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El sistema immunitari de vegades fa nosa 

• Què passa  en el cos d’un malalt receptor d’un òrgan trasplantat 
quan no és compatible amb el donant?.  Recordeu que les cèl·lules de 
cada individu presenten a la seva membrana fragments de proteïnes 
pròpies que el caracteritzen. Quan arriba un òrgan procedent d’un 
altre individu en el cos, el sistema immunitari reconeix com aliè aquell 
òrgan, a través dels marcadors de la seva membrana (fragment de 
proteïna pròpia + MHC I). A les hores es produeix la resposta 
immunològica en el receptor, que pot produir el rebuig de l’òrgan.  

A partir de l’animació següent i de la imatge de sota, expliqueu com 
té lloc la resposta immunològica que condueix al rebuig d’òrgans. 

http://highered.mcgraw-
hill.com/sites/0072507470/student_view0/chapter22/animation__cytot
oxic_t-cell_activity_against_target_cells__quiz_1_.html,  

(en aquesta animació es destrueixen cèl·lules infectades per virus, però 
el mecanisme de destrucció és el mateix que en les cèl·lules d’òrgans 
aliens en els transplantaments). 

• Observeu la imatge de sota, i expliqueu quins tipus de respostes es 
poden produir quan hi ha rebuig d’òrgans en un pacient: 

 

http://www.um.es/biomybiotec/web/Seminarios/2008/papers/MMuro3.pdf 

 

 

 

 



 
                                                                           Centre de Documentació  i Experimentació en Ciències 

 2

Vegeu en aquesta web què passa quan un pacient mostra un rebuig agut o un 
rebuig hiperagut.     
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000815.htm 

Però que és el que ens identifica? 

Els gens A, B, C, DP, DQ, i DR són responsables de la formació de proteïnes 
HLA que es troben a la membrana de la majoria de cèl·lules del cos. Les HLA  
permeten diferenciar els individus entre sí, són una mena de DNI. Per altra 
banda també són els mateixos antígens d’histocompatibilitat MHC de classe I, 
que els heu vist presentant  Ag a la membrana de les cèl·lules fagocítiques. 

 

http://www.cancer.gov/espanol/cancer/entendiendo/sistema-
inmunologico/page30 

 

Quan dos persones tenen els mateixos HLA es diu que són compatibles per 
donar i rebre òrgans. Però normalment els HLA entre dues persones mai són 
idèntics. Hi ha tres grups generals d'HLA, que són HLA-A, HLA-B i HLA-DR, que 
resulten de gran importància en  les reaccions de rebuig d’òrgans, 
normalment si aquests marcadors són semblants entre donant i receptor, no 
es produeix rebuig.   

 

Hi ha però,  molts tipus de proteïnes HLA 
específics dins de cada un d'aquests tres grups 
(per exemple, hi ha 59 diferents proteïnes HLA-A, 
HLA-B 118 i 124 diferents HLA-DR diferent!, 
cadascun s’”enumera” per diferenciar-los dins del 
seu grup) 
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Els marcadors s’hereten en grups anomenats haplotips que tenen informació 
per cada gen, així per exemple una persona pot tenir l’haplotip A32 B61 Cw2 
DR11 DQ7 DP5 

Podeu veure en el següent esquema com s’hereten els haplotips en una 
família: Una de les dues filles però no correspon als pares. 

 

. Quina de les dues noies no es filla de la parella?. Raoneu-ho.  

 

Entre membres d’una família és més fàcil evitar el rebuig d’òrgans. Observeu 
ara en aquest altre pedigrí la semblança que hi ha entre pares i fills, i entre 
germans. 

• Com justificaríeu que puguin aparèixer haplotips idèntics entre 
germans?  

 

• Quantes combinacions diferents d’haplotips es poden obtenir a partir 
d’uns mateixos progenitors?.  

 

• Per què és més probable que els transplantaments entre la família 
directa funcionin bé? 
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Tot i així els bancs d’òrgans tenen informatitzades les dades de donants 
per poder garantir trasplantaments  d’òrgans amb molta afinitat. Mireu 
aquest vídeo sobre aquest tema. 

http://www.youtube.com/watch?v=4SdTLS6l42k   

Quan una persona ha de rebre un òrgan d’un potencial donant, se li fa 
una prova de reactivitat immunològica. La prova rep el nom de 
tipificació serològica. Consisteix en posar en contacte cèl·lules del 
receptor (normalment LT perquè són fàcils d’obtenir de sang perifèrica)  
amb un panell d’anticossos anti-HLA, de manera que cada tipus d’Ac és 
específic per un HLA. En el procés es posa complement que es fixarà als 
Ac units a la membrana dels LT, i ajudarà a trencar la membrana de 
dels LT. També s’hi posarà un colorant que entrarà dins les cèl·lules si 
aquestes estan danyades (vegeu la imatge de sota). D’aquesta manera 
es podrà veure pel color vermell quan hi ha hagut reactivitat. Desprès 
es fa el mateix procediments amb glòbuls blancs  del donant. 

 

http://www.hospitalprivadosa.com.ar/docencia/descargar/clase4.pdf 
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• Quin donant és compatible amb el receptor ? 

 

 

•  

http://www.4ti.co.uk/pcr-consumables-and-accessories/2-
component-plates/framestar-96-skirted/ 

Altres maneres de caracteritzar els HLA d’un individu és utilitzant 
tècniques de biologia molecular que portin a seqüenciar l’ADN del 
pacient i el donant. D’aquesta manera es poden observar de manera 
més precisa les compatibilitats, si bé aquest és un procés més lent. 

Actualment però no només es fan transplantaments entre individus identics: 

Hi ha diferents tipus de transplantaments d’acord la relació que té el 
donant amb el receptor. Es diu autòleg, quan es realitza amb cèl·lules 
del propi cos, singènic, quan el trasplantament es fa entre bessons 
univitel·lins i al·logènic quan el donant és una persona aliena al 
receptor (tant si està relacionada per parentiu, com si no ho està).  

Observeu el següent esquema la semblança entre els antígens 
d’histocompatibilitat  HLA  entre  els limfòcits del donant i el receptor: 

Receptor Donant 1 

Donant 2 Donant 3 
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http://www.cancer.gov/espanol/cancer/entendiendo/sistema-inmunologico/page30 

Moltes vegades un transplantament va lligat al tractament del càncer. Aneu al 
següent enllaç i responeu:  

http://www.elmundo.es/elmundosalud/especiales/cancer/basicos2.html 

a) Què és i per què  pot ser aconsellable practicar un trasplantament 
autòleg?  

 

b)  Com son els marcadors  HLA entre  cèl·lules del donant i del receptor 
en un trasplantament autòleg?.  

 

c) Quan el donant és un bessó univitel·lí del receptor, com són els 
marcadors HLA  entre les dos persones?.  

 

d) Quan el donant és un familiar del receptor, són compatibles els seus 
HLA?. Raona-ho a partir de la imatge  superior.  
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e) Quan el donant és una persona no familiar del receptor, com creus que 
és la  compatibilitat entre donant i receptor, segons la imatge 
superior?.  

 
 


