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1.- Dades bàsiques i resums

Nom de la convocatòria
FI

Llegenda per a les convocatòries:
ACOM
Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal

AMIC
Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya 

AREM
Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica

ARAI
Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya

ARIE
Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria educativa i d'ensenyament
formal i no formal

DEBEQ
Beques de Cooperació Internacional i Desenvolupament

EXCAVA
Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o paleontològica de
rellevància científica i d'impacte internacional

FI
Beques predoctorals per a la formació de personal investigador 

INEFC
Beques predoctorals i de col·laboració, dins de l'àmbit de l'educació física i l'esport i les ciències aplicades a l'esport

MQD
Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de Catalunya

PBR
PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de les Ciències Socials i les
Humanitats

RDG
Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les desigualtats i violències
originades per motius de gènere

XIRE
Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa 



Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document.
 REDIRECCIÓ DE L'ESPECIFICITAT DE LES CÉL•LULES T CONTRA EPÍTOPS DEL VIH RESTRINGIT PER HLA-A2
MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA GENÉTICA

Dades de l'investigador responsable
Nom
OSCAR

Cognoms
DE LA CALLE MARTIN
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2007FIC 00574  

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria.
CTLs  (Limfòcits T citotòxics)
HLA-A2 (antígen leucocitari humà A2)
Immunoteràpia cel·lular
TCR (receptor de la cél·lula T)
VIH (virus de la immunodeficiència humana)

Data de presentació de la justificació
10/05/2007



Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte.

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules)
Existeixen creixents evidències què la resposta dels limfòcits T CD8+ alpha beta citotòxics (CTLs) és un element
fonamental en la infecció produïda pel VIH. Les CTLs VIH especifiques es consideren molt importants en la reducció de
la càrrega viral i en la contenció de la infecció. Encara que la combinació dels antiretrovirals (HAART) ha suposat una
millora considerable en la lluita contra el VIH induint una important  reducció de la càrrega viral i augmentant el nombre
de cèl•lules T CD4+, diverses complicacions han fet ressaltar la necessitat de noves alternatives terapèutiques. Les
complicacions inclouen: manca de recuperació d’una resposta immune sòlida contra el VIH, toxicitat a llarg termini de la
teràpia i el descobriment que les cèl•lules T CD4+ constitueixen un reservori pel virus. Les noves alternatives
controlaran la replicació viral i reconstituiran la immunitat.
L’eficàcia  de la immunoteràpia cel•lular amb transferència adoptiva de CTLs virals específics s’ha provat en diferents
infeccions virals humanes, incloent el VIH. Proposem una modificació de la immunoteràpia adoptiva redirigint
l’especificitat de les cèl•lules T contra el VIH mitjançant la transfecció dels gens del TCR. En aquest assaig preclínic,
ens aprofitarem de la tecnologia dels animals transgènics per les molècules de HLA, amb la finalitat de generar TCRs
d’alta afinitat dirigits contra epitops del VIH restringits per la molècula HLA. Aquests TCRs seran induïts in vivo i
seleccionats in vitro. Les cadenes alpha i beta  dels TCRs VIH específics procedents de les CTLs seran clonades
mitjançant tècniques de biologia molecular. Aquests TCRs VIH específics seran transferits a cèl•lules T CD8+ humanes
i la seva especificitat i capacitat  citolítica contra cèl•lules diana que presentin antígens de VIH-1 s’estudiaran mitjançant
la combinació de diverses tècniques noves (FCC, transfecció mitjançant Nucleoefector). Finalment, una construcció
retroviral adient per la seva transducció en cèl•lules T humanes s’establirà amb un TCR òptim seleccionat.



Resum en anglès(màxim 300 paraules)
There is accumulating evidence that CD8+ alpha beta cytotoxic T lymphocyte (CTL) response is a major immune
effector arm against HIV infection. HIV-specific CTLs are considered to be important in reducing viral load and
containing infection. Although antiretroviral drug regimen combining inhibitors of the HIV reverse transcriptase and
protease (the so called HAART) have been a major challenge in HIV therapy by inducing major reductions in viral load
and increases in CD4+ T cell numbers, several complications emphasize the need for new approaches and alternatives.
These complications include: Lack of restoration of a solid immunity against HIV, the toxicities of long-term therapy and
the discovery that resting CD4+ T cells can provide a reservoir for HIV. These new approaches should control HIV
replication and reconstitute immunity.
The efficacy of cellular immunotherapy by adoptive transfer of viral-specific CTLs has been tested in different human
viral infections, including HIV. We propose to modify this adoptive immunotherapy by redirecting the T cell specificity
against HIV by TCR gene transfer. On this preclinical trial, we will take the advantage of HLA-transgenic mice
technology in order to generate high affinity TCRs against HIV/HLA-A2 restricted epitopes, induced in vivo and selected
in vitro. TCRalpha andbeta from HIV-specific CD8+ T cell clones will be cloned by molecular biology techniques. These
HIV-specific TCRs will be transferred to human CD8+ T cells, and their specifity and cytolitic capabilities against target
cells presenting HIV-1 antigens will be studied with a combination of novel techniques (Nucleoefector enhanced primary
cell transfection, Flow-cytometry CTL assay, FCC). Finally, a retroviral construct, suitable for human T cell transduction,
will be established with the selected optimal TCR.



2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells.

 Abans de començar amb la descripció del treball realitzat, m’agradaria fer constar els
motius de la meva renúncia a l’ajuda oferta per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i
de Recerca. En primer lloc, voldria comentar que no es tracta d’una retirada del meu
projecte de tesi doctoral, si no d’un aplaçament. Durant aquests anys, i tal com he anat
detallant a les memòries pertinents, he tingut molts problemes per a desenvolupar el meu
treball, de manera que no he pogut aconseguir els meus objectius en el temps predit. Per
aquest motiu, i davant la situació de no poder presentar la tesi, vaig decidir intentar
aconseguir un altra font de finançament que em permetés continuar la meva investigació
durant més temps. En aquest moment la he aconseguit i això significa que en un termini de
2 o 3 anys podré presentar la tesi i així aconseguir l’objectiu final pel qual l’Agència de
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca em va finançar, que no és un altre que la
presentació de la tesi doctoral.

 OBJECTIUS
En el meu projecte de tesis es pretén analitzar la funcionalitat dels TCRs (receptors de la
cèl·lula T) generats a ratolins transgènics per a la molècula humana del MHC (complex
major d’histocompatibilitat) denominada HLA-A2. S’ha escollit aquest sistema perquè ja ha
estat utilitzat prèviament amb la finalitat de generar respostes de cèl·lules citotòxiques
(CTLs) que estan restringides per reconèixer els antígens en el context de molècules
d’histocompatibilitat humanes de classe I. En aquest sistema s’han analitzat les respostes
tant contra antígens tumorals (MDM2, MART, ALK, etc.), com davant d’antígens derivats
d’agents infecciosos (Virus de l’hepatitis B i C, EBV, etc.), incloent el propi virus VIH. La
molècula HLA-A2 presenta l’avantatge d’ésser la més representada entre les molècules HLA
de classe I i, a conseqüència d’això, la millor estudiada, tant en els aspectes moleculars
com en la presentació de pèptids del VIH. D’altra banda és una molècula que presenta molt
poca variabilitat a la nostra població, així més del 95% dels individus HLA-A2 positius
pertanyen al subtipus A*0201. Això implica que més del 40% de la població catalana i
espanyola porta l’al·lel HLA-A*0201.

METODOLOGIA I RESULTATS
 El primer protocol d’immunització testat va consistir en la immunització de ratolins
transgènics per la molècula del complexe major d’histocompatibilitat de classe I (MHC-I)
humana HLA-A*0201. Quan els ratolins tenien entre 6 i 8 setmanes de vida, se’ls va injectar
subcutàniament a la base de la cua 100ug del pèptid gag p17 (77-85, SLYNTVATL) del VIH-1,
emulsificat en IFA i en presència de 140ug d’un pèptid helper derivat de l’antigen del core
del VHB. Passats 11 dies, els animals van ser sacrificats i se’ls va extreure la melsa. Les
cèl•lules esplèniques que es van obtenir van ser estimulades in vitro amb el mateix pèptid
SLYNTVATL del VIH-1. Al 6è dia de cultiu cel•lular es va testar la població de cèl•lules T
activades mitjançant un assaig d’alliberació de Cr51 per citotoxicitat específica amb
cèl•lules diana RMA-S transfectades amb HLA-A*0201 .
 Amb els resultats obtinguts amb aquest primer protocol d’immunització vam veure que la
resposta citotòxica era poc específica, ja que no era deguda exclusivament a les cèl•lules
citotòxiques (CTLs) restringides per la molècula HLA-A*0201 (MHC-I humana), si no que
també hi havia citotoxicitat portada a terme per CTLs restringides per molècules MHC-I
murines endògenes.
 Per aquest motiu, vam començar a treballar amb una altra soca de ratolins que són
deficients en la molècula beta-2-microglobulina murina i la molècula H-2Db (MHC-I murina)
i que contenen un transgen on la molècula d’ HLA-A*0201 està unida covalentment a la
beta-2-microglobulina humana (HHD-2; Pascolo et al, 1997). La resposta citotòxica que vam
obtenir amb aquesta segona tanda d’immunitzacions era més intensa i específica, ja que
estava exclusivament associada a la molècula humana HLA-A*0201, degut a que no hi ha
expressió de molècules de MHC-I murines. Els esplenòcits que van resultar positius contra el
pèptid del VIH-1 en els assajos de citotoxicitat es van clonar mitjançant dilució límit.
Aquestes clones CTLs es van tornar a testar contra els mateixos pèptids mitjançant la



detecció d’IFN-gamma (ELISPOT). Aquelles que van mostrar una major afinitat (TCR d’alta
afinitat), van ser seleccionades per anàlisis posteriors. Aquestes clones CTLs van ser
tenyides amb anticossos monoclonals  dirigits contra les diferents famílies de les cadenes V
alpha i V beta del TCR. També van ser testades utilitzant tetràmers formats per HLA-A*0201
i pèptids VIH-gag. Aquelles CTLs amb forta reactivitat contra un pèptid VIH-1 determinat i
una clara tinció amb la combinació apropiada del tetràmer HLA-A*0201-pèptid, van ser
seleccionades pel posterior clonatge molecular de les cadenes alpha i beta del seu TCR.
 Amb aquesta finalitat, es va extraure el RNA total d’aquestes clones VIH-1 específiques i a
partir del mRNA es van generar els cDNAs corresponents a ambdues cadenes dels TCRs
(alpha i beta). En aquells casos en els quals la informació de les porcions variables
d’aquestes cadenes va estar disponible mitjançant la tinció amb anticossos monoclonals
específics dirigits contra les famílies V alpha i beta descrites, es va fer mitjançant la
tècnica RT-PCR. Si pel contrari es tractava de porcions variables no identificables pels
anticossos monoclonals esmentats, les cadenes del TCR es van amplificar mitjançant la
técnica RACE-PCR.
 Un cop obtinguts els cDNAs es van subclonar al vector d’expressió de procariotes pCR2.1.
Aquest subclonatge va permetre la posterior seqüenciació de les cadenes amb un
seqüenciador automàtic ABI-3100TM . A continuació, vam tornar a subclonar els cDNAs
incorporats al vector pCR2.1, al vector pcDL-SR alpha 296, que és un vector d’expressió en
mamífers.
 Les construccions dels TCRs clonats al vector d’expressió pcDL-SR alpha 296 es van
transfectar a cèl•lules BW 5147 alpha- beta- (línia T derivada d’un timoma murí que careix
de TCR) de manera transitòria. Aquesta transfecció es va realitzar mitjançant un mètode
químic: el vector s’uneix a un derivat lipídic, disponible comercialment, que és el que
permet la seva vehiculació a l’interior de la cèl•lula. A les 48 hores es van realitzar els
estudis analítics de tinció amb els anticossos monoclonals anti-TCRs V alpha i V beta, així
com de reactivitat amb tetràmers HLA-A2-pèptid VIH-1 per comprovar que la presència del
TCR transfectat comportava l’adquisició de l’especificitat contra els pèptids amb els quals
es va portar a terme la immunització.
 Els resultats obtinguts no van ser els esperats, ja que quan analitzàvem l’expressió dels
TCRs a les 48 hores de la transfecció, estava molt disminuïda. Vam repetir les transfeccions
però vam obtenir els mateixos baixos nivells d’expressió. També vam provar altres derivats
lipídics sense millorar els resultats.
 Aquesta situació ens va fer replantejar tot el disseny experimental. Consultant la
bibliografia vam decidir tornar a immunitzar ratolins basant-nos en un altre protocol. Les
noves immunitzacions portaven un nou adjuvant anomenat CpG ODN, que està descrit que
millora l’especificitat de la resposta immune als animals (Miconet, 2002). A més, vam
realitzar una segona dosis 10 dies després de la primera per tal d’incrementar la població
cel•lular T citotòxica. Una altra modificació va ser la obtenció dels linfòcits no només
procedents de la melsa sinó també dels ganglis inguinals i periaórtics (ganglis més propers
al lloc d’inoculació) 10 dies després de la segona inoculació. Amb totes aquestes
modificacions voliem obtenir TCRs veritablement específics.
 Els limfòcits obtinguts van ser estimulats in vitro amb cèl•lules presentadores EL-4-A2-Kb
precarregades amb el mateix pèptid SLYNTVATL del VIH-1 amb el que es va realitzar la
immunització. Posteriorment es van realitzar els assajos de citotoxicitat amb Cr51. Els
limfòcits que van resultar positius contra el pèptid del VIH-1 en aquests assajos es van
clonar mitjançant dilució límit. Aquestes clones CTLs es van tornar a testar contra el
mateix pèptid mitjançant la detecció d’IFN-gamma (ELISPOT). Aquelles que van mostrar
una major afinitat (TCR d’alta afinitat), van ser seleccionades. Per tal de mantenir
aquestes clones indefinidament, es van immortalitzar gràcies a la fusió amb l’hibridoma
Bw5147 alpha- beta-. Un cop establerts els hibridomes es van congelar.
 A continuació, vam realitzar la mateixa caracterització fenotípica de les clones CTLs que
havíem fet a partir de les immunitzacions anteriors (tinció amb anticossos monoclonals
dirigits contra les cadenes V alpha i V beta del TCR i amb tetràmers formats per HLA-A*0201
i el pèptid VIH-gag). Aquelles CTLs amb forta reactivitat contra el pèptid VIH-1 i una clara
tinció amb el tetràmer HLA-A*0201-pèptid, van ser seleccionades pel posterior clonatge
molecular de les cadenes alpha i beta del seu TCR, tal i com prèviament s’havia fet. Els
cDNAs amplificats corresponents a les cadenes TCR alpha i beta es van clonar mitjançant la
tècnica TOPO-TA i aquells plàsmids que contenien les cadenes variables van ser



seqüenciats. Finalment, les cadenes TCR alpha i beta es van subclonar al vector d’expressió
de mamífers, pcDL-SR alpha 296.
 Les construccions dels TCRs clonats al vector d’expressió es van transfectar de manera
estable en cèl•lules 9.4 alpha+ beta+ (hibridoma murí). El mètode escollit per a les
tranfeccions estables va ser el mètode físic anomenat electroporació. Amb aquestes noves
clones es van repetir els assajos analítics de tinció i reactivitat i es van realitzar els estudis
funcionals.
 En quant a la funcionalitat, a partir de les transfectants estables es van realitzar assajos
mitjançant l’estimulació dosi-depenent amb pèptids purificats seleccionats, i la conseqüent
citòlisi de les cèl•lules presentadores d’aquests pèptids.

CONCLUSIONS
 Amb tot el treball realitzat fins al moment hem trobat un TCR realment específic que
comporta l’adquisició d’una gran capacitat citotóxica d’aquella cél·lula que el posseix.
 Els posteriors treballs que desenvoluparé començaran amb la transfecció de les mateixes
construccions del TCR en cél•lules T humanes de sang perifèrica d’individus HLA-A2, tant
en forma de construcció retroviral com en mRNA directament. Un cop verificada la
transferència es faran els assajos de citotoxicitat i s’analitzarà la producció de citocines
com l’interleucina 2 i l’interferó gamma. Finalment, s’intentarà realitzar aquests estudis en
individus HLA-A2 infectats pel VIH i així comprovar la redirecció de l’especifictat de les
CTLs.
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