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perd per tractament amb RNA-asa i DNA-asa. Les temperatures altes, al
voltant de 6o °C, i tambe les baixes, li fan perdre activitat.

MATERIAL I METODES

Hom estudia uns malalts del Departament de Dermatologia i Venereo-
logia de la Facultat de Medicina de Barcelona mitjancant la tecnica se-
guent:

Hom fa un cultiu de limfocits dels malalts, al qual s'afegeixen dife-
rents antigens a la concentracio adequada a cadascun d'ells. Al cinquc
dia, hom recull el medi de cultiu sense les ccllules i el concentra per diAli-
si. Quatre dies abans ha estat injectat per via peritoneal a un cobai, amb
oli de parafina estcril. Cal obrir la cavitat peritoneal i rentar-la amb liquid
de Hanks per a obtenir els macrofags. Aquests son collocats dins tubs ca-
pillars i incubats en unes cambres juntament amb el sobrenedant dels
cultius de limfocits. Hom els mante durant 24 hores a 37 °C, i tot seguit,
i amb 1'ajut d'una ampliadora, hom projecta sobre un paper fotografic
l'area determinada per la sortida dels macrofags. Ensems, hom fa un
control amb un cultiu de macrofags i medi de cultiu sense antigen i que
no hagi estat en contacte amb els limfocits. El resultat es obtingut apli-
cant la seguent formula matematica:

Percentatge d'inhibicio de la migracio = Ioo-

RESULTATS

Area de cultiu estimulat

Area de cultiu no estimulat

I) Sensibilitzacid a medicaments . - Son estudiats mitjancant aquest
test 82 malalts que havien presentat signes de sensibilitzacio a medica-
ments. Els resultats son els segiients:

Test de transformacio limfoblastica - 76 % de positivitats.
Test de la inhibicio de la migracio - 57 °Jo de positivitats.

2) Malalts amb reticulosi . - Son estudiats 5 malalts en diferents fases
de reticulosi mitjancant aquesta prova i emprant antigens microbians
(Candidina , PPD, Microsporina , Tricofitina ). En tots ells el test es posi-
tiu, i la migracio es inhibida ; solament surten negatius aquells en que
tant la intradermoreaccio cons el test de transformacio limfoblastica eren
negatius.
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3) Granulomes moniliasics. - Son estudiats amb el test 2 malalts amb
aquesta malaltia. En un d'ells, J. B. V., hi ha una baixa global de totes
les seves respostes immunitaries; tant es aixi que representen el 45 0/o dels
valors considerats corn a normals i obtinguts entre persones considera-
des Banes.

En l'altre, A.G.A., horn troba una manca de sintesi del factor d'inhi-
bicio dels macrofags.

Tractats tots dos amb limfocits de persones sanes, histocompatibles i
amb intradermoreaccions positives a la Candidina, hom obte una positi-
vitzacio de les proves que dura unes tres setmanes.

COMENTARI

En les sensibilitzacions medicamentoses solament sortira un resultat
positiu quan hi haura participacio de la immunitat tardana; aixo ens
permet d'explicar els resultats, en els quals solament un percentatge d'un

57 % es positiu al test.
En la reticulosi, el fet de trobar positivitat en quasi tots els malalts

es degut al fet que sempre resten clons limfocitaris normals, i aquests, en
presencia d'un antigen, son capacos de respondre amb normalitat. Si tenim
en compte que, quan la concentracio de MIF es de 4o ng, ja es manifesta
la inhibicio, practicament tots els malalts sintetitzen el factor. Per aixo
no es una prova molt adequada per a l'estudi de les reticulosis.

En els granulomes moniliasics aquesta prova to molta utilitat per tal
corn situa el defecte immunologic en alguna de les fases del proces. Aixi,
en el segon cas hi ha una manca d'aquest factor i permet de catalogar-lo
dins el segon gram d'immunodeficit segons Lehrer. Per contra, en el pri-
mer cas es tractaria d'un cinque grau. Tambe la terapeutica i els seus
efectes poden esser estudiats a traves d'aquesta prova.

BIBLIOGRAFIA

1. BLOOM , M. i BENNEr, A.: Mechanism of a reaction in vitro associated with delayed
tipe hypersensitivity. ((Science)), 153: 8o (1966).

2. CARPENTER, J.: In vitro studies of cellular hypersensitivity I. Specific inhibition of
migration cells from adjuvant-immunized animals by purified derivative protein
and other protein antigens. ((J. Immunol.)), 91: 803 (1963).

3. DAVID, J.: Macrophage migration. ((Fed. Proc.)), 27: 6 (1965).
4. GEORGE, A. i VAUGHAN, C.: In vitro cell migration as a model for delayed hyper-

sensitivity. ((Prot. Soc. exp. Biol.)) (N. Y.), rrr: 514 (1962).

25



6 A. CASTELLS I RODELLAS I T. CASTEL I RODO

6.
PICK, R . i TURK, T.: Soluble lymphocyte products. (( Clin. Exp. Ins n.) , ro: 1 (1972).

PINOL , J., CASTELLS i RODELLAS , A., LECHA, M., ROMAGUERA , C., CASTEL, T. y MON-

TIS, J.: Problemas inmunologicos de ciertas mitosis cutdneass . ((Med. Cutanea)),

6: 275 ( 1972).
RICH , C. i LEWIS, M.: The nature of allergy in tuberculosis as revealed by tissue

culture studies . (( Bull. St. Hopk. Hosp.)), 50: 115 (1932).

2 6


