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El sistema immunitari exagera la seva resposta 
 

Pot el sistema immunitari respondre a un antigen d’una manera exagerada i 

perillosa? 

 
Visiteu  les següents adreces on trobareu  uns vídeos relacionats amb aquest tema 
  

http://www.buena-salud.com.ar/animacion-alergia.htm 
 

http://www.housedustmite.com/ 
 
Qüestions:  
 
.Què creus que vol dir “hipersensibilitat”? 
 
.Quines substàncies són les desencadenants de la hipersensibilitat en aquests vídeos?  
 
. En quina part del cos es manifesten els símptomes de la hipersensibilitat, en els casos 
que has vist? 
 
. En què consisteixen els símptomes?. 
 
. Com es pot fer per evitar el contacte amb l’al·lergen que ens perjudica, en aquests 
casos? 
  
Però els al·lèrgens responsables  d’hipersensibilitat poden ser molt diversos, i afectar a 
altres parts del cos. .  
Anoteu aquí els al·lèrgens dels que heu sentit parlar, i recordeu on afecten.  Després 
compareu els vostres  resultats amb el company. 
.  

 
Fonts: 
 http://ensana.com/consejos-salud/relacion-acaros-y-alergias, 
http://www.vivirmejor.com/alergia-a-las-picaduras-de-avispas-y-abejas  

Àcars 
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http://www.cooperativaxoaninha.org/spip/spip.php?article55 
http://dgueren.blogspot.com/2011/05/sumando-km.html  
http://salud.com.es/alergias-e-intolerancias-alimentarias.html 
 
En medicina es diu que les persones que tenen reaccions d’immunitat en front a 
substancies inòqües, tenen hipersensibilitat o al·lèrgia cap a elles.  Entre les al·lèrgies, 
sovint les respiratòries i les alimentaries són les més freqüents.  
 
L’al·lèrgia és una resposta exagerada del sistema immunitari, com heu vist, que ens 
causa moltes molèsties  
Observeu la següent animació i després  responeu  les qüestions. 
http://highered.mcgraw-
hill.com/olcweb/cgi/pluginpop.cgi?it=swf::535::535::/sites/dl/free/0072437316/12011
0/micro38.swf::IgE%20Mediated%20Hypersensitivity 
 
. Quin tipus de resposta és la que origina una al·lèrgia? 
 
. Empleneu la taula amb els elements presents en la resposta al·lèrgica.  
 
 

Elements i mecanismes Presents 
SI/NO 

Nom 

Macròfags  - 

Presentació d’ Ag  - 

Anticossos/tipus   

Cèl·lules resposta específica/nom   

Citocines/cèl·lula que les secreta   

Antigen   

Cèl·lules efectores   

Substàncies efectores especials   

 
Poseu noms a l’esquema mut: 
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Font de la imatges: http://www.cancer.gov/espanol/cancer/entendiendo/sistema-
inmunologico/AllPages/Print 
 
Per saber-ne més http://portalodontologico.blogspot.com/2007/06/triangulacion-
entre-basofilos.html (acció immunològica dels basòfils, eosinòfils i mastòcits) 
 

La següent activitat us aproparà a la diagnosi d’un a al·lèrgia  i 
al seu tractament 
 
La Maria és una nena de 10 anys, que viu a Cambrils. Aquests any està refredada des 
de fa molts dies, i sembla que repeteix el que va passar-li l’any passat, en el que durant 
més de dos mesos va tenir símptomes de refredat, amb  mucositat, mal de cap, tos, 
esternuts, i a vegades li ploren els ulls i fins i tot algun dia s’ofegava una mica.  La seva 
mare sospita que no es tracti d’un refredat, ja que ha sentit que moltes persones en 
aquesta situació, en realitat  tenen una al·lèrgia. Curiosament ha consultat algunes 
pàgines  d’ Internet per indagar sobre l’al·lèrgia, i ha trobat molta informació. Per 
exemple  aquesta pàgina que creu què és especialment interessant. 
http://lap.uab.cat/aerobiologia/general/pdf/calendaris/cal_pol_cambrils_es.pdf 
 
Així que la mare ha decidit portar a la seva filla a un metge especialista.  
 
. Què creieu que pot sospitar la mare de la Maria, després de llegir aquesta 
informació?. 
 
. El metge li ha fet un reconeixement general en el que ha detectat a l’auscultar-la uns 
xiulets als pulmons. Ha explicat que l’aire tenia algunes dificultats per circular, i per 
això sentia aquets sorolls.  
 
. Per què creieu que li costa que l’aire circuli bé pels pulmons? 
 
Després explica a la nena que li farà algunes proves, perquè ell creu que té una 
al·lèrgia, i cal saber que li provoca i la seva intensitat. 
 
Primer li fa una prova anomenada espirometria, per mesurar la capacitat pulmonar, i 
valorar quina és la quantitat d’aire que pot agafar en la situació que es troba. Li diu 
que agafi tant d’ aire  com pugui, i que desprès bufi amb tota la seva força, fins que 
cregui que no en pot treure més. El resultat d’aquesta prova ha estat que la Maria està 
agafant un 70% de l’aire que podria agafar, i que per això se sent una mica ofegada. 
També li ha explicat que el que li passa és molt freqüent en nens i nenes que tenen 
asma, i com ella relacionada  amb  al·lèrgies. 
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http://www.alerbio.com/Neumo_2A.htm 
 
 

 
A continuació el metge li ha dit que li farà un “prick test”,   una prova molt senzilla i 
ràpida que serveix  per determinar quin és l’al·lergogen que li causa els problemes. 

 
http://www.analisisclinico.es/wp-
content/uploads/2009/09/prick_test_analisis_clinicos.jpg 
 
Observa el procediment en el següent vídeo, els 2 primers minuts. 
http://wn.com/Skin_prick_test 
 
. Què posa el metge amb el comptagotes?  
. Per què hi ha tants comptagotes?  
. Sovint quan es fa aquesta prova, es posen també dos controls, un és  una solució 
salina, i l’altre histamina. Per què creus que es posen aquests dos controls?  
 
Resultats 

 
En aquest tipus de prova, els resultats es basen en la presència de taques vermelles  
anomenades,  eritemes, que poder anar acompanyats d’inflamació de la zona que 
ocupa, amb aspecte de petites ampolles.  
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http://www.odontologia-
online.com/verarticulo/Descripcion_y_nomenclatura_elemental_de_las_lesiones_en_
piel_y_mucosa_bucal._Revision_de_la_literatura..html 
 
 
A la Maria li han fet la prova per comprovar l’al·lèrgia a 12 coses diferents, entre elles 
per a 8 vegetals. Al cap de 15’ li han aparegut dues taques  una mica inflamades,  una 
corresponia a l’olivera, i l’altra a cereals. També tenis unes taquetes molts petites.   
El metge n’ha mesurat el diàmetre. 
 

 
http://www.allergy-ireland.net/testing.html 

 
La  taca que correspon a l’olivera ha fet uns 2cm, i la dels cereals (Poa) 15mm. Les 
taques petites fan uns 2 mm, i corresponen també a vegetals 
 
. Què creieu que està passant en la pell de la Maria, perquè origini aquestes taques 
vermelles i de la inflamació en la zona? 
 
. Què creieu que pot indicar una  mida més gran o més petita d’una taca vermella? 
 
. Què és el responsable de l’al·lèrgia de la Maria?. Per què  ho creus?.  
 

Grau de l’Al·lèrgia 
Diàmetre de la 

rodanxa 
Reacció a la pell Valoració 

0 + <4 Cap reacció  

2 + 5-10mm Eritema sol  

3 + 10-15mm Eritema vesícula  

4 + > 15 mm 
Eritema, vesícula i 

edema 
 

 
Taula per interpretar resultats, modificada a partir de http://www.allergy-
ireland.net/testing.html 
 

-     Desprès ha fet una analítica de sang. All cap d’una setmana la Maria i la seva 
mare han tornat al metge, on han vist els resultats de l’analítica: 
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Observeu l’analítica, i respon 
. Quins grups d’elements de la sang s’han analitzat? 
 
.Algunes dades de l’analítica ens informen de l’estat general de la pacient, és a dir que 
no estan directament relacionades amb el problema. Sabríeu dir quines dades són.  
 
Quines cèl·lules estan per sobre de l’ interval de normalitat?. Per què creieu que passa 
això? (consulta a la wikipedia la funció dels eosinòfils).  
 
Observeu les immunoglobulines, quines donen un resultat dins del normal? 

Poa  (gS) 
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Expliqueu  l’origen de l’alteració d’aquestes immunoglobulines, a partir dels 
coneixement que teniu sobre la resposta immune. 
 
 Quina acció tenen les IgE? 
 
Finalment, a partir dels resultats, el metge ha recomanat a la mare fer un tractament 
amb vacunes subcutànies de sensibilització.  Llegeix la informació d’aquest link i 
respon a les qüestions. 
http://alergomurcia.com/pdf/Vacunas_para_la_alergia.pdf   
 
 
. De què està formada  una vacuna de sensibilització? 
 
. Quan temps s’ha de realitzar la vacunació? 
 
. Què passa si no es segueix el ritme de vacunacions que el metge indica 
 
. Per què s’ha de realitzar la vacunació en un centre mèdic, i esperar uns 30’?. .  
 
Quins efectes no desitjats creieu  que pot comportar aquest tipus de vacuna? 
 
Finalment amb aquestes vacunes  s’aconsegueix  que el cos formi anticossos IgM 
enlloc d’ IgE com a resposta a l’ al·lèrgens.  
. Quina creus què és la conseqüència d’aquest canvi?.  
 

Exercici de selectivitat 
 
Per diagnosticar al·lèrgies a diversos tipus de pol·len i a àcars s’utilitza freqüentment 
una prova que consisteix a aplicar al braç del pacient un seguit de mostres dels 
possibles al·lergògens. Com a control també s’aplica histamina, substància que intervé 

en processos inflamatoris. Per a cada mostra es 
calcula l’índex d’histamina, com: 
 
  
 
 
 
 

 
Si l’índex d’histamina és superior a 0,5 es considera que l’individu és al·lèrgic a aquella 
substància. 
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1) Un metge realitza una prova d’al·lèrgia a un pacient aplicant-li al·lergògens de dos 
tipus de pol·lens i de dos tipus d’àcars. 

  
 
A) Calculeu els índex d’histamina per 
als pol·lens i àcars de la taula, i digueu 
a quins d’ells és al·lèrgic el pacient. 
  
  

  
  
 
 
  

B) En casos d’infecció es segrega histamina. El procés inflamatori suposa algun tipus 
d’avantatge, des del punt de vista immunològic, en casos d’infecció? 
  
2) Per quines causes algunes substàncies produeixen al·lèrgia? Explica la relació 
d’aquest fenomen amb el sistema immunitari. 
  
  
 
Finalment un altre conegut mecanisme d’hipersensibilitat es dona en els nadons: 
L’anèmia hemolítica del nadó.  
 
Quan una dona embarassada Rh-, té un fetus Rh+ es generen per part de la mare Ac 
contra l’RH + del seu filla. És a dir que es produeix una resposta immune específica, 
amb formació de LT i LB de memòria.  
 
Q. En un segon embaràs en el qual el fetus també és Rh+, com creieu  que reaccionarà 
el sistema immunitari del mare?. 
 
Q. Els nadons en aquesta situació, sovint han hagut de sofrir una transfusió sanguínia, 
ja que neixen amb molta anèmia (anèmia hemolítica del nadó) . Podeu explicar el per 
què d’aquesta anèmia greu? 
 
 Avui dia aquest problema es pot evitar  amb una “vacuna” anomenada Rhogam, que 
es dona a la dona embarassada.  
 
Q. Quina conseqüència té per la resposta immunològica de la mare aquest 
medicament? I en el nadó?  
 
 
.   

  Diàmetre de la 
pàpula (cm) 

Índex 
d’histamina 

histamina 2 -------------- 

Pol·len 1 0.5   

Pol·len 2 0.3   

Àcar A 1.2   

Àcar B 0.5   
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