
CONCEPTES CLAU SOBRE VACUNES 

IMMUNITZACIÓ PASSIVA (erròniament dita, a vegades, Vacuna PASSIVA): injectar a una 
persona una dosis (o varies), generalment d'anticossos, per donar a la persona una protecció 

immediata en front d'un antigen. El terme immunització és per l'entrada d'anticossos i passiva perquè 

el sistema immunitari del receptor no intervé en cap cas i te un paper passiu. Aquest tractament 

genera protecció immediata però en 2-3 mesos deixa de tenir eficàcia, perquè el anticossos injectats 

van sent eliminats degut a la seva vida mitja. Quan es fan servir?, exemples: a les persones 

immunodeficients (congènites o adquirides) es fan tractaments d'aquest tipus per donar marge a 

tractaments més efectius com un trasplantament de moll d'os. Un altre exemple són els famosos 

"antídots" contra verins, quan una persona és picada per una serp, el famós antídot són generalment 

anticossos preparats en contra de la toxina de la serp. Per ser mes exactes, en immunologia parlem 

de Immunització passiva artificial. N’hi ha de natural? SI. Son el cas del pas d'anticossos de la mare 

a través de la placenta al fetus, que fa que quan neix el nadó ja tingui un grau de protecció, mentre el 

seu sistema immunitari madura (1-1,5 anys). Un altre cas és el pas d'anticossos amb la llet de la mare 

al nadó mentre el nadó és alletat, d'aquesta forma el nadó manté un cert grau de defenses fins que el 

seu sistema immunitari sigui prou funcional. En aquest cas hem de dir que els anticossos que venen 

de la llet són molt resistents a la degradació, ja que es tracten del isotip dimèric IgA acomplexat amb 

una proteïna (factor secretor) que les fa mes resistents en front de les proteases. 

VACUNES TERAPÈUTIQUES: és el terme per indicar un concepte erroni i que s'ha estes de 
forma desgraciada. En realitat hauríem de parlar de TRACTAMENTS 
D'IMMUNOESTIMULACIÓ. Ara ho explico. Les vacunes "clàssiques" son les que anomenen 
VACUNES PREVENTIVES, perquè el concepte de vacuna porta inherent que la seva administració 

es fa quan la persona està sana per protegir-la quan el microorganisme patogènic apareix. Així, la 

vacuna preventiva és una "engany" al nostra sistema immunitari, de forma que es pensi que la 

vacuna és el microorganisme i respongui de forma primària i generi memòria. Quan arribi el 

patogen, el sistema immunitari muntarà una resposta secundaria, que és de 100 a 1000 vegades més 

intensa i molt més ràpida que la primària i resoldrà la infecció, de fet en molts casos no ens 

assabentem (altres si, depèn del patogen). D'aquesta forma les vacunes clàssiques són un procés 
d'Immunització actiu artificial. Que són doncs les "vacunes terapèutiques"? Són uns tractaments que 

intenten estimular el sistema immunitari d'una persona perquè respongui contra una patologia que ja 

està establerta a la persona que rep el tractament. L'exemple més clàssic és el càncer, on podem 

pensar que el sistema immunitari pot tenir un estat de "regulació a la baixa" per senyals químiques 

(citocines reguladores) que emeten les cèl·lules canceroses. En aquests casos per exemple, es poden 

diferenciar in vitro cèl·lules dendrítiques del pacient a partir de monòcits de sang perifèrica, carregar 

aquestes cèl·lules, cabdals a l'estimulació del sistema immunitari, amb extractes de les cèl·lules 

canceroses del mateix pacient i injectar-les. El resultat que esperarem es que el sistema immunitari 

rebí un impuls d'activació prou fort per poder "reaccionar" contra el tumor i el destrueixi (certament 

la idea és bona, però ......, encara ens seguim morint de càncer). Un altre exemple és el publicat fa 

una setmana respecte a una "vacuna terapèutica" contra la SIDA provada i dissenyada al Clínic per 

la Dra. Teresa Gallart. En aquest cas han fet el mateix que he explicat pel càncer, però han carregat 

les cèl·lules dendrítiques amb proteïnes del virus del HIV. El resultat ha estat que les persones que 

han rebut el tractament han reduït la seva carrega viral un 30% respecte als controls, però eren 



persones que ja estaven malaltes i sens dubte el tractament no curarà a la persona, però farà frenar la 

infecció i mantindrà la persona en bones condicions cròniques d'infecció, i potser evitar els 

tractaments amb fàrmacs que són molt agressius (prou bo i interessant, però no és una vacuna 

preventiva).  

Adjunto esquema per deixar les coses més clares, espero. 
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