter-el-burbuja.html 
 

 
    
 
Q. Per què el protagonista de la història havia de viure tota la seva vida dins 
d’una bombolla de plàstic? 
 
 
En aquest altre enllaç trobareu l’origen, de la malaltia i com s’està tractant 
en l’actualitat.  
 http://bioinformatica.uab.es/biocomputacio/treballs02-
03/N_Salvador/El%20moderno%20Prometeo/SCID.htm 
 
Qüestions: 
 
. Quines conseqüències té per el pacient la falta de LT i LB funcionals? 
 
. Com es pot defensar un nen que neix amb aquesta alteració? 
 
. Quines malalties pot agafar un nen amb aquesta alteració? 
 
. Com es pot, actualment,  superar aquesta malaltia? 
 
 
Segurament el cas més conegut d’ immunosuficiència és la provocada pel virus 
de la Sida.   
 
. Observa en el següent vídeo  (2 primers minuts) com es produeix l’entrada 
de virus de la Sida dins un limfòcit Th 
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=fvwp&v=5NnNiqbHuos 
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En aquest altre vídeo podreu comprovar  com s’ha observat al microscopi la 
infecció de LTh a partir de cèl·lules infectades per el virus. Si bé no està clar 
com té lloc aquest procés, en el següent  vídeo trobareu imatges 
seqüenciades de la infecció, i també una explicació del que està passant, 
llegiu-la amb atenció. http://www.youtube.com/watch?v=TVL-QxJhNhE 
 
 
. Què passa quan contacte una cèl·lula dendrítica presentadora de fragments 
d’VIH amb un LTh (o LTCD4)?  
 
 
. Què creus que fa el virus quan entra a l’interior del LTh? 
 
 
. Què passa al cap de molts dies? 
 
 
. Quina conseqüència pel sistema immunitari creus que té que l’VIH infecti 
limfòcits  LT h?. 
 
 
A continuació en la següent web trobareu una aplicació que us permetrà 
conèixer com respon els sistema immunitari en front del virus VIH. 
http://www.irsicaixa.es/es/como-actua-la-respuesta-inmunitaria-contra-el-
vih 
Feu un resum de com actuen els diferents elements dels sistema immunitari 
per eliminar al virus. 
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La immunosupressió (eliminació de la resposta immunitària)  ha estat un 
subjecte que ha despertat gran interès en medicina atès que el seu fonament 
es pot utilitzar quan interessa rebaixar la resposta immunitària. Visiteu la 
web:  
http://www.buenastareas.com/ensayos/Imunosupresion/465657.html 
 . En quines situacions diu l’article que pot ser útil provocar immunosupressió 
en un pacient?.   
. Quins avantatges té en aquestes situacions la immunosupressió? 
 
En alguns pacients se’ls ha subministrat n medicament anomenat 
“Azatioprina”, per provocar una immunodepressió, per tal d’evitar, per 
exemple, el rebuig d’un òrgan.  A l’informe tècnic del medicament s’indica 
que té els següents efectes : 

 
http://www.sochipe.cl/aporta.php/noticias/mostrar-noticia/un-avance-para-conseguir-
farmacos-inmunosupresores-mas-seguros/ 

 
• Disminució en la síntesi de citocines IL-2, IL-4, Interferó alfa i 

gamma.(*) 
• Disminució de monòcits i macròfags. 
• Alteració en la formació d’anticossos, a conseqüència d’una inhibició 

de la resposta primària (majoritàriament amb Ac IgM) , sense afectar 
a la secundària.(Altres tips d’ Ac, com els IgG). 

• Inducció d’ apoptosi en els LT activats 
• Efectes sobre l’ òxid nítric sintasa (NOS) enzim implicat en la defensa 

immune contra patògens. 
(Extret de “Mecanismos de Acción de los Fármacos Inmunosupresores 
Revista Chilena de Reumatología 2008; 24(2):73-8878, 

(www.sochire.cl/.../Mecanismos_accion_farmacos_inmunosupresores). 
 
 
Responeus qüestions: 
 

• Raoneu per què s’ha dissenyat un medicament immunosupressor que 
afecti a les citocines IL-2, IL-4  i els interferons alfa i gamma, per 
evitar el rebuig 

 
 
• Si disminueixen els monòcits i els macròfags, a quin nivell creieu 

que es frena la resposta inmune?.  
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• Si els LT entren en apoptosi  que penseu que passarà amb la 
resposta immune?.  

 
 

• Els macròfags utilitzen l’òxid nítric en la fagocitosi. Com pot influir 
la davallada d’òxid nítric en l’aturada de la resposta immune?.  

 
 
 
(*) Consulteu aquesta web per conèixer l’acció de les citocines (interleukines)  
http://ca.wikipedia.org/wiki/Interleucina 
 
 

 


