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Resum 
 

Les cèl.lules T reguladores naturals (nTregs) són limfòcits que es generen durant la 

selecció tímica i que formen part dels mecanismes que té el sistema immunitari per 

mantenir la seva homeostasi i controlar respostes autoreactives que poden conduir a 

l’autoimmunitat. Les nTregs són emigrants tímics que expressen de forma estable 

FOXP3, gràcies a canvis epigenètics que ocorren durant la seva maduració i que li 

permeten mantenir les funcions supressores. Les nTregs expressen també la cadena α 

del receptor de la IL-2, CD25, i això els hi confereix un fenotip activat. A més de CD25, 

les nTregs expressen altres marcadors com són: CTLA-4, GITR, CD127lo, CCR6, entre 

altres, i que són molècules que també s’indueixen en cèl.lules T activades durant la 

resposta.  

Tot i ser un marcador exclusiu al timus, l’expressió intracel·lular de FOXP3 el fa 

incompatible amb el seu ús per la purificació de les nTregs. Més endavant es va 

descriure que les cèl.lules T humanes activades també poden convertir-se en FOXP3+ i 

adquirir un fenotip supressor, tot i que la seva expressió és transitòria. Aquest fet, 

juntament amb l’absència de marcadors exclussius, fa que l’ús d’aquestes cèl.lules en 

immunoteràpia representi encara un repte. Per això, a partir de diverses aproximacions 

hem estudiat el fenotip de les cèl.lules T reguladores al timus i a la perifèria.  

De l´estudi exhaustiu d´una àmplia col.lecció de timus pediàtrics (n=35) d´edats 

compreses entre els 2 dies i els 8 anys, hem confirmat que la freqüència de les 

poblacions tímiques varia amb l´edat, tal i com s´havia descrit prèviament. A més, i per 

primera vegada, s´ha observat que la freqüència de les nTregs disminueix amb l´edat. 

El fenotip d´aquesta població és estable amb el temps, a excepció de CD95, membre 

de la familia del TNF involucrat en apoptosi i activació cel.lulars. La freqüència de 

cèl.lules CD95+ dins de la població de nTregs incrementa amb l´edat, i suggeriria un 

augment en susceptibilitat a l´apoptosi mediada per CD95 que explicaria la davallada 

d´aquesta població amb l´edat. 

Un cop les nTregs s´exporten des de timus a la perifèria, es barregen amb cèl.lules T 

activades i cèl.lules T de memòria amb les que comparteixen diversos marcadors. En 

el nostre laboratori vam abordar la cerca de molècules característiques de nTreg fent 

servir una aproximació proteòmica seguida d´una anàlisi d´expressió gènica. De la 

comparació de cèl.lules nTreg de timus i nTreg de perifèria vam definir la galectina3 

com a marcador d´aquesta població que s´adquireix a perifèria. En cèl.lules Treg 

activades, funcionalment supressores, la seva expressió es troba a nivells similars de 

dos dels marcadors característics d´aquestes cèl.lules, FOXP3 i CTLA4.  



Finalment, es va abordar l´estudi d´aquesta població en pacients amb diabetes tipus 1. 

Es va fer un estudi exhaustiu de caracterització fenotípica en mostres de sang de 

pacients en comparació amb controls, que va revel.lar una disminució de GITR en les 

Tregs. Aquest defecte no afectava a la seva capacitat de supressió, en canvi podria 

estar associat a una major susceptibilitat a l´apoptosi.  
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1. Introducció bàsica del sistema immunitari 
 

1.1. El sistema immunitari 
 

El sistema immunitari (SI) té com a objectiu protegir l´organisme d´infeccions per 

patògens i ho fa mitjançant una sèrie de procesos que es coneixen com a resposta 

immunitària. Les primeres defenses de què disposa el SI constitueixen el sistema 

immunitari innat, format per barreres físiques (pell i mucoses, la saliva i el moc), i 

també cèl.lules fagocítiques, macròfags i neutròfils, i cèl.lules NK, que són citolítiques, 

que s´acompanyen de limfòcits no convencionals com les innate lymphoid cells, entre 

altres. Aquests elements del SI innat actuen de forma ràpida i sempre de la mateixa 

manera enfront els agents externs que entren en contacte amb l´organisme. Les 

molècules que estan relacionades amb el SI innat són receptors especialitzats (PRRs) 

en reconéixer estructures repetitives característiques de microorganismes (MAMPs), 

que van des de molècules estructurals de la membrana i paret bacteriana, fins a 

material genètic procedent dels patògens. La resposta immunitària innata no està 

restringida per un microorganisme o agent extern, ja que les molècules que detecten 

els senyals de perill estan codificats al DNA germinal, a diferència de la resposta que 

genera el SI adaptatiu, en la que els receptors encarregats de reconéixer antígen són 

restringits i específics d´un antígen o determinant antigènic concret i estan codificats a 

partir de reordenaments de material genètic dels limfòcits T i B. Per tant, l´altra branca 

del sistema immunitari és el que es coneix com resposta adaptativa i que involucra 

l´activació de cèl.lules T i B que expressen un receptor d´antigen (TCR i BCR, 

respectivament) que, en termes generals, és específic per cada antígen. L´avantatge 

que el SI adapatatiu es posi en marxa és que genera memoria immunològica, és a dir, 

part de les cèl.lules que s´han activat en un primer encontre amb un microorganisme, 

resten en forma de cèl.lules semi-activades que en un segon encontre actuaran de 

forma més ràpida i intensa. 

 

Hi ha dos tipus d´immunitat específica, la immunitat humoral i la immunitat cel.lular, que 

juntes proporcionen una resposta adequada per fer front a microbis extracel.lulars i 

intracel.lulars, respectivament. Tot i que no són excloents, la immunitat humoral és la 

predominant enfront de patògens extracel.lulars, i el principal mecanisme efector està 

conduït pels anticossos específics que es formen durant la resposta, que opsonitzen i 

faciliten la fagocitosi, activen el sistema del complement, i neutralitzen els patògens. En 

canvi, la resposta cel.lular és la que engloba els processos on principalment estan 



involucrades les cèl.lules T. El mecanisme efector està liderat per les cèl.lules TCD4+ o 

Th (cèl.lules T helper o col.laboradores) i TCD8+ (cèl.lules T citotòxiques). El SI ha 

d´estar regulat, ja que un cop acabada l´exposició a l´antigen, els mecanismes efectors 

que s´han posat en marxa han de tornar al seu estat d´homeostasi, i això és 

especialment important per la resposta adaptativa, ja que per absència o mal 

funcionament dels mecanismes de regulació, es poden induir respostes autoreactives 

que condueixen a autoimmunitat. 

 

1.2. Els limfòcits T 
 

Els limfòcits T maduren al timus des d´on surten a circulació com a cèl.lules T madures 

o pre-immunes. Les cèl.lules T reconeixen antigen a través d´un receptor especialitzat 

denominat receptor de cèl.lula T (TCR), que interacciona amb les molècules del 

Complex Principal d´Histocompatibilitat (MHC) encarregades de presentar pèptids 

procedents d´antígens processats. El TCR està constituït per dues cadenes 

polipeptídiques i s´han descrit dos tipus de poblacions de limfòcits T depenent del tipus 

de cadenes que el formen: els limfòcits T alfa-beta (TCRαβ format per una cadena alfa 

i una cadena beta), i els gamma-delta (TCRγδ, format per una cadena gamma i una 

delta). Els limfòcits Tαβ són majoritaris en circulació (90-99% de les cèl.lules T 

madures perifèriques en humans[1]) i els millor estudiats en quant a la seva funció i la 

seva implicació en autoimmunitat. El TCR s´expressa conjuntament amb CD3 que és 

un complex proteic dels mamífers compost de quatre cadenes diferents (CD3γ, CD3δ i 

dues vegades el CD3ε) que s'associen amb un dímer de la cadena ζ per generar un 

senyal d'activació després de la interacció específica del TCR amb l’antigen. A més, els 

limfòcits Tαβ poden ser positius per CD4 o per CD8, dos correceptors que per una 

banda restringeixen el reconeixement d´antigen presentat per les molècules de MHC 

de clase II o clase I, respectivament, i per l´altra, la seva expressió està associada a un 

mecanisme funcional ben determinat: els limfòcits TCD4 són helper, és a dir, el seu 

mecanisme efector és principalment ajudar a altres cèl.lules del sistema immunitari 

adeqüant el microambient en què es produeix la resposta per la producció de citocines, 

i les cèl.lules TCD8 també anomenades citotòxiques per la seva capacitat de lisar la 

cèl.lula amb la que interaccionen. 

 
 
 
 



2. Sistema immunitari i tolerància 
 

2.1. Tolerància central i selecció tímica 
 

El sistema immunitari adaptatiu s´activa davant d´estructures externes i estranyes, però 

no deixen de ser molècules que algunes d´elles comparteixen característiques amb 

estructures pròpies. La manca de resposta del sistema immunitari contra autoantígens 

es coneix com a tolerància immunològica. Segons la localització on s´ha generat, 

parlem de tolerància central o de tolerància perifèrica. La tolerància central es dóna als 

òrgans limfoides primaris generadors de limfòcits madurs T i B, que són respectivament 

timus i medul.la òssia. I la tolerància perifèrica té lloc als òrgans limfoides secundaris 

(ganglis limfàtics, melsa, MALT, BALT) i als teixits perifèrics.  

 

El timus s´encarrega de la selecció i la maduració dels precursors de cèl.lules T que 

procedeixen de la mèdul.la òssia, i com a òrgan de tolerància central, genera un 

repertori de cèl.lules T “no autoreactiu” (de baixa afinitat pels antígens propis) i 

restringit per l´haplotip de l’MHC de l´individu. Al període fetal, els precursors de 

cèl.lules T es troben a fetge, i d´allà viatgen a timus. Més endavant en la gestació, 

aquests precursors hematopoiètics colonitzaran la medul.la òssia [2]  i des d´aquesta 

localització els precursors arribaran al timus per esdevenir limfòcits T naive, 

preimmunes i amb maduresa per respondre a antígens quan sigui necessari. 

 

El timus es troba situat a la regió anterior del mediastí, a sobre del cor, i es troba dividit 

en lòbuls. El teixit connectiu que embolcalla l´òrgan s´anomena càpsula. A cada lòbul 

s´hi troben dues zones ben diferenciades: el còrtex i la mèdul.la. L´espai que hi ha 

entre còrtex i medul.la es coneix com a zona cortico-medul.lar, i és on arriben els 

precursors al timus mitjançant les vènules de l´endoteli alt. Els precursors T durant la 

seva estada al timus reben el nom de timòcits. Els diferents estadis de 

desenvolupament que pateixen els timòcits es classifiquen en funció del seu fenotip de 

marcadors que van expressant-se i ho deixen de fer més endavant, però els marcadors 

que determinen les principals etapes de la maduració i selecció dels timòcits són CD4, 

CD8 i el TCR. En el seu viatge a través de les diferents regions tímiques, els timòcits 

interaccionen amb les cèl.lules de l´estroma tímic, que al còrtex són cèl.lules epitelials 

tímiques corticals i macròfags, i a medul.la, on es troben els corpuscles de Hassall, són 

majoritàriament cèl.lules epitelials medul.lars i cèl.lules dendrítiques. Els senyals que 

aquestes interaccions proporcionen indueixen als timòcits al seu compromís de 

diferenciació a cèl.lula T.  



 

Quan entren a timus, els timòcits són cèl.lules doble negatives CD4-CD8- (timòcits DN, 

amb 4 estadis de diferenciació anomenats DN1-DN4) sense expressió de TCR que 

migren cap a la zona subcapsular. A l´estadi DN3 es dóna la divergència dels llinatges 

Tαβ i Tγδ ([3]. La selecció i maduració que pateixen les cèl.lules Tγδ estan encara poc 

definits, i els processos que es descriuen a continuació afecten al llinatge de cèl.lules 

Tαβ.  

 
 

 
Figura 1. Selecció tímica del llinatge Tab. Els progenitors de medul.la òssia (DN1) entren al timus adult a prop de la 
regió cortico-medul.lar. Els timòcits migren cap a la zona subcapsular i a l´estadi DN3 divergeix el llinatge Tgd. Els 
timòcits DN4 reordenen TCRb i el seu aparellament exitós amb el pre-Ta indueix una proliferació extensiva i l´expressió 
de CD4 i CD8 (DP). Llavors té lloc el reordenament del TCRa i els timòcits corticals pateixen la selecció positiva. Es 
regula a la baixa un dels dos receptors i els timòcits SP migren a medul.la per sotmetre´s a la selecció negativa. Aquella 
petita fracció de cèl.lules T que sobreviu a aquests punts de control surt de timus cap a la circulació sanguínia. (Extret de 
Starr, Jameson & Hogquist Ann Rev Immunol 2003). 

 
 
El reordenament productiu del gen de la cadena beta del TCR (TRBV) indueix 

l´expressió dels coreceptors CD4 i CD8, i parlem llavors de timòcits CD4+CD8+ doble 

positius (timòcits DP). En aquestes cèl.lules s´inicia l´expressió del pre-TCR: la cadena 

β reordenada s´uneix a una cadena constant pre-Tα. La senyalització a través del pre-

TCR activarà el reordenament de la cadena alfa del TCR (TCRα), que un cop 

reordenada amb èxit substituirà la pre-Tα per donar lloc al complex final del TCRαβ. 

Els timòcits DP amb TCR a membrana pateixen una elevada taxa de divisió, són 

timòcits corticals i interaccionen amb les molècules del MHC de classe I i II 

expressades a les cèl.lules epitelials corticals per “avaluar” el seu TCR en el procés de 



selecció positiva. El reconeixement de les molècules d´HLA presentades per l´estroma 

cortical dóna senyals de supervivència als timòcits, mentre que la resta mor per 

apoptosi. La interacció amb HLA de classe I regula a la baixa l´expressió de CD4 i 

genera timòcits CD8 de positivitat única (timòcits CD8SP, CD8 Single Positive), i 

contràriament, la interacció amb HLA de classe II regula a la baixa el coreceptor CD8 i 

els timòcits DP evolucionen a timòcits CD4 de positivitat única (timòcits CD4SP).  

 

Les cèl.lules CD4SP i CD8SP viatgen a la medul.la, on se sotmeten a la selecció 

negativa. Aquest procés assegura que aquells timòcits que reconeixen amb elevada 

afinitat els complexos MHC-pèptid que l´estroma medul.lar, principalment les cèl.lules 

dendrítiques i les pròpies cèl.lules epitelias tímiques medul.lars, els presenta, rebin 

senyals d´inducció d´apoptosi. Tan sols un 5% dels precursors de cèl.lules T que 

entren a timus assoleixen tots els passos de maduració i selecció tímiques, i surten 

finalment per via sanguínia a circulació perifèrica com a cèl.lules T madures i verges[1]. 

 

Durant la vida, el timus abasteix la perifèria de forma contínua amb noves cèl.lules T 

naïve, com hem dit, educades per ser sensibles a antígens estranys i no reaccionar a 

antígens propis [4]. Tot i que la seva mida segueix creixent fins que arriba a un màxim 

en mida a la pubertat, els seus compartiments funcionals (medul.la i cortex) i la 

producció de cèl.lules T disminueixen després dels primers anys de vida en endavant. 

Es tracta d´un procés conegut com a involució, que es defineix per un decrement de la 

mida, pes i activitat de la glàndula amb l´edat. Es creu que aquest procés resulta dels 

elevats nivells d´hormones sexuals circulants especialment a la pubertat, una menor 

població de cèl.lules precursores del moll de l´os, i canvis al microambient tímic [5]. Tot 

i que el timus es manté com a lloc de diferenciació i maduració de cèl.lules T en l´edat 

adulta, aquest òrgan degenera en la seva major part a teixit adipós a la vellesa [6]. Es 

creu que la involució del timus és un dels factors que més contribueix al declivi associat 

amb l´edat que pateix el sistema immune i que es coneix com a immunosenescència.  

 

2.2. Tolerància perifèrica i recirculació limfocitària 

Tot i els mecanismes de tolerància central, hi ha cèl.lules T autoreactives que escapen 

de la selecció tímica i arriben a perifèria, on es poden trobar amb situacions que poden 

activar aquestes cèl.lules (per acció de la microbiota o per mimetisme molecular amb 

pèptids de patògens) i es generin respostes autoreactives que conduexin a processos 

d´autoimmunitat [7]. Els mecanismes de tolerància perifèrica s´encarreguen de 



mantenir aquestes cèl.lules sota control, i inclouen: òrgans immunoprivilegiats en els 

que l´accès dels limfòcits circulants està desafavorit, el desenvolupament de no 

resposta de cèl.lules T funcionals o anèrgia clonal per manca de molècules 

coestimuladores o baix nombre de complexos pMHC específics [8]. Aquests 

mecanismes es coneixen com a tolerància perifèrica passiva, per diferenciar-los de la 

que exerceixen les cèl.lules Treguladores sobre els limfòcits T autoreactius, que es 

coneix com a tolerància perifèrica activa o dominant.  

A banda de les cèl.lules Treg CD4+CD25+ naturals (nTreg) (veure més endavant 

apartat 3.2), hi ha altres cèl.lules T que també posseeixen activitat reguladora, 

principalment són limfòcits TCD4+, però també s´han descrit cèl.lules T reguladores 

dins de les CD8+. Moltes d´aquestes cèl.lules són reguladores induïdes, és a dir, que 

adquireixen les funcions reguladores a través d´estimulació antigènica específica en un 

context de citocines concret a la perifèria [9]–[11]. De cèl.lules T reguladores induïdes 

hi ha les TCD4+CD25+FOXP3+ (veure més endavant apartat 3.6) i les FOXP3-, que són 

les Tr1 secretores d´IL-10 [12], les Th3 secretores de TGFβ [13] i certes TCD4-CD8- 

[14] i TCD8+CD28- [15]. Aquestes cèl.lules contrasten amb les nTregs, que es 

desenvolupen a timus com a subpoblació especialitzada per a la funció supressora. 

 
 
 

 
Figura 2. Cèl.lules T reguladores naturals i cèl.lules T induïdes. Les cèl.lules Treguladores naturals s´originen al 
timus i migren a la perifèria, on constitueixen entre 5-10% del total de cèl.lules T en ratolí. Altres poblacions poden ser 
induïdes a la perifèria sota la influència de DC semi-madures, IL-10 o TGFβ. Entre aquestes cel.lules trobem alguns 
subtipus de TCD4+: Tr1 i Th3. També existeixen cèl.lules TCD8+ reguladores que secrten IL-10. (Extret de Kingston HG. 
Mills. Nature Reviews Immunology 2004).  



2.3. Recirculació limfocitària 

La població de cèl.lules T madures a perifèria recircula de sang a limfa, passant pels 

linfonodes i òrgans linfoides secundaris, que és on es donarà la resposta immunitària. 

Per això la recol.lecció a la perifèria de la limfa és conduïda als òrgans linfoides 

secundaris proximals on els limfòcits i cèl.lules dendrítiques accedeixen principalment 

des de la circulació sanguínia. La recirculació limfàtica és un procés altament controlat i 

de diversos passos, regulat per l´expressió de receptors de homing als limfòcits 

(selectines) els seus lligands expressats a les cèl.lules d´endoteli alt (HEVs) i afavorit 

per receptors de quimiocines que interaccionen amb les quimiocines produïdes per les 

cèl.lules estromals i les integrines, que en resposta a la interacció del receptor de 

quimiocina amb el seu lligans indueixen sofreixen un canvi de conformació, permeten 

l´adhereència final entre limfòcit i endoteli, per finalment fer la transvasació a través 

d´aquest [16]. Un cop als limfonodes, els limfòcits passen un temps (dies) i retornen a 

la circulació sanguínia per seguir la recirculació.  

Estudis recents demostren que les cèl.lules T, tant CD4 com CD8, també recirculen al 

timus, i que la seva entrada es veu facilitada si es troben activades [17]. Se´ls hi 

atribueixen funcions diverses que no són mutuament excloents, com ara: proveir un 

dipòsit de cèl.lules T memòria, eliminar antigens extranys en moments d´infecció, induir 

selecció negativa a antígens que aquestes cèl.lules expressen o han adquirit de forma 

passiva, mediar la selecció positiva, entre d´altres.  

 
3. Caracterització de les Tregs: origen, fenotip i funció 

 
3.1. Història de les Tregs 
 

Les primeres nocions que el timus produeix cèl.lules T amb capacitat supressora es 

van revelar amb experiments de timectomia [18]. A més de la previsible limfopènia de 

cèl.lules T, la timectomia natal induia una malaltia autoimmunitària multiorgànica  [19]. 

Les cèl.lules T perifèriques dels ratolins timectomitzats van donar lloc a un ampli 

espectre de lesions automunitàries òrgan-específiques en els ratolins limfopènics, 

demostrant que la tolerància central elimina de forma incompleta les cèl.lules T 

patogèniques. L´autoimmunitat induïda per la timectomia depenia fortament de l´edat 

del ratolí. La malatia més severa s´induia en neonats timectomitzats a dia 2-3 després 

del naixement, i després es tornaven progressivament més resistents a l´autoimmunitat 

amb l´edat. La transferència d´esplenòcits d´individus adults no tractats ni 



timectomitzats prevenia el desenvolupament de la malaltia [20]. Per altra part, la 

transferencia d´esplenòcits era suficient per prevenir o remetre l´autoimmunitat induïda 

per la timectomia, per tant existia una fracció de cèl.lules T amb capacitat supressora. 

Per purificar la subpoblació de cèl.lules T amb capacitat reguladora, les cèl.lules T 

perifèriques es van seleccionar negativament en base a l´expressió de diferents 

molècules de superfície. Diferents grups van usar estratègies semblants basades en 

transferir a ratolins timectomitzats poblacions d´esplenòcits deplecionades de subgrups 

de cèl.lules T amb molècules de superficie candidates, i avaluaven l´abilitat de prevenir 

l´aparició d´autoimmunitat. Sakaguchi [21] va demostrar inicialment que les cèl.lules 

CD5+ jugaven un paper en la prevenció de l´autoimmunitat. En un model alternatiu 

d´inducció de la malaltia, els esplenòcits deplecionats de cèl.lules CD5+ es transferien 

de forma adoptiva en ratolins limfopènics on s´induia autoimmunitat multiorgànica [22]. 

Per tant, es va concloure que la població reguladora estava continguda a la població 

CD5+. Més endavant, es va determinar que tant l´activitat protectora com la patogènica 

residia en el compartiment TCD4+ [23]–[25]. De forma independent, Powrie i Mason van 

utilitzar l´expressió diferencial de CD45RB entre les cèl.lules TCD4+ per distingir les T 

convencionals de les reguladores en models de transferència adoptiva d´inducció 

d´autoimmunitat en rates [26]. Els seus resultats van indicar que les cèl.lules T 

autoreactives presents en les fraccions CD5- o CD45RBhi normalment es troben en un 

estant dorment gràcies a l´efecte immunomodulador de les cèl.lules CD5+ o CD45RBlo 

[27], cèl.lules T amb fenotip activat. Després d´esforços per definir marcadors de 

superficie que segreguessin amb la capacitat supressora, el grup de Sakaguchi va 

identificar les cèl.lules TCD4+CD25+ com a la població reguladora que es veia afectada 

en els ratolins timectomitzats neonatalment [28]. Aquestes cèl.lules T reguladores 

CD4+CD25+ eren capaces de prevenir l´autoimmunitat no només en ratolins 

timectomitzats neonatalment sinó també en animals limfopènics [29], [30]. Això es va 

demostrar per la inducció d´autoimmunitat multiorgànica que presentava un fenotip 

similar a la dels ratolins timectomitzats en néixer, per la transferència d´esplenòcits 

deplecionats de cèl.lules TCD25+ en hostes limfopènics. 

 

L´elucidació de la genètica del desordre autoimmune conegut com a Immune 

dysregulation, Polyendocrinopathy, Enteropathy, X-linked (IPEX) syndrome va proveir 

el següent gran avenç en el camp [31]. Com el seu nom indica, l´IPEX es manifesta per 

una colecció de síndromes autoimmunes que es presenten típicament en la infància en 

mascles afectats. Una patologia anàloga lligada al cromosoma X es va descriure per al 

ratolí scurfy, que porta una mutació espontània. Tot i que la mutació scurfy es va aillar 

el 1959, i la síndrome IPEX es va descriure el 1982, el gen mutat en els pacients IPEX i 



els ratolins scurfy no es va identificar fins el 2001 en foxp3, un factor de transcripció de 

la família forkhead winged-helix [32]–[36].  

 
Figura 3. Selecció tímica del llinatge Tααβ . Els progenitors de medul.la òssia (DN1) entren al timus adult a prop de la 
regió cortico-medul.lar. Els timòcits migren cap a la zona subcapsular i a l´estadi DN3 divergeix el llinatge Tgd. Els 
timòcits DN4 reordenen TCRb i el seu aparellament exitós amb el pre-Ta indueix una proliferació extensiva i l´expressió 
de CD4 i CD8 (DP). (Extret de Sakaguchi S. Nature Reviews in Immunology. 2010). 

 

3.2. Generació de les nTreg 
 

La demostració de la capacitat supressora dels timòcits suggeria que les cèl.lules T 

reguladores es generaven al timus [21]. No obstant, en un inici es va hipotetitzar que 

les cèl.lules Treg constituien una població transitòria de cèl.lules T activades que limita 

les respostes immunitàries a autoantígens i patògens, ja que molts dels marcadors de 

superfície que s´expressen a les Tregs són compartits amb les cèl.lules T CD4+ 

activades convencionals. En aquest context, es pensava que les cèl.lules Treg aïllades 

de timus representaven cèl.lules T madures recirculants que havien adquirit capacitat 

supressora després de reconéixer antigen a teixits perifèrics. Tanmateix, una proporció 

significativa de cèl.lules T en desenvolupament molt probablement es comprometen al 

llinatge de Treg dins del timus, ja que les cèl.lules CD4+CD25+ amb habilitat supressora 

es detecten en ratolins neonats abans de la generació perifèrica de cèl.lules activades 

CD25+ a melsa [37]. A més, les anàlisis dels ratolins Foxp3GFP, en què la seqüència de 

la proteïna fluorescent GFP es troba insertada dins dels marc de lectura a l´exò 2 de 

foxp3, va demostrar que essencialment tots els timòcits CD4+Foxp3+ expressaven 

nivells baixos però detectables de CD8, mentre que les cèl.lules TCD4+Foxp3+ a 

perifèria no tenien expressió de CD8 [38]. Es coneix que les Treg tímiques es generen 

principalment a les unions cortico-medulars del timus, i provenen dels timòcits CD4SP 



semimadurs o madurs [39]–[41]. De forma general es considera que l´estimulació a 

través del TCR és un factor essencial tot i que insuficient per al desenvolupament 

d´aquesta població, i que es requereixen senyals coestimuladores addicionals.   En 

aquest context, CD28, IL-2 i altres senyals a través del receptor γc [42]–[46] promouen 

l´adquisició del destí de Treg. Diversos models s´han proposat per explicar el 

desenvolupament de les Treg a timus [47], [48]. Entre aquests models, la sugerència 

que els senyals d´elevada afinitat a través del TCR als precursors de les Treg 

promouen el desenvolupament d´aquesta població són dominants [49]. Aquest model 

suggereix que la diferenciació de les nTreg s´inicia a través del reconeixement del TCR 

d´autoantigens amb elevada afinitat al timus, i així l´afinitat del TCR és un factor 

intrínsec i determinant per promoure el desenvolupament de les Treg al timus [50]–[53]. 

Un segon model proposa que el desenvolupament  de les Treg es pot subdividir en dos 

passos, on l´estimulació a través del TCR condueix a la generació de timòcits 

CD25+Foxp3- a partir de timòcits CD4SP, que després es convertiran en 

Foxp3+CD25+Treg en resposta a la IL-2 [43], [54]. No obstant, sembla probable que els 

senyals de la IL-2 mantinguin la viabilitat de les Treg i protegeixin les cèl.lules que 

expressen Foxp3 de patir apoptosi al timus [15], [55].  

 3.3. CD25 com a molècula clau per les Treg  
 

Després del descobriment de CD25 com a marcador útil per distingir les cèl.lules Treg 

d´altres cèl.lules T en animals normals, diversos estudis van revelar que la molècula no 

era solament un marcador per les Treg sinó que era essencial per a la seva funció. Els 

ratolins deficients en IL-2, que de forma espontània desenvolupaven autoimmunitat i 

inflamació severes, presentaven un número reduït de cèl.lules TCD4+CD25+ tot i 

mantenir un número normal de cèl.lules T i una composició normal dels grups 

CD4/CD8 [30], [56]. Les quimeres de mèdul.la òssia de cèl.lules T deficients en IL-2 i 

cèl.lules T amb IL-2 intacta no desenvolupaven ni autoimmunitat ni inflamació i 

presentaven una generació normal de Treg CD4+CD25+ [57]. Els ratolins deficients en 

CD25 (cadena α del receptor de la IL-2) o CD122 (cadena β del receptor de la IL-2) es 

veien afectats de simptomatologia similar, autoimunitat i inflamació, que es podia 

prevenir per inoculació de cèl.lules T CD4+CD25+ normal [58]–[60]. A més, la 

neutralització de la IL-2 circulant per l´administració d´anticossos monoclonals anti-IL-2 

reduia de forma selectiva les cèl.lules TCD4+CD25+ en ratolins normals i en 

conseqüència provocava autoimmunitat [61]. Aquestes troballes de forma colectiva 

indiquen que la IL-2 és un element de creixement i factor de supervivència per les 



nTreg, i que el CD25 com a component del receptor de la IL-2 d´elevada afinitat és per 

tant una molècula indispensable per al seu manteniment. 

 

3.4. Marcadors de cèl.lules Treg 
 

La població de cèl.lules T CD4+CD25+ està enriquida en activitat supressora, però 

aquest fenotip ha mostrat ser insuficient per a la purificació homogènia de Treg en 

humans. CD25 com a marcador de Treg en humans té limitacions, ja que no està 

restringit a les cèl.lules T i tampoc es pot usar per distingir entre Treg i cèl.lules Teff 

activades. Mentre que la població murina de cèl.lules TCD4+CD25+ és relativament 

homogènia i altament enriquida en Treg, en humans les cèl.lules CD25+ poden contenir 

les dues poblacions, Treg i Teff. Per obtenir cèl.lules Treg amb puresa elevada cal 

seleccionar la població de cèl.lules TCD4+CD25hi, que té la funció reguladora [62]. Un 

número elevat d´altres marcadors existeixen per definir les Treg, i inclouen GITR, 

CTLA-4, CD45RB. CD62L, Nrp1 i LAG-3. Tanmateix, tampoc permeten discriminar de 

forma exclusiva les Treg ja que la seva expressió també es regula a l´alça durant 

l´activació de les cèl.lules T, i per tant les trobem expressades a les cèl.lules Teff. Un 

avanç significatiu en l´objectiu de definir de forma més precisa la població de Treg va 

tenir lloc quan es va identificar el factor de transcripció FOXP3 com a molècula 

necessària pel seu desenvolupament [63]. Cal emfatitzar que en humans les cèl.lules 

FOXP3+ poden ser CD25low or CD25high. A causa d´una diferent susceptibilitat a 

l´apoptosi mediada per CD95, s´ha observat que les Treg d´individus adults poden 

subdividir-se en dues subpoblacions [64]. Una població pot aillar-se de sang de cordó o 

sang perifèrica d´adult i es caracteritza per un fenotip característic de cèl.lula T naïve, 

CD45RAhigh, CD45ROlow, CD95low. Per tant, aquestes cèl.lules es coneixen com a Treg 

naïve, expressen nivells de CD25 similars als de les Teff i són resistents a l´apoptosi. 

L´altra població s´assembla a cèl.lules memòria pel seu fenotip, CD45RAlow, 

CD45ROhigh, CD95high. La majoria d´aquestes cèl.lules Treg memòria expressen alts 

nivells de CD25 i són sensibles a l´apoptosi mediada per CD95. Estudis recents 

demostren que la baixa expressió de la cada alfa del receptor de la IL-7 (CD127) es pot 

usar per distingir les cèl.lules Treg de les cèl.lules T activades [65], [66]. La població 

CD4+CD25+CD127low conté aproximadament un 80% de cèl.lules FOXP3+, que 

representa un percentatge majoritari que el de la població CD4+CD25high [65]. 

 
 



3.5. Epigenètica de Foxp3 
 

Una fracció minoritària de cèl.lules T Foxp3+ presenten plasticitat i es transformen en 

cèl.lules no reguladores mitjançant la pèrdua de FOXP3 [67], [68]. A més, tant les 

cèl.lules TCD4+ humanes com les murines expressen de forma transitòria Foxp3 sense 

adquirir funció supressora [69]–[71]. Aquestes observacions suggereixen l´existència 

de dos tipus de cèl.lules T Foxp3+, Treg funcionalment estables i cèl.lules Foxp3+ no 

reguladores naïve. Tot i que les dues poblacions expressen Foxp3, a les no 

reguladores Foxp3+ naïve els hi manca una part significativa de caraterístiques 

moleculars específiques de Treg com ara modificacions epigenètiques. Les cèl.lules 

Treg estan associades a la hipometilació del DNA en el locus de Foxp3 en una 

seqüència conservada no codificant 2 (CNS2) i s´ha demostrat que és necessària per 

l´expressió estable de Foxp3 [72], [73]. A més, la desmetilació del DNA té lloc 

simultàniament en diversos gens coneguts com a “signatura de Treg”, com Foxp3, 

Ctal4, Ikzf2 (Helios), Ikzf4 (Eos), and Tnfrsf18 (GITR) [74]. Aquests canvis són 

específics pel desenvolupament de Treg al timus i no induïts en resposta a TCR o 

estimulació amb TGFβ [74], [75]. En concordància, cèl.lules iTreg generades in vitro i 

cèl.lules no-Treg Foxp3+ naïve observades en humans i ratolins demostren la manca 

de DNA hipometilació específica de Treg, que correlaciona amb una manca d´una part 

significativa de l´expressió gènica del tipus de Treg i estabilitat de l´expressió molecular 

de la signatura de Treg [71], [74], [76]. Així, una elevada correlació de patró de 

desmetilació específica de Treg amb estabilitat a llarg plaç i la funció de les Treg 

suggereix que el patró epigenètic pot ser un marcador de confiança per usar 

conjuntament amb l´expressió de Foxp3 per identificar aquelles cèl.lules Treg que han 

completat el seu compromís de llinatge. 

3.6. Tipus de cèl.lules Treg FOXP3+: naturals i induïdes 

La tolerància immunològica és una característica clau del sistema immunitari que està 

dissenyat per preservar els teixits propis i alhora permetre respostes efectives contra 

infeccions. Les cèl.lules T autoreactives són eliminades de forma central al timus, i a la 

perifèria, les cèl.lules T autoreactives que han escapat d´aquesta tolerància central es 

mantenen sota control per un número de mecanismes immunoreguladors intrínsecs i 

extrínsecs, entre els quals les Treg jugen un paper crucial. La importància de les Treg 

en el manteniment de la tolerància central als teixits propis s´evidencia en ratolins i 

humans per la malaltia autoimmunitària fatal que es desenvolupa quan hi ha pèrdua de 



funció de FOXP3 per mutacions funcionals al gen, el factor de transcripció mestre que 

s´exoressa de forma selective a les Tregs [34]–[36]. Les Tregs es generen al timus 

(nTregs) i fora del timus a la perifèria (iTregs) com a conseqüència de la inducció de 

FOXP3 després d´exposició antigènica [77]. El descobriment que el TGF-β indueix 

l´expresió de FOXP3 i l´activitat supressora en cèl.lules T convencionals in vitro va 

generar possibilitats que in vivo es generessin tant en ratolí [9], [78] com en humans 

[79]. No obstant, el senyals que condueixen a la generació d´iTregs in vivo estan poc 

definits. Històricament, dosis subimmunogèniques d´antigen [80] i també expressió 

endògena d´antigen forani en un ambient limfopènic [81] induïen iTregs in vivo. Ara 

cada cop és més clar que les iTregs s´originen en diverses condicions i poden 

constituir una porció significativa de Tregs a la perifèria, en teixits especialment, com 

ara la lamina pròpia [82]. Aquest fet també genera la pregunta de si aquests grups de 

Tregs són funcionalment similars, o si les iTregs són solament un producte secundari 

de l´exposició antigènica a la perifèria. Els experiments de timectomia neonatals en 

ratolí suggereixen fortament que les Tregs que es generen a timus són claus en la 

tolerància immunològica, i les Tregs generades a perifèria no són suficients per 

mantenir les cèl.lules autorreacives sota control [28], [29], [83]. No obstant, de forma 

recent, les iTregs han demostrat funcions indispensables en el control de respostes 

autoimmunes sota certes condicions inflamatòries [84]–[86]. Amb els avanços recents 

en l´habilitat de distingir les Tregs d´origen tímic vs. les d´origen perifèric amb l´ús de 

neuropilin1 i Helios, estan emergent diferències específiques entre els dos grups en 

quant a expressió gènica, modificacions epigenètiques i estabilitat de l´expressió de 

FOXP3. 



 
Figura 4. Generació de Tregs naturals i Tregs induïdes. Les cèl.lules Treg naturals, la major funció de les quals és 
controlar les respostes autoimmunitàries, s´originen com un llinatge propi al timus, són cèl.lules TCD4+ que expressen 
FOXP3 i alts nivells de CD25. Quan migren a la perifèria, aquestes cèl.lules mantenen les seves propietats fenotípiques I 
funcionals. En paral.lel, altres grups de cèl.lules TCD4+ també controlen de manera efectiva les respostes immunitàries, no 
només contra antígens propis sino també contra antigens microbians, tumorals i de transplant. Aquestes Tregs no estan 
presents com a tal al timus, sinó que deriven de precursors perifèrics TCD4+CD25- i es diferencien a Tregs funcionals 
seguint l´estimulaicó adequada (en presència d´antigen adequat o citocines especialitzades). Es coneixen de forma general 
com a Treg induïdes (iTregs). Un cop diferenciades, també poden expressar CD25 i FOXP3. No obstant, una 
característica principal que les diferencia de les nTregs és la seva dependència a les citocines. (Extret de Chatenaud L. J 
Clin Invest 2006). 
 

Abans de la identificació de FOXP3 com a master gene de les Tregs, es van generar 

estudis que van donar evidències de la generació in vivo d´iTregs [87]. Aquestes 

cèl.lules mostraven un fenotip de Treg veritable i expressaven marcadors canònics com 

són CTLA4, GITR i CD103. Tot i que el paper de l´exposició antigènica no es va 

adreçar en aquests estudis, el requeriment de la IL-2 es va establir clarament. Més 

tard, es va demostrar que la inducció òptima d´iTregs s´associa amb mètodes 

d´entrega d´antígens no immunogènics com ara injecció oral o intravenosa, bombes 

peptídiques o a través de DC carregades amb anticossos en absència d´adjuvants [80], 

[88]. Les iTres convertides in vivo són supressores efectives en assajos in vitro [80], 

[81], [88]–[90], mentre que les iTregs induïdes per TGFβ no són totalment supressores i 



adquireixen solament part de la signatura transcripcional de les Tregs [9], [79], [91], 

[92], subratllant encara més les diferències entre les iTregs i les nTregs. 

La regulació epigenètica de l´expressió gènica juga un paper important en la 

diferenciació i estabilització del llinatge de cèl.lula T [93], [94]. En nTregs, la 

desmetilació de les illes CpG a la regió 2 no codificant conservada (Treg-specific 

demethylation region or TSDR) és una característica principal i es pensa que reflecteix 

estabilitat: expressió constitutiva de FOXP3 en aquesta població [95]. La inducció in 

vitro de foxp3 mitjançant TGF-β no és suficient per induir la desmetilació del TSDR, 

mentre que les iTregs generades in vivo exhibeixen patrons variables. Alguns dels 

estudis inicials van mostrar que les iTreg generades in vivo tenen TSDR demetilats [96, 

tot i que això s´ha vist contradit per estudis recents que demostren que les iTregs 

expressen motius CpG metilats a TSDR [90]. Recentment, el grup de SAkaguchi va 

refermar que el desenvolupament de les Treg és contingent a través de la desmetilació 

de les cpG no només al TSDR sinó també en la signatura de gens com Tnfrsf18, 

CTLA-4, Ikzf4, i Il2ra [74]. La desmetilació en aquests gens a les nTregs estabilitza el 

patró d´hipometilació CpG tipus nTreg, que es necessita per a un desenvolupament 

complet de Treg a més de per l´expressió de FOXP3. Així, el desenvolupament de 

nTreg no només ve dictat per la regulació epigenètica de FOXP3 sinó també per haver 

aconseguit establir el patró de desmetilació específic de Treg. Futurs estudis 

epigenètics es necessiten a les iTreg per incloure no només TSDR sinó tb altres 

signatures gèniques que determinin un estat de Treg totalment compromés. 

Els estudis dirigits directament a analitzar les funcions de les iTregs in vivo han estat 

pocs a causa de la manca de models animals apropiats. Molts estudis funcionals han 

utilitzat iTregs induïdes amb TGF-β in vitro i han demostrat que són protectores [90], 

[97], [98]. En aquest sentit, les iTregs induïdes antigen-específiques amb TGF-β in vitro 

són altament eficients controlant el debut d´autoimmunitat en models murins de 

gastritis autoimmune a través de la inhibició de les funcions de DC i la modulació del 

tràfic de cèl.lules T [99], [100]. No obstant, estudis que comparen les capacitats de 

supressió dels grups de Treg, han trobat que les iTregs són menys eficients que les 

nTregs [84], [91]. Aquests estudis reflexen una manca de l´adquisició del programa 

complet de Treg per part de les iTregs induïdes per TGF-β, que en combinació amb 

altres factors, com ara el número de cèl.lules injectades i el tipus d´animal, poden influir 

en la seva eficàcia. L´anàlisi functional de les iTregs ha estat majoritàriament limitat a la 

tolerància a mucoses, respostes inflamatòries a antígens extranys i models animals 

que potser no reflecteixen condicions fisiològiques. Haribhai et al. van demostrar 



recentment que les nTregs són incapaces de suprimir inflamació crònica i 

autoimmunitat en absència de iTregs [84]. En el seu model, les nTregs soles no eren 

suficients per mantenir la tolerància quan es transferien a ratolins deficients en Foxp3. 

En canvi, quan les cèl.lules Teff Foxp3- es coinjectaven amb les nTregs, les iTregs 

generades perifèricament representaven un 15% aproximadament del pool de Treg i 

actuaven conjuntament amb les nTreg per restablir la tolerància. És difícil dibuixar 

coclusions finals basades en aquests estudis, ja que s´han observat inconsistències en 

el comportament de les respostes de cèl.lules T en ratolins scurfy. Malgrat això, si 

funcions similars de les iTregs s´observessin en altres models animals, això recolzaria 

un interessant paradigma, que les iTregs es generen per complementar les nTregs i les 

contribucions dels dos grups de Tregs serien necessaris per establir tolerància. 

S´hipotetitza que les nTregs es necessiten per mantenir l´homeostasi immunitària i el 

control de respostes autoimmunes d´ampli espectre, mentre que les iTregs es generen 

per controlar la inflamació localment en teixits i aquesta supressió seria transitòria a 

causa de la curta vida o estabilitat de les iTregs [101]. 

 

3.7. Mecanismes de supressió 

Les cèl.lules Treg poden suprimir l´activació, la proliferació i la funció efectora d´un 

ampli ventall de cèl.lules immunes, que inclouen les cèl.lules TCD4+ i CD8+, les 

cèl.lules NK i NKT, cèl.lules B i APCs in vitro i in vivo [102]. Aquesta habilitat singular 

per controlar les respostes immunitàries situa en un paper central les cèl.lules Treg per 

a la prevenció de malalties autoimmunitàries, immunopatologies i al.lèrgia, com també 

en el manteniment de la tolerància als al.loinjerts i la tolerància materno-fetal durant 

l´embaràs [103]. No obstant, les cèl.lules Treg també poden suprimir les respostes 

immunitàries dirigides contra cèl.lules tumorals i afavorir la progressió del tumor. La 

inducció de la capacitat supressora de les Treg requereix estimulació antigènica (per 

exemple, senyals d´activació a través del TCR), mentre que la supressió que 

exerceixen les Treg activades no és específica d´antigen [104].



 

Figura 5. Representació dels diferents mecanismes de supressió que poden exercir les cèl.lules Treg.  Diversos 
events moleculars i cel.lulars s´han descrit per explicar com les Treg poden supreimir les respostes immunitàries. Aquests 
incloen: secrecció de citocines immunosupressores, deprivació de IL-2, citotoxicitat, modulació de molècules de superficie, 
entre altres. 

Existeixen diversos mecanismes de supressió descrits per a les cèl.lules Treg, i és 

probable que diversos funcionin sinergísticament i de manera complementària, i que 

cada mecanisme contribueixi a la supressió en una certa extensió i en una certa 

condició. S´han descrit mecanismes de supressió per contacte cèl.lula-cèl.lula, per 

modulació funcional mitjançant molècules com CTLA-4, CD39, CD73, LAG3, o induïnt 

la mort d´APCs o cèl.lules T responedores mitjançant granzimes i perforines. També 

s´han descrit mecanismes mediats per factors solubles, com la secreció de citoquines 

immunosupressores com són la IL-10, TGFβ, IL-35, galectina 1, o la deprivació de 

citocines com ara la IL-2, necessària per a l´expansió i la supervivència de les T 

responedores [105]–[107]. A continuació s´expliquen de forma detallada els diversos 

dels mecanismes que s´acaben d´apuntar: 

I. Modulació funcional (CTLA-4, IDO, TIGIT, LAG3): 

• Axis CD28/CTLA-4. L´observació que les Treg són l´única població de limfòcits 

que constitutivament expressa CTLA-4 juntament amb el perfil suppressor 

d´aquestes cèl.lules in vitro (hipoproliferació, baixa producció de citocines per 

les Teff), que s´assembla molt al que s´ha observat en presència de reactius 

que bloquegen la coestimulació, va suggerir la posibilitat que la interacció de 

CTLA-4 de les Tregs amb CD80 i CD86 en les DC fos una via important a 

través de la qual les Tregs mediessin la seva supressió in vitro. Diversos 



estudis demostren clarament que les Treg poden regular a la baixa l´expressió 

de molècules coestimuladores en DC de ratolí i humanes in vitro [108], [109]. La 

funció de CTLA-4 en les Tregs ha estat clarificada per la recent demostració 

que animals amb una deleció selectiva de l´expressió de CTLA-4 desenvolupen 

autoimmunitat sistèmica a les 7 setmanes d´edat [110]. Per tant, la deficiència 

de CTLA-4 en les Treg per si sola és suficient per causar una malatia fatal, i el 

manteniment de la seva expressió en cèl.lules T efectores activades és 

insuficient per prevenir aquest resultat. Les conclusions que s´obtenen 

d´aquests estudis és que la inhibició de l´expressió de CD80 i CD86 per les 

Treg limita la capacitat de les DC per estimular les cèl.lules T naïve a través de 

CD28, cosa que resulta en supressió immunitària. 

• S´han proposat altres mecanismes pels quals les Treg o bé suprimeixen 

l´activitat presentadora d´antigen de les DC o promuen la secreció de factors 

supressors per la població de DC. Les Treg poden condicionar les DC a través 

d´un mecanisme depenent d´interaccions entre CTLA-4 i CD80 i CD86 per 

expresar IDO (indoleamine 2,3-dioxygenase), que és una molècula reguladora 

potent que indueix el catabolisme del triptofan en metabolits proapoptòtics que 

suprimeixen l´activació de les cèl.lules T efectores. La privació de triptofan al 

medi és essencial per a l´activació i proliferació de cèl.lules T efectores, però no 

sembla que les cèl.lules Treg siguin tant sensibles a aquest aminoàcid. La 

inducció d´IDO es va trobar depenent d´una expressió elevada de CTLA-4 en 

les Treg [111].  

• Axis CD226/TIGIT. Al 2009 es va descriure l´axis TIGIT/CD226 com un dels 

mecanismos supressors semblants a l´axis CD28/CTLA-4. TIGIT és un nou 

receptor coinhibidor que, juntament amb CD226 (DNAM-1), competeixen amb 

diferent afinitat pels seus lligans expressats a les cèl.lules dendrítiques CD112 i 

CD155 [112]. La interacció de CD226 (com ho fa CD28) activa les cèl.lules T, 

però aquesta és inhibida quan la interacció és mitjançant TIGIT, que expressa 

motius ITIM a la seva cua intracitoplasmàtica [113]. A més de les cèl.lules 

Tregs, també s´ha descrit expressat a cèl.lules NK i també a les TCD8+. La 

resposta de TIGIT va molt dirigida a la inhibició de la resposta Th1, i per tant, a 

la producción d´IFNγ [114]. 

• Una altra molècula de superfície que pot jugar un paper en la supressió de la 

funció de les DC per les Treg és LAG-3 (CD223), un homòleg del CD4 que 

uneix molècules d´MHC II amb molta afinitat. La unió de LAG3 a les molècules 

de classe II expressades per DC immadures indueix un senyal inhibitori mediat 



per ITAM [115]. Com que les cèl.lules T humanes activades també poden 

expressar MHCII, la unió de LAG-3 de les Treg a les efectores activades pot 

resultar en supressió. 

 

II. Deprivació d´IL-2:  

En treballs de Pandinyan et al. les Treg inhibien la proliferació de les Teff perquè 

consumien preferentment la IL-2 del medi gràcies al seu receptor d´alta afinitat per la 

IL-2, de manera que les Teff morien per apoptosis depenent del factor proapoptòtic Bim 

[116]. Altres treballs en ratolí indiquen que en les primeres fases de la infecció amb 

diferents patògens (Listeria, Toxoplasma o amb el virus de la vacuna), la IL-2 produïda 

per les cèl.lules T efectores és principalment consumida de forma autocrina, però 

durant l´evolució de la resposta, les cèl.lules Treg apareixerien i bloquejarien les 

primeres a causa d´un consum més eficient de la citocina [116]. En canvi, estudis 

d´addició d´anti-CD25 per bloquejar la IL-2 del medi en assajos de supressió in vitro no 

va tenir cap efecte sobre la capacitat reguladora de les Treg [117]. En resum, els 

estudis no demostren que el consum d´IL-2 sigui una de les vies majoritàries de 

supressió in vitro.  

III. Inducció de mort (granzima, perforina): 

Les Treg humanes poden activar-se mitjançant una combinació d´anticossos contra 

CD3 i CD46 per expressar granzima A i matar cèl.lules TCD4+ i CD8+ activades i altres 

tipus cel.lulars de manera depenent de perforina sense la implicació de la senyalització 

Fas-FasL [118]. Altres evidències indiquen que el mecanisme en ratolins és 

independent de perforina i mediat per granzima [119]. En microambients tumorals, Cao 

et al. [120] va demostrar que entre un 5-30% de Treg expressaven granzima B, i que 

aquestes cèl.lules eren lítiques per NK i CTLs de manera depenent de granzima B i 

perforina. Per tant, en certs contexts les Treg poden diferenciar-se al que s´han 

anomenat cèl.lules “supressores-citotòxiques”. 

IV. Mitjançant molècules solubles (IL-10, TGFβ, IL-35, galectina 1) 

• Nakamura et al. (JEM 2001) van per primer cop suggerir la idea que el TGFββ  

produït per les Treg estigués unit a la superficie cel.lular i mediés la supressió 

de manera depent de contacte cel.lular. En els seus estudis, detectaven TGFβ 

en cèl.lules T en estat de repòs i activades, i la supressió podia veure´s 

revertida per elevades quantitats d´anti-TGFβ. En contrast amb aquests estudis, 

Piccirillo et al no van ser capaços de demostrar requeriments per la producció 



de TGFβ o resposta a TGFβ en la supressió mediada per Tregs [121]. Després 

de l´activació a través del TCR, Andersson et al (2008 JEM) van poder tenyir 

amb anti-LAP (Latency-associated peptide), una molècula que també és 

producte del gen del TGFβ, (i pressumiblement TGFβ latent expressat) un 

elevat percentatge de cèl.lules Treg humanes i de ratolí activades, però cap 

d´elles va ser reactiva amb anti-TGFβ (Tran et al., 2009b JI). Quina és llavors la 

significació funcional de l´expressió selectiva de TGFb latent en cèl.lules Treg 

activades? La interpretació més senzilla és la que ja va oferir en un principi 

Nakamura et al (2001 JEM), amb el seu model que proposava que le TGFβ 

latent de superfície s´activa i juga un paper principal en la supressió de les Treg 

actuant directament en les Teff o en les DCs.  

• La IL-10 de forma indirecta suprimeix les respostes de les Teff inhibint de forma 

potent les capacitats de presentació d´antigen de les APCS, incloent DC, 

cèl.lules de Langerhans i macròfags. La IL-10 regula a la baixa l´expressió 

d´MHC II i de molècules coestimuladores com són CD54, CD80 i CD86 [122]. 

També inhibeix la secreció de citocines i quimiocines per part de les APCS, que 

influeixen en la diferenciació, proliferació i migració de les cèl.lules T. A més, la 

IL-10 regula de forma directa les cèl.lules Teff inhibint la seva abilitat per produir 

IL2, TNFα, IL-5 i proliferar [123], [124]. 

• Secretades per les Tregs, el TGFβ i la IL-10 també afecten de forma conjunta la 

funció de les Teff i les DCs de diverses maneres. TGFβ1 redueix la producció 

de citocines inflamatòries de les TCD4+ [125]. A més, també indueix la 

producció de IL-10 per part de les Th1 i en conseqüència atenua les funcions 

Th1 [126]. De forma recíproca, la IL-10 incrementa la resposta de les Teff al 

TGFβ1 ([126]. LA IL-10 també regula a la baixa la producció d´IL12 a les DCs i 

inhibeix la funció de les Th1 [127], [128].  

• La IL-35 és una citocina heterodimèrica descoberta recentment produïda per les 

Tregs FOXP3+ i contribueix a la seva funció supressora [129]. Està composada 

de dues cadenes, IL12a (p35) i EBI3, que comparteix amb dues altres citocines 

heterodimèriques, la IL-12 i IL-27, respectivament, La IL-35 és necessària per a 

la maxima funció reguladora in vivo, ja que les Treg deficients en alguna de les 

dues cadenes no són capaces de controlar l´expansió homeostàtica de cèl.lules 

T i IBD [129]. Queda oberta la pregunta de si la IL-35 podrà mediar la generació 

d´iTreg, que és una característica de les altres dues citocines inhibidores, la lL-

10 i el TGF-β. 

• La galectina 1 és una molècula soluble que pot jugar un paper en les 



interaccions entre Treg-DC i Treg-Teff. És un membre de la família altament 

conservada de les proteïnes d´unió al b-galactòsid [130]. Les conseqüències de 

la unió de galectina correlacionen amb aquelles induïdes per les Treg en 

cèl.lules T responedores, incloent l´arrest al cicle cel.lular, apoptosi i inhibició de 

la producció de citocines proinflamatòries. No està clar si la galectina 1 actua 

com a citocina soluble o media els seus efectes via contacte cèl.lula-celula. La 

Galectina 1 s´expressa preferentment a les Treg i es regula a l´alça després de 

l´activació a través del TCR. Bloquejar la galectina 1 redueix de forma 

significativa els efectes inhibidors de Treg en humans i ratolí, i les Treg de 

ratolins deficients en galectina 1 presenten activitat reguladora reduïda [130]. 

 
 
4. Tregs i autoimmunitat: diabetis tipus 1 
 
 
La Diabetes tipus 1 és una malaltia autoimmunitària considerada clàssicament 

òrganoespecífica, la resposta immunitària va dirigida principalment contra antígens de 

les cèl.lules β del pàncrees responsables de la producció d’insulina, hormona que 

controla els nivells de glucosa en sang [131]. La mateixa insulina sembla que és 

l’autoantígen contra el que es trenca la tolerància del sistema immunitari, però en el 

decurs de la malaltia es va ampliant la resposta que condueix a l’activació d’altres 

cèl.lules T i B adicionals. Es produeix una diversificació dels autoantígens que es 

coneix amb el nom d’epitope spreading. La reacció es cronifica i la pèrdua progressiva 

de la capacitat de producció d´insulina, fa que els individus acabin fent el debut clínic 

temps després (anys) d’haver-se iniciat la resposta autoreactiva. 

 

La simptomatologia associada segons l’estudi EURODIAB és hiperglicèmia de base i 

poliúria (96%), seguit d’una pèrdua de pes (61%) i fatiga (52%) [132]. La diabetes de 

tipus 1 representa el 5-10% dels casos de diabetes i és freqüent en nens i adolescents, 

tot i que un 25% dels casos debuten en edat adulta. Tot i que hi ha variabilitat en la 

incidència i prevalència de la T1D entre països, en general el nombre de casos en el 

món està augmentant i es calcula que en Estats Units cada any es diagnostiquen 2,3 % 

de casos més que l’anterior [133], [134]. A Catalunya, el nombre estimat de persones 

amb diabetis està al voltant dels 560.000 casos. Cada any es registren entre 250 i 270 

nous casos de diabetis tipus 1 en menors de 30 anys [135]- 

 

 



4.1. Etiologia de la T1D 

 

La T1D és una malaltia multifactorial. L’etiologia de la T1D és desconeguda però s’ha 

demostrat que hi ha un component genètic de susceptibilitat. Els factors de risc 

associats a aquesta malaltia són la genètica, l’edat (afecta més a nens que a adults), el 

sexe, ja que la freqüència és més elevada en dones que en homes, la raça i l’àrea 

geogràfica. A més, hi ha factors ambientals que modulen el procés en individus amb 

predisposició genètica [136]. 

 

La DT1 és una malaltia de susceptibilitat poligènica. En humans i en ratolins s’han 

descrit loci de susceptibilitat anomenats IDDM i Idd, respectivament. Actualment se 

segueixen identificant noves regions implicades i gens candidats. Aquest component 

genètic està refermat en humans amb evidències com que la T1D afecta freqüentment 

diferents membres d’una mateixa família i la probabilitat de desenvolupar la malaltia és 

major si es té un familiar de primer grau afectat  A més, en els casos de bessons on un 

d’ells és diabètic, la probabilitat que el germà bessó pateixi la malaltia és de 30-50% si 

és univitelí o de (6-10%) si és bivitelí [137]. Entre els IDDM més importants i que 

suposen un factor de risc més important es troben les molècules del MHC-II, en 

particular el 40% dels pacients T1D són heterozigots per HLA-DR3 i DR4, en 

comparació amb només 3% en la població general. Després, l’expressió de DR3 / DR4 

en heterozigositat, segueix el DR4 en homozigositat com el genotip de risc més alt, 

seguit per DR3 i DR4 / DRX heterocigositat (sent DRX un al·lel diferent a DR3 / DR4). 

Només el 5% dels pacients T1D no expressen ni HLA-DR3 ni DR4. Per altra part, 

també hi ha al·lels que protegeixen contra la diabetis tipus 1 (HLA-DR2, HLA-DR5 i 

HLA-DQB1*0602) [138]. Només 1 de cada 15.000 persones amb HLA-DQB1 * 0602 

desenvolupa T1D [136]

Altres gens que contribueixen a la malaltia són relacionats també amb els sistema 

immunitari com els que codifiquen per molècules com la insulina, CTLA-4, CD28, 

CD40L, IL-2, entre altres (T1Dbase, www.t1dbase.org). Finalment, el fet que bessons 

univitelins tot i tenir la mateixa base genètica no comparteixin el 100% la malaltia entre 

ells, indica que altres factors externs contribueixen a la malaltia com infeccions, nutrició 

i la microbiota intestinal. 

 

 

 

 

 



4.2. La diabetes tipus 1 és una malaltia autoimmunitària 

La resposta autoreactiva està mediada per un component cel.lular (limfòcits T) i un 

component humoral (autoanticossos), fet que ho corrobora la millora observada 

després del tractament amb immunosupressors sistèmics, com la ciclosporina, tot i que 

aquesta no s’utilitza com a teràpia a causa dels seus efectes secundaris nefrotòxics i 

d’afectació del sistema immunitari [139]. Tant en ratolins com en humans, la 

transmissió de la T1D a través de limfòcits és una altra evidència d’autoimmunitat. 

Lampeter et al al 1993 van demostrar la transmissió de la malaltia entre dos germans 

amb HLA idèntic després d’un transplantament de medul.la òssia [140]. Les malalties 

autoimmunitàries sovint es manifesten de forma associada en un mateix individu o 

família. Els pacients amb T1D desenvolupen amb major freqüència tiroiditis 

autoimmunitària, celiaquia i malaltia d’Addison. Aquestes malalties tenen factors 

genètics predisposants en comú. A més, de vegades es doonen alhora en pacients 

amb síndromes poliglandulars autoimmunitaris [141]. 

 

Pel que fa a les evidències dels mecanismes efectors involucrats podem destacar els 

següents: 

 

i) Autoanticossos contra els illots (ICA, islet cell autoantibody), insulina (IAA, insulin 

autoantibodies), descarboxilasa de l’àcid glutàmic (GAD), insuloma associated protein 

2 (IA-2), Zinc Transporter 8 (ZnT8) [142]–[145]. No se sap amb claredat però, si 

aquests autoanticossos poden contribuir a causar la malaltia o ser conseqüència de la 

lesió del teixit causada pels limfòcits T i l’alliberació anòmala d’antígens [144]. 

 

ii) Insulitis. S’observen infiltrats leucocitaris dins i al voltant dels illots de Langerhans 

[144], [146], [147]. La distribució espacial dels leucòcits en la insulitis associada amb la 

destrucció de les cèl.lules beta és intrigant, ja que els illots de Langerhans tenen dues 

fronteres que els limfòcits no solen creuar normalment: 1- l’endoteli, que delimita la 

vasculatura de les glàndules endocrines, 2- el teixit connectiu laxe, que forma la 

barrera entre els components endocrins i exocrins del pàncrees. Alguns leucòcits es 

localitzen dins l’illot, però la majoria es concentren a la perifèria, estenent-se entre els 

espais tissulars entre les glàndules exocrines. Aquest continu d’infiltració limfocítica a la 

T1D dins i al voltant de l’illot i entre els acinis, suggereix que les barreres normals 

contra la migració leucocitària entre els illots i els teixits exocrins es trenquen durant el 

procés de patogènesi willcox a 2009. Recentment, Campbell-Thompson et al. han 

publicat un treball exhaustiu en el que es descriuen les característiques 



histopatològiques de insulitis en la diabetis tipus humà 1 de més de 150 pàncrees 

[148]. D’aquest treball es va treure el concepte d’insulitis en la diabetes humana, molt 

diferent de les dades del model experimental del ratolí NOD. Els autors van observar 

que la fracció d'illots infiltrats és molt baixa (<10%), i els illots infiltrats contenen molt 

poques cèl·lules immunes (≥15 leucòcits / illot es considera com a positiva per 

infiltració, que és només dues vegades el nombre de leucòcits trobat en el pàncrees de 

donants control [149]. D'altra banda, els leucòcits que s'infiltren sovint es troben només 

a la perifèria dels illots (peri-insulitis) i principalment són CD8+ [150]. 

 

iii) Limfòcits autorreactius. En models animals es pot transferir la malaltia a receptors 

sans mitjançant la transferència de cèl.lules T autoreactives [147], [151]. L’especificitat 

dels limfòcits T autorreactius descrita és, principalment, contra epítops de la insulina, 

GAD i IA2 [152], [153]. En humans, el grup de Kent et al. ha descrit cèl.lules T anti-

insulina a partir de sang perifèrica d’un pacient diabètic i ha mostrat que la insulina és 

reconeguda per cèl.lules T presents als nòduls limfàtics propers a l’òrgan diana [146]. A 

més, va analitzar els TCR i detectà restricció de cadenes α i β, cosa que suggereix 

expansió oligoclonal en els malalts. En el pàncrees es produeixen expansions clonals 

en resposta a antígens, com van demostrar Codina-Busqueta et al. [154]. En aquest 

treball es van identificar expansions monoclonals de determinades seqüències de 

CDR3 en els illots de Langerhans purificats d’un donant que va morir deu dies després 

del debut de la malaltia, demostrant que la infiltració no només es trova als illots sinó 

que hi ha reconeixement antigènic in situ.  

 

 

4.3. Paper de les cèl.lules T reguladores en la diabetis tipus 1 

 

La major part de les dades experimentals provenen d’estudis en models animals, 

especialment en el ratolí NOD (non-obese diabetic). Les dades obtingudes de models 

animals de T1D demostren clarament que les Treg CD4+CD25+Foxp3+ són crucials per 

remetre la T1D. Eliminació de cèl·lules T reguladores en els ratolins NOD accelera  el 

desenvolupament espontani de la malaltia [155], [156]. D’altra banda, la reconstitució o 

la transferència de cèl·lules T reguladores prevenia el desenvolupament de diabetis 

autoimmune en models murins [157], [158]. L’activació de les cèl·lules T tant CD4+ com 

CD8+ té lloc als limfonodes pancreàtics, i després les cèl·lules efectores T migren als 

illots per destruir les cèl·lules beta, l'efecte protector de Tregs pot ocórrer tant en els 

òrgans limfoides secundaris com al pàncrees [159]. 

 



En humans la primera evidència del paper de les cèl.lules Tregs en T1D prové dels 

pacients amb IPEX on mutacions a FOXP3 provoca una autoimmunitat multiorgànica 

on també està inclosa la diabetis [31], fet que subratlla la importància de les Treg en el 

control de l´inici de la malaltia. Altres estudis s’han realitzat usant i / o aillant cèl.lules 

Tregs de sang perifèrica i s’ha buscat si existeix una correlació amb la freqüència, 

fenotip o en funcionament d’aquestes cèl.lules i la malaltia. Diversos treballs s'han 

publicat amb resultats no concloents sobre la freqüència de cèl·lules Treg. Kukreja va 

ser el primer en demostrar que el percentatge de cèl.lules T CD25+ estava disminuït en 

pacients diabètics [160], posteriorment treballs en els que estudiaven les cèl.lules 

CD4+CD25hi van indicar que la freqüència de les cèl.lules Tregs Foxp3+ no era diferent 

entre pacients i controls [161]–[163], però sí en canvi en alguns d’aquests treballs 

demostraven que la capacitat reguladora de les Tregs de diabètics estava alterada sent 

menys eficients regulant les Teff [161], [164]. Posteriorment, Schneider et al. va 

introduir un nou concepte, indicant que el defecte de regulació no afectava les Tregs 

sinó a les Teff dels pacients T1D, que eren refractàries a la supressió [165]. Més 

endavant, Long et al. van trobar que les cèl·lules iTreg, específiques d'antigen, de 

controls i pacients suprimien de manera similar [166].  

 

Un altre aspecte a tenir en compte en la funció de les cèl.lules Tregs de diabètics és la 

seva gran dependència d’IL-2 exògena respecte a controls, i per tant diversos autors 

han estudiat la implicació de la via de senyalització de la IL-2 en les cèl·lules Treg en 

individus amb T1D. Long et al. han trobat alteracions en la via IL-2 de senyalització tant 

en les cèl·lules nTreg i iTreg de pacients T1D [167]. A més, s´ha establert una 

correlació per als pacients entre el polimorfisme de només un nucleòtid en la regió 

IL2RA i la baixa producció de CD25 soluble [168], [169]. Per tant, son clares les 

evidències que les cèl.lules Treg juguen un paper en la diabetes tipus 1 humana, però 

el mecanisme està encara per definir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hipòtesi de treball 

 

Les cèl.lules Treguladores naturals són un element clau en el manteniment de la 

tolerància i en l´homeostasi del sistema immunitari. L´absència de cèl·lules 

TCD4+CD25hiFoxp3+ dóna lloc a una autoimmunitat generalitzada. Les cèl.lules 

reguladores naturals surten de timus a sang perifèrica, i allà es barregen amb altres 

cèl.lules amb les que parcialment comparteixen fenotip com les cèl.lules T activades. 

La major dificultat per al seu estudi és la manca d´un marcador exclusiu que les 

defineixi.  

 

La caracterització de trets únics i exclusius de les Tregs naturals humanes és necessari 

per poder estudiar-les en salut i malaltia, purificar-les i usar-les com a eina terapèutica. 
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Cèl.lules Treguladores al timus i la seva evolució amb l´edat en mostres 
pediàtriques 
 
1. Caracterització de les cèl·lules Treg naturals i altres poblacions de timòcits en 
mostres de timus humans pediàtrics  

 
2. Anàlisi de l´evolució amb l´edat de les poblacions de timòcits en mostres humanes 
pediàtriques  
 
 

 
Búsqueda de marcadors de cèl.lules T reguladores en perifèria i en timus  
 
1. Estudis de marcadors de cèl.lules Treg de perifèria i de timus mitjançant de 
tècniques de proteòmica  
 
2. Comparació de l´expressió gènica de molècules caracteritzades a partir de la 
proteòmica en Tregs de timus, Tregs de perifèria en repòs i activades  

 

 

 
Cèl.lules T reguladores a perifèria, estudi en individus sans i individus 
amb diabetis autoimmune 
 
1. Estudi de la freqüència i del fenotip de les cèl.lules Treg de sang perifèrica de 
pacients amb diabetes tipus 1 i de controls 
 
2. Anàlisi funcional de les cèl.lules Treg de sang perifèrica de pacients amb 
diabetes tipus 1 i de controls 
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1. Mostres i el seu processament per a l´obtenció de limfòcits 

 

1.1 Sang total o derivats sanguinis 

 

Les mostres de partida per a l´obtenció dels limfòcits T han estat procedents de teixit 

humà, i són les següents:  

Les bosses de capes leucoplaquetàries procedeixen del Banc de Sang i Teixits de 

Barcelona (BST). Són concentrats de plaquetes i glòbuls blancs procedents de les 

donacions de sang d´individus sans, un cop aquesta sang ja ha estat processada per a 

l´obtenció de plaquetes, sèrum i glòbuls vermells. Aquestes capes leucoplaquetàries 

(tradicionalment conegudes com a buffy coat) acostumen a ser un producte de rebuig 

al BST. 

Les mostres de sang total amb anticoagulant procedeixen de pacients o controls que 

han estat informats de l´ús que es farà de la seva donació, i que han signat un 

consentiment informat. El volum de les donacions de sang oscil.la entre 10-50 ml. Les 

mostres de pacients amb diabetis tipus 1 procedeixen de l´Hospital de Mataró, gràcies 

a la col.laboració amb la Dra. Eduarda Pizarro, membre de la Unitat d´Endocrinologia 

de l´hospital. Les mostres de pacients amb malaltia de Graves-Basedow procedeixen 

en part de l´Hospital de Mataró (Dra. Eduarda Pizarro) i en part de l´Hospital de la Vall 

Hebron, gràcies a la col.laboració amb el Dr. Gabriel Obiols del Servei d´Endocrinologia 

i Nutrició de l´hospital.  

Per a cada capítol de l´apartat de resultats s´indica de forma detallada quines mostres 

s´han fet servir. 

 

1.1.1. Centrifugació en gradient de densitat 

 

Les mostres de partida per a l´obtenció de limfòcits poden ser bosses de capes 

leucoplaquetàries, mostres de sang anticoagulada o suspensions cel.lulars vàries que 

continguin limfòcits. En el cas de les capes leucoplaquetàries i la sang, la mostra cal 

diluir-la a la meitat amb PBS suplementat al 2% amb SBF i tot el procés es fa a 

temperatura ambient (TA). Per a dur a terme la separació s´usa la solució de Ficoll-

Hypaque (GE Healthcare Life Science) que té una densitat de 1,77 g/L, lleugerament 

superior a la dels limfòcits. S´aprofita aquesta característica per a què després de la 

centrifugació pertinent, els limfòcits quedin concentrats just a sobre de la solució de 

Ficoll i es puguin recuperar amb facilitat.  

En un tub adequat al volum que s´hagi de separar, es disposa lentament la mostra 

sobre del ficoll amb cura de no barrejar les dues solucions. La relació final de mostra 



(diluïda) : Ficoll és de 3:1. Se centrifuga tot seguit a 600g 30 minuts a TA (aturada suau 

de centrífuga) Es recuperen els limfòcits de la interfase. Les cèl.lules es renten 

exhaustivament per eliminar les restes de Ficoll i altres cèl.lules contaminants que 

puguin ser-hi presents (p. e. plaquetes). En el cas d´haver partit de buffy coat, els 

rentats són més llargs,  ja que és un enriquit de plaquetes. En aquest cas, es fa un 

primer rentat de 10 minuts a 1400 rpm (250g), seguit de 2 o 3 rentats a 1000 rpm 

(200g) 15 min. Els rentats es fan amb PBS. Per a la resta de mostres de partida, es fa 

un primer rentat de 6 minuts a 1400 rpm (250g), seguit de 2 rentats a 1100 rpm (220g) 

10 min. Els rentats es fan amb PBS 2% SFB.  

 

1.2. Timus humans pediàtrics 

 

Es van processar mostres de timus pediàtrics durant el període comprès entre 2006 i 

2010, en col.laboració amb el grup del Dr. Pujol-Borrell i emmarcat en el projecte 

Eurothymaide amb referència LSHB-CT-2003-503410. Les mostres procedien de 

donants pediàtrics sotmesos a cirurgia cardíaca a l´Hospital Universitari de la Vall 

Hebron, i es van cedir per al seu ús en recerca previ consentiment informat dels tutors 

legals dels donants. A la taula 1 es fa un recull de les mostres, s´indica el pes total de 

teixit que es va rebre i la quantitat de teixit que es va usar per al treball que es presenta 

en aquesta tesi.  

L´estudi de les cèl.lules nTregs que es va a dur a terme amb aquestes mostres 

perseguia dos objectius a assolir mitjançant la citometria de flux: 1- determinació dels 

percentatges de les poblacions de timòcits, 2- caracterització fenotípica de les 

poblacions de timòcits. Per a la posta a punt de la metodologia, inicialment es va 

treballar només en l´assoliment de l´objectiu 1. Després, es va implantar el disseny 

experimental per a determinar simultàniament els dos objectius. Així doncs, les 

primeres mostres de timus que es van procesar es van usar exclusivament per a 

l´objectiu 1 i es mostren a la taula 1.1. La resta de mostres es van usar per a ambdós 

objectius i es mostren a la taula 1.2.  

 



 
 

Taula 1. Llistat de les mostres de timus pediàtrics processats. Les mostres es troben distribuïdes en 
dues taules segons si es van usar per a la determinació de l´objectiu 1 (taula 1.1) o per  a la determinació 
dels objectius 1 i 2 (taula 1.2). S´indiquen nom de la mostra i sexe i edat del donant, així com pes del teixit 
rebut al laboratori, i pes del teixit processat per a aquest treball de tesi. 
 
La nomenclatura de les mostres es va assignar al laboratori del Dr. Pujol (TMB, que vol 

dir timus de Barcelona), a excepció d´aquelles mostres que vam rebre directament 

nosaltres, sense que passessin prèviament per la fundació (HuGTiP), i que vam 

anomenar TMA (en referència a timus de la Universitat Autònoma de Barcelona).  

 
1.2.1. Processament dels timus  

Cada timus es va digerir mecànicament en condicions estèrils i a 4ºC en medi de cultiu 

RPMI suplementat amb 10% SBF (Gibco), 2mM L-glutamina, 100 U ml-1 penicil·lina i 

100 mg ml-1 estreptomicina (Sigma). Primer de tot, amb l’ajuda d’un bisturí es va 

eliminar la càpsula que envoltava el teixit, les zones hemorràgiques i les zones 

cauteritzades. Tot seguit, es va procedir a rascar de forma suau però persistent el teixit 

amb el bisturí, i s’observava com el medi guanyava terbolesa a mesura que els timòcits 

se separaven del teixit i se suspenien en el medi. La suspensió cel·lular es va rentar 

dues vegades amb medi de cultiu fresc (idèntic al que es va fer servir per a la digestió) 

10 min. 300 g. a TA i se’n va determinar la viabilitat usant el colorant vital blau tripà i la 

cambra de Neubauer. En tots els casos, la viabilitat va ser superior al 95%.  

Aproximadament es van usar entre 2-10 milions de timòcits per fer la tinció per a 

l´estudi mitjançant citometria de flux, en funció de si es tractava de mostres de la taula 

1.1 o de la taula 1.2, respectivament. La resta de timòcits es van usar per als estudis 

de proteòmica i de PCR quantitativa (Capítol 2 de resultats de la tesi). 

Sexe* Edat ¥ Edat en dies Rebut § Processat ‡ Sexe* Edat ¥ Edat en dies Rebut § Processat ‡

1 TMB119i M 7m 210 9 9 1 TMB348i F 6d 6 5,7 < 1
2 TMA-1 F 6d 6 2,9 2,9 2 TMB359i M 14d 14 2,3 < 1
3 TMB139i F 19m 570 22,6 22,6 3 TMA-5 M 1m 30 10,4 < 1
4 TMB168i M 8d 8 2 2 4 TMB374i F 6m 180 8,4 1,7
5 TMB175i M 3m 90 8 8 5 TMA-6 M 5d 5 7,7 < 1
6 TMB188i M 9d 9 3,9 3,9 6 TMA-7 M 10m 300 47,1 < 1
7 TMB197i F 7m 9d 219 23,9 1,3 7 TMB390i M 9d 9 5,3 5,3
8 TMB235i M 6m 180 12,2 12,2 8 TMA-8 M 27d 27 2,4 2,4
9 TMB263i F 4a 4m 28d 1608 7,2 < 1 9 TMB396i M 7m 9d 219 8,6 < 1
10 TMB267i F 3a 5m 13d 1258 6,8 6,8 10 TMA-10 F 11m 27d 362 17,6 17,6
11 TMA-2 M 6a 3m 23d 2303 5 5 11 TMB406i M 8a 8m 11d 3261 8,3 < 1
12 TMA-3 M 6a 8m 17d 2447 10,2 < 1 12 TMB407i M 8m 13d 253 4 4
13 TMB345i F 6d 6 4,6 < 1 13 TMB409i F 10a 7m 29d 3889 2,7 2,7
14 TMB361i F 11d 11 5,1 1,6 14 TMB411i M 19m 8d 574 5,1 < 1

15 TMB413i F 9d 9 4,1 4,1
16 TMB416i M 19m 7d 577 17 < 1

* M, masculí; F, femení. 17 TMA-11 M 4a 6m 22d 1662 20 1,4
¥ a, any; m, mes; d, dia. 18 TMB423i M 3m 1d 91 10,2 5,8
§ pes del teixit total rebut al laboratori 19 TMB424i F 11m 2d 332 6,4 < 1
‡ pes del teixit processat per a aquest treball de tesi 20 TMA-12 F 7d 7 7,4 1,5

21 TMA-13 M 2d 2 7,8 4
22 TMB432i F 27d 27 1,2 1,2

Pes del teixit (g.)Informació del donant
     Mostra

Informació del donant
     Mostra

Pes del teixit (g.)



 
2.  Immunofenotipatge per citometria de flux 

 

2.1. Immunofenotipatge de sang i derivats sanguinis 

 

2.1.1. Tinció superficial 

 

Per a cada marcador de Treg que es vulgui analitzar, es tenyeixen 200 μl de sang total 

amb anticoagulant de forma directa amb anticossos monoclonals d´especificitat 

humana  anti-CD4-FITC (BD Bioscience), anti-CD25-PECy5.5 (BD Bioscience) i un 

tercer anticòs marcat amb PE, que correspondrà al marcador d´estudi (veure llistat de 

marcadors de Treg). S´incuben 30 minuts a TA i a les fosques. Tot seguit s´afegeixen 2 

ml per tub de solució de lisi (FACS lysing solution, BD Bioscience) diluïda 1/10 amb 

aigua destil.lada durant 10 minuts, i es centrifuga 5 min a 300g TA. Aquesta solució 

llisa els eritròcits i alhora fixa el marcatge superficial. Es renta amb 2 ml per tub de PBS 

suplementat al 2% amb SFB. Arribats a aquest punt, es pot continuar amb el marcatge 

citoplasmàtic, o bé, rentar un cop més i ressuspendre les cèl.lules en 300 μl de PBS 

FACS i fer-ne l´adquisició al citòmetre. 

 

2.1.2. Tinció citoplasmàtica 

 
El marcatge amb anticossos monoclonals anti-FOXP3PE (eBIOSCIENCE) i anti- CTLA-

4PE (BD Bioscience) és intracitoplasmàtic. Després de marcar les cèl.lules 

superficialment, es renten amb saponina (Sigma-aldrich) al 0,1% (en PBS 2% SFB), i 

es ressuspenen amb 50 μl de solució de permeabilització (0,3% de saponina en PBS 

2% SFB) en presència de l´anticòs. La saponina és un detergent suau que forma porus 

a la membrana plasmàtica de les cèl.lules permetent l´entrada dels anticossos al 

citoplasma. Els porus són transitoris, només es mantenen en presència de la saponina. 

Les cèl.lules s´incuben 45 minuts amb l´anticòs i el detergent, i després es renten dues 

vegades amb PBS 2% SFB. Si l´adquisició de les cèl.lules no es pot dur a terme en les 

dues hores següents, cal fixar el marcatge citoplasmàtic. Es pot usar la FACS lysing 

solution o una solució de paraformaldehid (PFA) a l´1%. 

 
2.1.3. Adquisició de la mostra i anàlisi de les dades 

 

L´adquisició de les cèl.lules es realitza en un citòmetre de flux analitzador FACSCalibur 



(BD Immunocytometry Systems), i les dades s´analitzen amb el software CellQuest Pro 

(BD Immunocytometry Systems) basant-nos en la metodologia d´anàlisi de l´article de 

Wing i col.laboradors [170]. L´estratègia d´anàlisi s´indica a l´apartat 3.1.1. del capítol 3 

de resultats, figura 3.2.  

 
2.2. Immunofenotipatge de les mostres de timus 

Per poder estudiar les poblacions de timòcits és necessari marcar CD4 i CD8 

simultàniament. Per a l´estudi dels percentatges de les poblacions de timòcits (objectiu 

1, veure apartat 1.2 de Materials i Mètodes), es va realizar una tinció superficial de tres 

fluorecències per tub: CD4 i CD8, i es va afegir CD25. Per també poder dur a terme la 

caracterització fenotípica de les poblacions de timòcits d´estudi (objectiu 2), 

posteriorment es va implementar el marcatge amb una quarta fluorescència per tub: 

CD4, CD8, CD25 i un anticòs dirigit contra el marcador d´estudi. Per a cada mostra, es 

van tenyir 16 molècules de superficie i 2 molècules intracitoplasmàtiques (veure panell 

de tinció a la taula 2.2). El panel de tinció de la taula 2.1 es va fer servir per al marcatge 

de les mostres de timus processades a l´inici de l´estudi (taula 1.1), mentre que el 

panel de tinció de la taula 2.2 és l´usat per al marcatge de les mostres processades 

posteriorment (taula 1.2). 

 

2.2.1. Tinció superficial 

 

Es van tenyir 200.000 cèl.lules procedents de digerits totals de mostres de timus amb 3 

μl de cada un dels anticossos (directament marcats amb un fluorocrom) pertinents 

(veure taula 2). Les mostres es van incubar 30 minuts a TA i a les fosques, i es van 

rentar dues vegades amb  PBS suplementat al 2% amb SFB 5 min. a 300g TA. Es van 

ressuspendre en 300 μl de PBS i es van adquirir al citòmetre. 

 

2.2.2. Tinció citoplasmàtica 

 

Per la tinció intracitoplasmàtica, es van marcar 400.000 cèl.lules, primer amb 

anticossos contra proteïnes de superficie seguint el protocol indicat a l´apartat 2.2.1. 

Després del marcatge superficial, les cèl.lules es van fixar amb FACS lysing solution 

1:10 (BD) per a què mantinguin la integritat quan s´incuben amb el tampó de marcatge 

que conté saponina. Es van rentar dos cops amb PBS suplementat al 2% amb SFB, i 

després amb PBS suplementat al 2% amb SFB i al 0.1% amb saponina. Es van 

ressuspendre amb solució de permeabilització (PBS 2% SFB saponina 0,3%) i es van 



incubar amb l´anticòs durant 45 min. a TA i a les fosques. Es van rentar dues vegades 

amb  PBS suplementat al 2% amb SFB 5 min. a 300g TA., es van ressuspendre en 

300 μl de PBS i es van adquirir al citòmetre.  

En els casos en què l´adquisició de les mostres tenyides no es va poder dur a terme en 

les dues hores següents al marcatge, ja fos superficial o citoplasmàtic, es van fixar les 

cèl.lules amb FACS lysing solution 1:10 i es van mantenir a 4ºC fins al moment de 

l´adquisició, que pot allargar-se fins un màxim de 24 hores després del marcatge.  



 
 

Taula 2. Panell de tinció per a l´immunofenotipatge de les mostres de timus mitjançant citometria 
de flux. Com s´explica a l´apartat 3, el panell de tinció de la taula 2.1 es va fer servir per al marcatge de 
les mostres de timus processades a l´inici de l´estudi (taula 1.1). I el panell de tinció de la taula 2.2, per al 
marcatge de les mostres  processades posteriorment (taula 1.2). 
 
 

canals de fluorescència FL1 FL2 FL3
fluorocroms FITC PE PerCP

TINCIÓ SUPERFICIAL
control negatiu
tub 1 IgG1§ IgG1 IgG1
controls de compensació
tub 2 CD4 IgG1 IgG1
tub 3 IgG1 CD4 IgG1
tub 4 IgG1 IgG1 CD4
control de poblacions
tub 5 CD4 CD8 CD3
controls dels marcadors estudiats (FMO*)
tub 6 CD4 CD8 IgG1
tubs per immunofenotipatge
tub 7 CD4 CD8 CD25

200.000 cèl.lules per tub
3 μl de cada anticòs per tub

canals de fluorescència FL1 FL2 FL3 FL4 canals de fluorescència FL1 FL2 FL3 FL4
fluorocroms FITC PE PerCP PE-Cy7 fluorocroms FITC PE PerCP PE-Cy7

TINCIÓ SUPERFICIAL TINCIÓ CITOPLASMÀTICA
control negatiu control negatiu
tub 1 IgG1 IgG1 IgG1 IgG1 tub 1 IgG1 IgG1 IgG1 IgG1
controls de compensació controls de compensació
tub 2 CD4 IgG1 IgG1 IgG1 tub 2 CD4 IgG1 IgG1 IgG1
tub 3 IgG1 CD4 IgG1 IgG1 tub 3 IgG1 CD4 IgG1 IgG1
tub 4 IgG1 IgG1 CD4 IgG1 tub 4 IgG1 IgG1 CD4 IgG1
tub 5 IgG1 IgG1 IgG1 CD4 tub 5 IgG1 IgG1 IgG1 CD4
control de poblacions control de poblacions
tub 6 IgG1 CD8 CD3 CD4 tub 6 IgG1 CD8 CD3 CD4
controls dels marcadors estudiats (FMO) controls dels marcadors estudiats (FMO)
tub 7 CD8 IgG1 CD25 CD4 tub 7 CD8 IgG1 CD25 CD4
tub 8 IgG1 CD8 CD25 CD4 tub 8 IgG1 CD8 CD25 CD4
tubs per immunofenotipatge tubs per immunofenotipatge
tub 9 CD8 CD27 CD25 CD4 tub 9 CD8 CTLA-4 CD25 CD4
tub 10 CD44 CD8 CD25 CD4 tub 10 CD8 FOXP3¥ CD25 CD4
tub 11 CD8 CD69 CD25 CD4
tub 12 CD8 CD62L CD25 CD4 400.000 cèl.lules per tub
tub 13 CD8 CD122 CD25 CD4 5 μl de cada anticòs per tub
tub 14 CD8 CD127 CD25 CD4 ¥15 μl de l´anticòs anti-FOXP3 per tub
tub 15 CD8 GITR¥ CD25 CD4
tub 16 CD8 CD95 CD25 CD4
tub 17 CD8 CD54 CD25 CD4
tub 18 DR CD8 CD25 CD4
tub 19 CD8 CCR4 CD25 CD4
tub 20 CD8 CCR5 CD25 CD4
tub 21 CD8 CCR6 CD25 CD4
tub 22 CD8 CD278 CD25 CD4
tub 23 CD8 CD279 CD25 CD4

200.000 cèl.lules per tub
3 μl de cada anticòs per tub
¥10 μl de l´anticòs anti-GITR per tub

§controls d´isotip



2.2.3. Adquisició de la mostra i anàlisi de les dades 

 
L´adquisició de les cèl.lules es realitza en un citòmetre de flux analitzador FACSCanto 

(BD Immunocytometry Systems), i les dades s´analitzen amb el software FACSDiVa® 

(BD Immunocytometry Systems) i el software FlowJo® (FlowJo Enterprise). 

L´estratègia d´anàlisi s´indica a l´apartat 1.1.1 del capítol 1 de resultats, figura 1.2. 

 
3. Aïllament de cèl.lules T 

 
Per a la separació cel.lular de les poblacions de Treg i Teff procedents de mostres de 

sang o productes derivats de la sang (sang total heparinitzada procedent de donants i 

bosses leucoplaquetàries), es va partir de PBMCs obtinguts per gradient de densitat 

amb Ficoll. En el cas de les mostres de timus humans pediàtrics, es va partir de 

suspensions cel.lulars de timòcits obtingudes mitjançant digestió mecànica. 

 
3.1. Separació magnètica de cèl.lules T reguladores  

 
Es va fer servir el kit de separació de cèl.lules T reguladores humanes CD4+CD25+ 

Regulatory T Cell Isolation Kit, human (Miltenyi Biotech) i es van seguir les instruccions 

del fabricant amb petites modificacions. L´estratègia de separació que utilitza el kit 

consisteix en aillar en un primer pas les cèl.lules TCD4+ mitjançant selecció negativa a 

partir de l´ús d´una barreja o cocktail format per anticossos monoclonals biotinilats 

dirigits contra CD8, CD14, CD15, CD16, CD19, CD36, CD56, CD123, TCRγ/δ, i 

CD235a (Glycophorin A), que seguidament s´incuben amb anticossos anti-biotina units 

a boles magnètiques. Després les cèl.lules TCD4+ es marquen amb un anticòs anti-

CD25 per purificar les cèl.lules CD25+ a partir de selecció positiva. Per a la separació 

magnètica de les cèl.lules marcades es va fer servir l´autoMACS (Miltenyi Biotech).  

 

Els volums de reactius que s´indiquen a continuació són necessaris per cada 10 

milions de cèl.lules a marcar, a excepció del volum de tampó en què es ressuspenen 

les cèl.lules marcades per passar-les per l´autoMACS, que són 500µl per cada 100 

milions de cèl.lules.  El tampó que s´utilitza per al procés és PBS 2mM EDTA 0,75% 

SBF (s´anomena running buffer) a 4ºC. Les cèl.lules es van centrifugar 300g 5 min 4ºC, 

es van ressuspendre amb 90µl de tampó i es van afegir 10µl de la barreja d´anticossos 

biotinilats. Es va incubar 10 min a 4ºC i es van afegir 20 µl d´anticòs monoclonal anti-

biotina unit a boles magnètiques. Es va incubar 15min a 4ºC, i es va rentar l´excès 



d´anticòs amb tampó usant 10-20x el volum de marcatge i centrifugant 300g 5min 4ºC. 

Es van ressuspendre les cèl.lules en 500µl de tampó i es va fer la separació amb 

l´autoMACS usant el programa Depl05. Es va determinar la cel.lularitat i la viabilitat 

(per exclusió amb blau tripà) de la fracció CD4+ amb l’ús de la cambra de Neubauer, i 

es va prossegir amb el marcatge. Les cèl.lules es van ressupendre amb 90µl de tampó 

i es van marcar amb 10µl d´anticòs monoclonal anti-CD25 unit a boles magnètiques. 

Es va incubar 15min a 4ºC i es va rentar amb 1-2ml de tampó 300g 5min 4ºC. Es van 

ressupendre les cèl.lules en 500µl de tampó i es van separar amb l´autoMACS usant el 

programa Posseld2. 

La puresa de cada fracció cel.lular eluïda es va analitzar per citometria de flux 

mitjançant la tinció específica amb anticossos monoclonals anti-CD4 i anti-CD25. La 

quantitat màxima de partida en un mateix procés de separació és de 1.000 milions de 

timòcits. 

 
3.2. Separació de cèl·lules T reguladores mitjançant citometria de flux 

 
Per a l’obtenció de Tregs mitjançant citòmetres separadors, es va fer un primer pas 

d’enriquiment de la mostra en la fracció d’interès. Això és, es van aïllar les cèl·lules T 

CD4+ mitjançant separació magnètica amb l´autoMACS. El procediment que es va 

seguir va ser el mateix que el que s´indica a l’apartat 3.1 amb una modificació que 

afecta al programa de separació, que en aquest cas va ser Depletes. Aquest és un 

programa de separació de l´autoMACS amb el que a la fracció d’interès s’obtenen més 

cèl·lules en número, tot i que aquestes no són tan pures en quant al marcador de 

selecció. Així podíem obtenir el major número possible de cèl·lules TCD4+, tot i que hi 

hagués contaminació d´altres cèl·lules. La presència de cèl·lules CD4- o de cèl·lules 

CD4+ que no fossin limfòcits a la nostra mostra a separar no suposava un problema, ja 

que la separació mitjançant citometria de flux és molt específica i ens assegura 

pureses molt altes de les poblacions separades.  

Seguidament, la fracció separada de cèl·lules TCD4+ es va tenyir amb anticossos 

monoclonals marcats fluorescentment (aquests varien segons l’objectiu a assolir), que 

és requisit previ per poder separar mitjançant citometria de flux les poblacions de Treg i 

Teff.  Per a la tinció es va usar 1μl de cada anticòs per cada milió de cèl·lules a 

separar. Es va incubar 15-20 min a TA i es va rentar l´excès d´anticòs a 300g 5min TA 

amb PBS. Les cèl.lules es van ressuspendre en PBS, i en cas de formació de xarxes 

de DNA genòmic visibles, la mostra es va filtrar amb filtres de 30μm (Celltrics®, 

Partec).  



 
4. Metodologia REM de cultiu de cèl.lules T 

 

El mètode d´expansió ràpida (Rapid Expansion Method, REM[171]) es va adaptar com 

s´indica. A dia 0 es van cultivar en flasks T25 (BD Biosciences) 40.000 cèl.lules de 

cada població en 25 ml finals de medi IMDM suplementat amb L-glutamina 2mM, 

penicilina 100U/ml i estreptomicina 100mg/ml (ambdues de Sigma-Aldrich), pool de 

sèrum humà A+ descomplementat al 10% (obtingut de donants del BST i processat al 

laboratori) i anticòs monoclonal anti-CD3 humà (OKT3, generat al laboratori) a 50ng/ml 

a 37ºC i CO2 al 5%. Es van afegir 25 x 106 PBMCs irradiats a 30-Gy com a feeders 

(cèl.lules que produeixen i alliberen al medi factors de creixement que no es coneixen 

amb certesa, però que ajuden al creixement de les cèl.lules T). La IL-2 es va afegir a 

dia 1 del cultiu a 100 i 45 U/ml per a les Treg i Teff, respectivament. Els cultius no es 

van tocar novament fins a dia 5, moment en què es va canviar la meitat del medi per 

medi fresc amb IL-2. Les cèl.lules es podien utilizar a partir del dia 8-9 de cultiu.  

 
4.1. Processament del sèrum humà 

 
Al laboratori es prepara de rutina un pool de sèrum humà per al cultiu de cèl.lules T 

d´origen humà. Es parteix de 6-10 bosses de sèrum humà de donants masculins A+. 

Cada sèrum es processa individualment, però tots al mateix temps. Breument, es 

descomplementen 30 min. a 56ºC, s´ultracentrifuguen a 45.000g per retirar el greix, es 

filtren a 0,22μm i es testen mitjançant un assaig de proliferació cel.lular de limfòcits T 

en què s´usa medi de cultiu suplementat amb cada un dels sèrums al 10%. Finalment, 

es barregen tots aquells sèrums que hagin estat considerats aptes a l´assaig de 

proliferació, i el pool s´aliquota i s´emmagatzema a -20ºC.  

 

5.  Assajos funcionals 

 
5.1 Assajos d´apoptosi 

 

Per aconseguir mort cel.lular induïda per activació (AICD, activation-induced cell 

death), les cèl.lules Treg i Teff expandides de controls i pacients es van activar in vitro 

amb 1,25μl d´esferes recobertes d´anticossos humans anti-CD3 i anti-CD28 

(Dynabeads, Invitrogen) per cada 1x106 cèl.lules (relació de cèl.lula: esfera de 2:1) i IL-



2 a 100 U/ml i es van cultivar 3 dies a 37ºC i CO2 al 5% en medi IMDM suplementat 

amb glutamina 2mM, penicilina 100 U/ml i estreptomicina 100 μg/ml (Sigma-Aldrich) i 

sèrum humà al 10% (medi IMDM complet). Les cèl.lules es van plaquejar en plaques 

de 96 pous de fons rodó en una relació de 105 cèl.lules per pou, i es van cultivar a 37ºC 

i CO2 al 5% en medi (IMDM complet suplementat amb IL-2 a 100 U/ml) i sense 

estímuls o amb estímuls proapoptòtics: anticòs monoclonal anti-CD3 humà unit a placa 

a 30 μg/ml (OKT3) o anticòs monoclonal anti-CD95 humà soluble (clon DX2, BD 

Bioscience) a 1 μg/ml. Es va analitzar el grau d´apoptosi per citometria de flux a les 24, 

48 i 72 hores de cultiu amb el kit de marcatge Annexin-V-FLUOS (Roche Diagnostics 

GmbH) seguint les instruccions del fabricant. No es van dur a terme passos de rentat 

per evitar la pèrdua de cèl.lules apoptòtiques. 

 

5.2. Assajos de supressió 

 
Les cèl.lules Treg expandides de controls i pacients T1D es van descongelar i es van 

cultivar en plaques de 96 pous de fons rodó a diferents ràtios amb 104 cèl.lules Teff 

(cèl.lules CD4+CD25- al.logèniques descongelades i obtingudes per separació 

magnètica) per pou en medi IMDM complet (veure apartat 3.1 de Materials i Mètodes). 

Les cèl.lules Teff es van estimular amb esferes recobertes d´anti-CD3 i anti-CD28 

(Dynabeads, Invitrogen) en una relació de cèl.lula: esfera de 2:1 en presència de 5 x 

104 PBMC autòlegs a les Teff irradiades (a 30 Gy). Com a control de l´assaig, es va 

calcular la proliferació de cada població cel.lular aïllada usant les mateixes condicions 

descrites (104 cèl.lules per pou). Les cèl.lules es van incubar durant 5 dies a 37ºC i CO2 

al 5%. Es van pulsar amb 1 μCi de metil timidina tritiada (Perkin-Elmer) per pou 16 

hores abans de llegir la proliferació. El percentatge de supressió es va calcular com 

s´indica: 100 - (100 x c.p.m. ratio Treg:Teff / c.p.m. Teff). Totes les condicions de cultiu 

es van dur a terme per triplicat. 

 

6. Tècniques de biologia molecular 

 
6.1. Extracció d´RNA 

 

Es va fer servir el kit RNEasy Mini (Qiagen), i es van seguir les instruccions del 

fabricant amb alguna lleugera modificació. Es va treballar ràpid i a temperatura 

ambient, i fent servir material i espai de treball lliure d´RNAses. Les mostres de partida, 

en cas de trobar-se emmagatzemades a -80ºC, es van atemperar a 37ºC, i es van 



ressupendre en el tampó RLT Plus (suplementat amb β-mercaptoetanol (β-ME, Sigma) 

en una relació de 10μl β-ME per cada ml de tampó) seguint la relació de 600μl de 

tampó per cada 10 milions de cèl.lules o 10 μg d´RNA teòrics. Es va  homogenitzar el 

lisat fent-lo passar per una xeringa de 20G almenys 5 cops, es va transferir a una 

gDNA Eliminator column per eliminar el DNA genòmic i es va centrifugar 30s a ≥8000g. 

Cal repetir aquest pas fins a fer passar tot el volum de lisat per la columna. Es va afegir 

1 volum d´etanol al 70% a l´eluït i es va transferir fins a 700μl de la mostra a una 

RNeasy spin column. Es va centrifugar 15s a ≥8000g per enganxar l´RNA a la 

membrana de la columna. Es va descartar l´eluït i es va repetir aquest pas fins a fer 

passar tot el volum per la columna. Es va rentar la membrana de la columna primer 

amb 700μl de tampó RW1, i després amb 500μl de tampó RPE. En ambdós casos, es 

va descartar l´eluït després de centrifugar 15s a ≥8000g. Es van afegir novament 500μl 

de tampó RPE i es va centrifugar 2min a ≥8000g per rentar i assecar la membrana de 

la columna. Es va col·locar la columna en un nou tub col·lector i es va centrifugar a 

velocitat màxima 1min. Aquest pas serveix per assegurar-nos d’eliminar completament 

l´etanol, que podria afectar als usos posteriors de l´RNA. Finalment, es va col·locar la 

columna en un ependorff i es va afegir directament a sobre de la membrana entre 30-

50μl d´aigua RNasa-free. Es va incubar 1 minut per a què la membrana s´impregnés i 

es va centrifugar 1min a ≥8000g per eluir l´RNA.   
 
Nota: el buffer RLT Plus (+β-ME) pot usar-se per arxivar les mostres durant mesos a -

80ºC, ja que d´aquesta manera els àcids nucleics es mantenen en bon estat. Així es va 

procedir amb diverses de les nostres mostres. En el moment de l’extracció d´RNA, es 

van descongelar a 37ºC i es va iniciar el protocol en el punt de l’homogeneïtzació. 

 
6.2 Validació i quantificació de les mostres d´RNA 

 
La qualitat de les mostres d´RNA es va analitzar mitjançant l´ús de l´Agilent´s 2100 

Bioanalyzer (Agilent Technologies, Inc.). Es tracta d´un sistema d´electroforesi capil.lar 

on les molècules d´RNA se separen per mida i es detecten per la incorporació d´una 

molècula intercalant fluorescent. L´mRNA representa una proporció molt baixa del total 

d´RNA a les mostres (entre 1-3% segons 

http://www.lifetechnologies.com/es/en/home/references/ambion-tech-support/rna-

isolation/tech-notes/assessing-rna-quality.html).  

Així, aquesta tecnologia no detecta l´mRNA sinó l´rRNA ribosomal, que és majoritari, i 

assumeix que la quantitat i la qualitat de l´rRNA reflecteix la de l´mRNA. En eucariotes, 



les bandes majoritàries corresponen als rRNAs 18S i 28S. Aquest sistema genera un 

valor indicatiu de l´estat del RNA que s´anomena RIN (RNA Integrity Number), i que 

presenta un rang de valors d´1-10. Com més alt és el RIN, millor és l´estat de l´RNA. 

La relació entre la quantitat de rRNA 28S i 18S també és indicativa de l´estat de l´RNA, 

i els valors entre 1-2 indiquen que l´RNA és de bona qualitat. El criteri de validació de 

les mostres d´RNA que s´han usat per aquest treball de tesi ha estat que el RIN fos 

superior a 7, i la relació 28S/18S d´rRNAs fos superior a 1. 

 

La quantitat d´RNA de les mostres es va determinar mitjançant l’ús del Nanodrop 1000 

Spectrophotometer (Thermo Scientific), que es tracta d’un espectrofotòmetre que 

utilitza una metodologia de retenció de la mostra que només fa ús de la tensió 

superficial, i així no cal usar cubetes. Per a la quantificació d´RNA, es mesura 

l’absorbància de llum a 260nm (on presenten la màxima absorció els àcids nucleics) i 

s’aplica la fórmula que indica que 1 unitat d´A260 = 44μg/ml. Les proteïnes presenten la 

màxima absorció a 280 nm, així que s’usa la relació d’absorbàncies A260/A280 per 

determinar la presència de proteïnes a la mostra. Per RNA, s’accepta que la mostra 

està lliure de proteïnes quan aquesta relació oscil·la al voltant de 2. Les mostres que 

s’han usat per aquest treball de tesi presentaven valors al voltant de 2. 

 

6.3. Retro-transcripció 

 
Es van usar dues retro-transcriptases per passar les mostres d´RNA a cDNA: M-MLV 

(Moloney Murine Leukemia Virus) i SuperScript III (ambdues d´Invitrogen). Es van usar 

en funció de la seva disponibilitat al laboratori. Els dos enzims retro-transcriuen un 

màxim de 5μg d´RNA total o de 0,5μg  d´mRNA per cada reacció de 20μl, i es 

diferencien en la quantitat mínima d´RNA (ja sigui RNA total o mRNA) que poden 

processar, que és de 1ng per la M-MLV, i de 10pg per la SuperScript III.  

 
A continuació s´indiquen els protocols que es van fer servir per a cada una d´elles, que 

són les instruccions de la casa comercial. Cada reacció va tenir un volum final de 20μl i 

es va treballar a 4ºC.  

 

M-MLV: Es van barrejar 0,5μl d´oligo(dT)15 1μg/μl (25pg/ml, Invitrogen)*, 1μl dNTPs 

10μM (0,5mM, Sigma), i l´RNA en un volum màxim de 10,5μl (es va ajustar el volum 

amb aigua DEPC si va caler). La barreja es va desnaturalitzar 5min. a 65ºC seguit d´1 

min. a 4ºC. Seguidament, es van afegir 4μl de buffer 5x (1x), 2μl DTT 0,1M (10mM) 



(ditiotreitol, agent reductor, Invitrogen) i 1μl RNase OUT 40U/ml (0,1U/ml) (mescla 

d´inhibidors d´RNases, Invitrogen) i es van incubar 2min. a 37ºC. Finalment, es va 

afegir 1μl de M-MLV 200U/ml (0,5U/ml) i es va incubar la barreja 50 min. a 37ºC seguit 

de 15min. a 70ºC.    
 
SuperScript III: Es van barrejar 0,5μl d´oligo(dT)15 1μg/μl (25pg/ml)*, 1μl dNTPs 10mM 

(0,5mM), i l´RNA en un volum màxim de 11,5μl (es va ajustar el volum amb aigua 

DEPC si va caler). La barreja es va desnaturalitzar 5min. a 65ºC seguit d´1 min. a 4ºC. 

Seguidament, es van afegir 4μl de buffer 5x (1x), 1μl DTT 0,1M (5mM) i 1μl RNase 

OUT 40U/ml (0,1U/ml) i 1μl de SuperScript III 200U/ml (0,5U/ml) i es va incubar la 

barreja 60 min. a 55ºC seguit de 15min. a 70ºC.    

 

6.4. PCR convencional de GAPDH 

 

Per comprovar la funcionalitat del cDNA i com a mesura indirecta de la integritat de 

l´RNA, es va realitzar una amplificació per PCR convencional del gen de la GAPDH 

humana (gliceraldehid 3-deshidrogenasa) usant primers que abarquen diferents exons 

del gen. Es tracta d´un gen d´expressió ubiqua (housekeeping gene), així ens 

assegurem que es troba a totes les nostres mostres i que s´expressa en quantitats 

altes.  

Cada reacció de PCR va tenir un volum final de 15μl i es van fer servir per tub 2μl de la 

mostra de cDNA diluïda 1/10 (20ng), 1,5μl de buffer 10x que acompanya l´enzim (1x, 

Biotools), 1,5μl dNTPs 2,5μM (0,25mM, Sigma), 1,5μl del primer directe 5μM (0,5M, 

Sigma), 1,5μl del primer revers 5μM (0,5M, Sigma), 6,4μl d´aigua de grau de PCR 

(aigua milliQ doblement autoclavada) i 0,6μl de Taq polimerasa 5U/μl (0,2U/μl, 

Biotools). Les seqüències dels primes són les següents: directe, 

5’TCTTCTTTTGCGTCGCCAG3’, i revers, 5’AGCCCCAGCCTTCTCCA3’. El muntatge 

de la PCR es va realitzar a 4ºC, i el programa d´amplificació que va usar-se és el 

següent: 1 cicle de 95ºC 3 min., 28 cicles de 95ºC 30s., 65ºC 30s. i 72ºC 30s., i 1 cicle 

de 72ºC 7 min, seguit d´1 cicle a 4ºC ∞. Després es va fer córrer el producte de 

l´amplificació en una electroforesi en gel d´agarosa (Ecogen) al 2% i bromur d´etidi 

(Sigma) al 0,004%(v/v) a 80V 30-60 min, i es va revel.lar la presència de bandes amb 

la llum UV amb l´ajuda del Versadoc. 

 

 

 



 

6.5. PCR quantitativa  

 

La PCR a temps real o PCR quantitativa (qPCR) permet monitoritzar el progrés de 

l´amplificació de la seqüència problema i quantificar-la, a diferència de la PCR 

convencional, en què la informació de la reacció es recull al final del procès i només és 

qualitativa. 

  

La quantificació dels productes de PCR a temps real es basa fonamentalment en la 

detecció de fluorescència mitjançant l´ús de sondes fluorescents complementàries a la 

seqüència diana o d´intercalants de DNA fluorescents. Així, les reaccions es 

caracteritzen pel moment en el temps durant el ciclatge (cicle threshold o Ct) en què el 

senyal fluorescent incrementa de forma significativa respecte el senyal basal. Com més 

alt sigui el número de còpies de la diana a l´inici, abans es produirà l´increment de la 

fluorescència i més baix serà el Ct. 

 

6.5.1. Quantificació relativa (mètode del Ct comparatiu o mètode 2-
ΔΔ

Ct) 

 
Un assaig de quantificació relativa permet analitzar els canvis en l´expressió gènica 

d´una mostra o un grup de mostres en relació a una mostra de referència (també 

anomenada calibrador), i és la metodologia d´anàlisi que vam emprar en el nostre 

estudi. 

 
En qualsevol estudi d´expressió gènica es requereix una normalització per corregir les 

diferències entre reaccions i entre mostres. Amb aquesta finalitat s´usen controls 

endògens, que són gens idealment amb una transcripció constant sota diferents 

condicions experimentals i suficientment abundants en els diferents teixits i tipus 

cel.lulars. Els gens més usats en aquest estudi han estat: d´RNAs ribosomal (18S), de 

gens involucrats en funcions cel.lular bàsiques com ara la glucòlisi (GAPDH, PGK1) o 

la síntesi de nucleòtids (HPRT), o les proteïnes associades als RNAs estructurals 

(RPLP0). 

 

Per al càlcul de la quantificació relativa vam fer servir el mètode del Ct comparatiu, que 

requereix que l´eficiència d´amplificació dels gens involucrats en l´assaig (gens 

d´interès i controls endògens) sigui similar i propera al 100% (es va calcular l´eficiència 

d´amplificació usant la metodologia del pendent de Ct (veure nota d´aplicació d´ 



Applied Biosystems: Amplification Efficiency of Taqman® Gene Expression Assay,) per 

als següents gens: FOXP3, CD25, GITR, .., i els valors oscil.len entre el 85-120%).  

 

La formula aritmètica que utilitza aquest mètode és la següent:  

RQ = 2-ΔΔΔCt 

on RQ és la quantificació relativa (Relative Quantification), no té unitats i permet 

comparar entre mostres i/o assajos.  

 

A continuació es disseccionen les fórmules per entendre millor el càlcul seguint un 

ordre temporal: 

(1) Calcular ΔCt per a cada mostra. Es fa normalitzant l´expressió del gen d´interès per 

aquella mostra amb l´expressió del control endogen per aquella mostra de la següent 

manera: 

ΔCt mostra = ΔCtgen interès – ΔCtcontrol endogen 

(2) Decidir quina mostra usarem com a referència per al càlcul de la RQ. Aquesta 

mostra serà el calibrador de l´assaig. També cal calcular el seu ΔCt, i es fa com per a 

qualsevol altra mostra, normalitzant amb el control endogen de la següent manera: 

ΔCt calibrador = ΔCtgen interès – ΔCtcontrol endogen 

(3) Calcular el ΔΔCt per a una mostra i un gen d´interès concret x (prèviament 

normalitzat amb el control endogen). Es fa referenciant l´expressió del gen d´interès x 

d´una mostra (ΔCtx mostra) amb l´expressió del gen d´interès x del calibrador (ΔCtx 

calibrador) de la següent manera: 

 

ΔΔCtx = ΔCtx mostra – ΔCtx calibrador  

 

L´obtenció dels valors de Ct i l´establiment de la línia basal per a cada reacció es va 

aconseguir de forma automàtica gràcies al software SDS (Sequence Detection System) 

versió 2.3 (Applied Biosystems). El càlcul de la RQ es va realitzar amb el software RQ 

Manager versió 2.1 (Applied Biosystems). Es van aplicar certs criteris per a excloure de 

forma manual valors de Ct, i són els següents:  

  

• Els valors de Ct>35 no s´inclouen a l´anàlisi dels resultats perquè es troben molt 

propers als límits de la sensibilitat del sistema de detecció de la PCR a temps real. 

 



• Es realitzen triplicats per a l´amplificació de cada gen. La SD del promig dels valors de 

Ct no ha de superar 0,25. En cas de replicats la corva d´amplificació dels quals 

s´allunya de la dels altres replicats, es va testar si treient el seu valor de Ct del promig 

disminuïa la SD, i en cas afirmatiu, s´excloia aquest valor. Com a mínim es disposava 

de dos replicats per dada per tenir-la en compte a l´anàlisi. 

 

7. Assajos proteòmics 

 

Els assajos de proteòmica els van dur a terme al Servei de Proteòmica de la Vall 

Hebron dirigit pel Dr. Francesc Canals. Se´ls hi van proporcionar les fraccions cel.lulars 

de Treg i Teff aillades per FACS en format de pellet sec de 3 mostres de timus i 2 

mostres de PBMCS. Ells van dur a terme el processament dels 5 experiments d´ICPL, i 

ens van lliurar una taula amb el llistat de proteïnes identificades i quantificades per a 

cada experiment.  

Per a cada assaig d´ICPL, es van barrejar els extractes proteïcs de la fracció de 

cèl.lules T efectores i cèl.lules T reguladores de la mateixa mostra de PBMC o de 

timus. La reducció, carbamidometilació i marcatge de la proteïna es va realitzar fent 

servir el kit PL Serva IC, seguint les recomanacions del manufacturador, que 

s´expliquen a continuació. Uns 200μg de proteïna van ser reduïts 30 min a 60ºC en 

presència de 0,5μl de solució fosfina tris (2-carboxietil). Les mostres es van atemperar, 

es van alquilar amb 0,5μl de iodoacetemaida i es van incubar 30 min a 25ºC en foscor. 

Es va aturar la reacció per adició de 0,5μl d´N-acetilcisteïna i es va incubar 15 min a 

25ºC. Després de la carbamidometilació, 3μl de la solució 12C-Nic-reagent (L) es va 

afegir a 100 μg de la mostra de Teff i 3μl de la solució 13C-Nic-reagent (H) a la mateixa 

quantitat de la mostra de Treg. Les mostres es van cobrir amb argó, es van sonicar 

durant 1 min i es va deixar que procedís la reacció a TA durant 2 hores. Després, 2 μl 

d´hidroxilamina es van afegir a cada mostra i es van incubar durant 20 min. Les 

mostres es van barrejar i el pH es va ajustar a 11-12 afegint NaOH 2N. Es va precipitar 

la proteïna amb el kit Clean up (GE, Healthcare) i es va dissoldre en tampó de càrrega 

de mostra (Tris-HCL 50mM, pH 6,8, 2% (p/v) SDS, 0,1% (p/v) blau de bromofenol, 10% 

v/v glycerol, 5% v/v mercaptoetanol). Es van separar les proteïnes mitjançant 

electroforesi 1D en gel de poliacrilamida al 2,5%. Cada carril del gel es va tallar en 20 

fragments horitzontals i cada fragment es va sotmetre a digestió tríptica amb tripsina 

porcina modificada (Promega, Madison, WI.) 

 

La digestió tríptica es va analitzar en un espectròmetre de masses de trampa iònica 

Esquire HCT (Bruker) acoblat a un sistema de nanoHPLC (Ultimate, LcPackings, 



Netherlands). La mostra en primer lloc es va concentrar en una columna de 

nanotrampa PepMap 300um i.d. 1 mm i després es va carregar en una columna de 

nanoseparació PepMap 75um i.d. 15 cm. (LC Packings, Netherlands). Els pèptids es 

van eluir gràcies a un gradient d´acetonitril (Gradient: 0-60% B en 120 min, B) 80% 

acetonitril (CAN), àcid fòrmic 0,1% en aigua; flow rate ca. 300 nL/min) a través d´una 

agulla de nanosprai PicoTip (New Objective, Woburn, MA) a la font d´ionització de 

nanosprai de l´espectròmetre de masses de trampa iònica. El processament de les 

dades per a la identificació i la quantificació de les proteïnes es va fer amb Protein 

Scape 2.1 i WARP-LC 1.2 (Bruker), una plataforma de software que integra el 

processament de la correguda de dades LC-MS, la indentificació de proteïnes a través 

de la cerca a la base de dades d´espectres MS/MS i la quantificació proteïca basada 

en la integració dels pics cromatogràfics de MS obtinguts dels cromatogrames iònics 

per a cada precursor. Les proteïnes es van identificar fent servir Mascot per buscar a la 

base de dades Swiss-Prot 57.0. Els espectres MS/MS es van buscar amb un precursor 

de tolerància de massa de 1,5 Da, fragment de tolerància de 0,5 Da, especificitat de 

tripsina amb un màxim d´un lloc de trencament perdut, carbamidometilació de cisteïna 

establerta com a modificació fixa i l´oxidació de metionina i els marcatges de l´ICPL a 

l´N-terminal i Lys com a modificacions variables.  El criteri per a la identificació positiva 

es va fixar en una puntuació Mascot  individual per a cada espectre MS/MS de cada 

pèptid més alt que el corresponent homòleg amb puntuació de llindar. El ratio de falsos 

positius per a la identintiicació de proteïna de Mascot es va mesurar buscant a l´atzar 

en una base de dades decoy i es va estimar que estava per sota del 4%. Per a les 

proteïnes d´interès escollides, les dades de quantificació obtingudes de l´anàlisi 

WARP-LC automatitzat es van revisar de forma manual. 

 

8. Anàlisi estadística de les dades 

 

Hem usat el programa GraphPad Prism 5.01 per a l’anàlisi estadística de les dades. 

Cada llistat de dades corresponent a un paràmetre determinat es va sotmetre a un test 

de normalitat Shapiro-Wilk per conèixer si les dades seguien una distribució normal o 

distribució Gaussiana. Així, segons aquesta informació, es van realitzar anàlisis 

estadístiques paramètriques (per dades que seguien una distribució normal) o no 

paramètriques (per aquelles dades que no seguien una distribució normal) de les 

dades.  

 

Quan es va donar el cas d’analitzar una variable en dos grups, es va usar un t-Student 

per dades amb distribució normal, i test Mann-Whitney per dades sense distribució 



normal. En ambdós casos, sempre test “two-tailed” (one- tailed tests requereixen més 

coneixement sobre les dades i els grups d’anàlisi, fins i tot abans d’iniciar la recopilació 

de dades). Quan es va donar el cas d’analitzar una variable en més de dos grups, es 

va usar un ANOVA One-way seguit d’un test de Bonferroni per dades amb distribució 

normal, i un test de Krustal-Wallis seguit d’un test de Dunns per dades sense 

distribució normal. Quan es va donar el cas d’analitzar dues variables, en tots els casos 

es va fer servir un ANOVA Two-Way seguit d’un test de Bonferroni. 

 

Les anàlisis estadístiques fetes als grups de dades pertinents s’indiquen en els capítols 

de resultats on s’expliquen aquestes dades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultats i discussió  



  



 

En timus, els precursors de les cèl·lules T arriben des de la medul·la òssia i pateixen 

processos de selecció amb la finalitat d’aconseguir un repertori de cèl·lules T  restringit 

per l´MHC de l’individu i tolerant als antígens propis. Tal i com s’ha explicat a la 

introducció, no només al timus es generen cèl.lules T CD4+ efectores sinó també 

cèl.lules T amb un fenotip funcional regulador. Tot i que la procedència tímica 

d’aquestes cèl.lules es va suggerir en el model murí en treballs publicats per Nishizuka 

1969 [18], no va ser fins el 2005 en què es va descriure que l’origen de les cèl·lules Treg 

humanes era [172]. D’aquí que se’ls hi atorgués el sobrenom de Treg naturals (nTreg), tot 

i que ara hi ha publicacions que les anomenen Treg tímiques (tTreg). En aquest treball 

les Treg tímiques seran identificades com nTreg. En ratolins es va demostrar que 

aquestes cèl·lules ja presenten capacitat supressora al timus i el seu fenotip és 

CD4SPCD25+ [173]. En canvi hi ha molt pocs articles en els que es caracteritzin 

aquestes cèl.lules en el timus de mostres humanes i només un parell en què s’analitzin 

en relació amb el temps d’evolució de l’infant. L’objectiu d’aquest estudi és analitzar les 

cèl.lules Treguladores a nivell del seu fenotip al llarg del temps a partir de diferents 

mostres de timus extrets per cirurgia cardíaca en nens d´edats compreses entre 2 dies 

i 10 anys.  

 

  

1.1.1. Anàlisi de l´expressió de CD25 als timòcits de les mostres humanes 

L’elevada expressió de la cadena alfa del receptor de la IL-2 (CD25) és un marcador 

d’aquestes cèl.lules Treg des del timus. Aquestes cèl.lules en el timus representen un 

3,6±1,6% del total de timòcits. Quan es va analitzar la seva distribució segons 

l’expressió dels coreceptors CD4 i CD8, es va observar que els timòcits CD25+ es 

troben principalment entre les fraccions CD4SP (timòcits CD4SPCD25+) i DP (timòcits 

DPCD25+) en uns percentatges de 66,4±15,4% i 18,2±11,5, respectivament. 

 



 

 
 
L´estudi es va centrar en les poblacions de timòcits caracteritzades segons els 

coreceptors CD4 i CD8, que són timòcits DP, DN, CD4SP i CD8SP, i en aquelles que 

expressen CD25 de forma majoritària, com acabem de descriure, que són 

CD4SPCD25+ i DPCD25+. A la figura 1.2 es mostra l´estratègia d´anàlisi d´aquestes 

fraccions per citometria de flux. 
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Població Percentatge* n

DN 1,1 ± 1,1 27 (2)
DP 18,2 ± 11,5 28 (1)
CD4SP 66,4 ± 15,4 28 (1)
CD8SP 4,7 ± 2,3 28 (1)

*Percentatges calculats respecte 
timòcits CD25+.

Figura 1.1. Anàlisi de la població de 
cèl·lules CD25+ mitjançant 
citometria de flux a les mostres de 
timus humà. A. Es representa en un 
gràfic la distribució dels percentatges 
de timòcits CD25+ respecte timòcits 
totals en les mostres testades, seguit de  
l´estratègia d´anàlisi per determinar a 
quina població de timòcits en 
desenvolupament pertanyen els 
timòcits CD25+. B. Representació 
gràfica de la distribució dels timòcits 
CD25+ en percentatge en les 
poblacions de timòcits. C. Taula on es 
mostren els valors promig de 
percentatge juntament amb la SD i el 
nombre de mostres analitzades. Entre 
parèntesi s´indica el número de valors 
atípics, que no s´han usat per als 
càlculs de valor promig.  

Figura 1.2. Poblacions 
d’estudi mitjançant 
citometria de flux a les 
mostres de timus humà. Els 
timòcits es van seleccionar per 
les seves propietats de dispersió 
de la llum, i després es van 
seleccionar les poblacions de 
DN, DP, CD4SP, CD8SP 
segons la seva expressió dels 
coreceptors CD4 i CD8.  Els 
timòcits DPCD25+ i 
CD4SPCD25+ se seleccionen a 
partir dels timòcits DP i els 
CD4SP, respectivament. 



1.1.2. Anàlisi de la freqüència de les poblacions d´estudi 

Primer, es va determinar la distribució de les poblacions de timòcits a les nostres 

mostres per confrontar aquestes dades amb les descrites a la literatura. Tal i com es 

mostra a la taula, després de l´anàlisi de 33 mostres de timus humans, els 

percentatges respecte timòcits totals van ser de 67,3±14,5 (figura 1.3.A) per les 

cèl.lules DP, seguit de 17,6±9,1 per els timòcits CD4SP. I finalment, menys 

representats, els timòcits CD8SP i els timòcits DN, amb percentatges de 7,1±3,2 i 

3,4±2,2, respectivament.  

 
El percentatge de les DPCD25+ representa al voltant d´un 1% (0,9±0,7) respecte el 

total de les DP, mentre que les cèl·lules CD4SPCD25+ representen un 14,1±4,2 del 

total de timòcits CD4SP (figura 1.3.B). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Població Percentatge n

% respecte timòcits
DN 3,4 ± 2,2 33 (2)
DP 67,3 ± 14,5 32 (3)

CD4SP 17,6 ± 9,1 32 (3)
CD8SP 7,1 ± 3,2 32 (3)

% respecte DP
DPCD25+ 0,9 ± 0,7 26 (4)

% respecte CD4SP
CD4SPCD25+ 14,1 ± 4,2 30

Figura 1.3. Poblacions d’estudi 
mitjançant citometria de flux a les 
mostres de timus humà. A. Es 
representen els percentatges de les 
poblacions de timòcits DN, DP, 
CD4SP i CD8SP respecte el total de 
timòcits. B. Es representen els 
percentatges de les cèl·lules 
DPCD25+ i  CD4SPCD25+ respecte 
els timòcits DP i CD4SP, 
respectivament. C. Taula on 
s’indiquen els valors promig de 
percentatge per a cada població 
d’estudi, amb la SD i el nombre de 
mostres analitzades. Entre parèntesi 
s´indica el número de valors atípics, 
que no s’han usat per als càlculs de 
valor promig.  



1.1.3. Verificació de la naturalesa reguladora de les CD4SPCD25+ de timus 

CD25 a timus és el marcador que hem fet servir per seleccionar les Tregs, així que 

vam voler assegurar que era una bona estratègia de selecció. I a banda dels assajos 

de supressió, vam estudiar la correlació de l´expressió de FOXP3 amb la de CD25, que 

prèviament Miyara havia demostrat en sang perifèrica humana i que posava de relleu 

que les cèl.lules TCD4+CD25high disposaven del major percentatge de FOXP3 i de la 

major capacitat supresora [174]. Per una banda, es va analitzar l´expressió dels dos 

marcadors per PCR quantitativa en 12 mostres de teixit tímic total (4 mostres per cada 

grup d´edat), i la correlació va ser positiva i estadísticament significativa (p=0,02). 

 
 
Per tal de confirmar la seva naturalesa reguladora, els timòcits CD4SPCD25+ es van 

aïllar per FACS i es van posar en cultiu amb cèl.lules Tefectores CD4+CD25- 

procedents de PBMCs d´un donant sa per testar la seva capacitat supressora. Com es 

pot veure al gràfic, les cèl.lules Treg naturals exerceixen una forta regulació en la 

proliferació de les Teff, inhibint quasi de forma completa la seva divisió al ratio 1:1. 

L´assaig amb els timòcits DPCD25+ es va desestimar per el baix nombre de cèl.lules. 
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Figura 1.4. A timus existeix una 
correlació positiva entre CD25 i 
FOXP3. Es va analitzar 
l´expressió de FOXP3 i CD25 per 
PCR quantitativa en 12 mostres 
de teixit tímic total, 4 de cada grup 
d´edat. Com a control endogen es 
va fer servir l´expressió d´HPRT.   

Figura 1.5. Els timòcits CD4SPCD25+ són 
cèl.lules T reguladores. Es van realitzar assajos de 
supressió amb timòcits CD4SPCD25+ aïllats de 
mostres humanes sobre la proliferació de cèl.lules 
TCD4+CD25- procedents de PBMCs de donants 
sans, que es van estimular amb esferes recobertes 
d´anti-CD3 i anti-CD28. Les cèl.lules es van 
cocultivar durant 5 dies, i a les darreres 16h es va 
afegir timidina tritiada per a mesurar la radioactivitat 
incorporada. Es mostren els resultats d´un assaig 
representatiu dels dos realitzats.    



1.1.4. Caracterització fenotípica de les poblacions CD4SPCD25+ i DPCD25+ a les 

mostres de timus humans pediàtrics  

 
1.1.4.1. Presentació dels marcadors per a l’anàlisi fenotípica 

El fenotip de les cèl.lules CD25+ en el timus es va estudiar a partir de l´expressió dels 

marcadors que es descriuen a la taula 1.1. Les cèl.lules Treguladores tenen un fenotip 

activat i/o madur en sang perifèrica, i els marcadors clàssics més homogenis per 

estudiar-les són FOXP3, CTLA-4, CD127, GITR, CD122, CD95, CCR6. A més 

d´aquests, es van incloure una sèrie de molècules representatives de fenotip efector 

(CCR4, CCR5, CD62L, CD54), activat (CD69, CD95, HLA-DR, CD278 i CD279) i/o de 

maduresa (CD45RO, CD69, CD44 i CD27). 

 

 
Taula 1.1. Marcadors usats per a la caracterització fenotípica de les cèl·lules T reguladores a timus humà. 
S’indiquen els marcadors, una petita descripció del tipus de molècula i el seu paper en el sistema immunitari, altres noms 
de la molècula i referències bibliogràfiques que mostren l’associació del marcador amb les cèl·lules Treg en humans.  

 

 

1.1.4.2. Anàlisi de l’expressió dels marcadors a les poblacions d’estudiEl nostre 

interès recau en les poblacions CD25+ perquè són la font de cèl·lules Treg, i per 

Nom Descripció Altres noms Referències

CD69 lectina que s´expressa en superfície quan s´activen els limfòcits T i les cèl.lules NK, i 
que està involucrada en la proliferació cel.lular

Darrasse-Jèze G. et al. Blood 2013

CD44 glicoproteïna de mebrana involucrada en funcions vàries, entre elles, l´activació i la 
recirculació limfocitàries 

Shimizu Y et al. J Immunol 1989

CD27 membre de la família del TNF específic de limfòcits involucrat en la interacció entre 
limfòcits T i limfòcits B

Cupedo T. et al. Eur. J. Immunol. 2005

CD45RO isoforma de la proteïna tirosina fosfatasa, receptor tipus C, regulador de la senyalització 
a través del TCR i BCR

PTPRC Darrasse-Jèze G. et al. Blood 2013

CD62L molècula d´adhesió que permet als limfòcits la circulació als organs limfoides 
secundaris

L-selectina Himmel ME. et al J Immunol. 2013

FOXP3 factor de transcripció involucrat en el desenvolupament de les cèl.lules T reguladores Nunes-Cabaço H. et al. Eur. J. Immunol. 2011

CTLA-4 membre de la superfamília de les immunoglobulines, inhibidor de l´activació de les 
cèl.lules T

CD152 Stephens LA. et al. Eur. J. Immunol. 2001

CD95 membre de la família del TNF, inductor d´apoptosi quan s´uneix al seu lligand (FasL), la 
seva expressió s´associa a cèl.lules T activades

FasR, TNFRSF6 Cupedo T. et al. Eur. J. Immunol. 2005

CD127 cadena alfa del receptor de la IL-7 (IL-7R), que és necessari per al desenvolupament 
dels limfòcits; participa en la seva maduració i activació

IL-7Rα Cupedo T. et al. Eur. J. Immunol. 2005

GITR receptor de la família del TNF induïble per glucocorticoides que actua com a 
coestimulador de l´activació de les cèl.lules T

TNFRSF18 Darrasse-Jèze G. et al. Blood 2013

CD122 cadena beta del receptor de la IL-2 (IL-2R), que participa en la proliferació i activació de 
cèl.lules T

IL-2Rβ Stephens LA. et al. Eur. J. Immunol. 2001

CCR4 receptor de quimiocines característic de cèl.lules Th2 CD194 D'Ambrosio J Immunol 1998

CCR5 receptor de quimiciones amb funcions en la reposta inflamatòria a infeccions CD195 Heng et al. Nature 1996

CCR6 receptor de quimiocines que indueix el tràfic de cèl.lules limfoides a l´epiteli Lim HW, et al. J Immunol 2008

CD278 membre de la família del CD28, co-estimulador induïble de les cèl.lules T ICOS Lee HM. et al.Advances in Immunology 2011

CD279 membre de la superfamília de les immunoglobulines, regulador negatiu de la resposta 
immunitària

PD-1 Lee HM. et al.Advances in Immunology 2011

CD54 molècula d´adhesió que participa en les respostes immunitària i inflamatòria ICAM-1 Staunton DE et al. Cell 1988

HLA-DR molècula presentadora de pèptids de classe II, participa en l´activació específica de 
cèl.lules T; la seva expressió s´associa a cèl.lules T activades

MHC-II Choi EY. et al. Human Immunol. 1997



això hem agrupat els marcadors segons la seva expressió en els timòcits 

DPCD25+ i CD4SPCD25+ i els seus equivalents CD25-. El comportament dels 

marcadors a les poblacions caracteritzades per CD4 i CD8 es mostra a l´annex 

1 d´aquest capítol.    

A continuació s’expliquen de forma més detallada les característiques de cada grup i 

quins marcadors es troben a cada grup: 

 Marcadors de maduració: CD69, CD44, CD27, CD62L i CD45RO  

Es tracta de marcadors d’elevada expressió principalment a les poblacions de 

timòcits més madurs, és a dir, CD4SP i CD8SP (veure annex 1). S’observa que 

entre les poblacions CD25+ i els seus equivalents CD25-, la seva expressió es 

restringeix als grups de cèl·lules més madures, com són CD4SPCD25+, 

CD4SPCD25- i DPCD25+, però no a les DPCD25-.  

El comportament de CD45RO difereix lleugerament del de la resta del grup de 

marcadors, perquè la seva expressió s´observa a partir dels timòcits DP. 

 Marcadors preferentment expressats a DPCD25+ i CD4SPCD25+ (marcadors de 

Tregs): FOXP3, CTLA-4, CD122, CD95, GITR i CD127  

Els marcadors d’aquest grup són característics de cèl·lules Treg, la seva 

expressió es troba de forma majoritària a les poblacions DPCD25+ i 

CD4SPCD25+ amb freqüències similars i elevades. CTLA-4 i FOXP3 

s´expressen únicament als timòcits CD4SP. En canvi, el GITR s´expressa 

majoritàriament a timòcits DP (veure annex 1). L´expressió del CD127 és 

inversa a la del CD25, com ho demostra la seva distribució als timòcits CD4SP 

segons els nivells de CD25. La seva expressió és més elevada a DPCD25+, 

probablement a causa de la funció del CD127 en el desenvolupament 

d´aquestes cèl.lules.  

 Marcadors d´expressió majoritària a DPCD25+: CCR4, CCR5, CCR6, CD278, 

CD279, CD54, HLA-DR  

L’expressió d’aquests marcadors és escassa, i assoleix els màxims en les 

cèl·lules DPCD25+ amb percentatges al voltant del 40%. També hi ha expressió 

a les cèl·lules CD4SPCD25+, però en un percentatge inferior, que oscil·la al 

voltant del 20%.  

Per tant, els timòcits DPCD25+ són cèl.lules madures amb fenotip característic de 

cèl.lules Treg (CD4SPCD25+) amb un cert grau d´activació. Tot i representar una 

població molt petita dins dels timòcits DP, no són una població homogènia com ho 

demostren l´expressió de receptors de quimiocines i molècules coestimuladores, que 

potser estarien jugant un paper en la selecció tímica. 



 
Figura 1.6. Expressió dels marcadors d’estudi a les poblacions de timòcits DPCD25+, CD4SPCD25+ i els seus 
equivalents CD25- de les mostres de timus humanes. L’agrupació dels marcadors es va fer segons la seva expressió a 
les poblacions reguladores de timus CD4SPCD25+ i DPCD25+. En el primer grup trobem marcadors de maduració 
(CD69, CD44, CD27, CD62L i CD45RO), que es troben altament expressats en els timòcits de fenotip madur. En el 
segon grup hi troben marcadors característics de Tregs (FOXP3, CTLA-4, CD127, GITR, CD122 i CD95). I al tercer 
grup, hi ha receptors de quimiocines i marcadors d´activació que s´expressen preferentment als timòcits DPCD25+ 
(CCR4, CCR5, CCR6, CD278, CD279, CD54 i HLA-DR ), suggerint que tenen un paper en la maduració d´aquestes 
cèl.lules. 
 

1.2. Estudi de l´evolució de les poblacions de timòcits en mostres humanes 

pediàtriques amb l´edat  

 

Un cop establert quin era el patró d’expressió d’aquests marcadors al timus, vam voler 

analitzar l’evolució de les cèl·lules Treg amb l’edat. Per portar a terme aquest objectiu, 

les mostres de timus pediàtrics es van classificar en tres grups segons l’edat dels 

donants. Es coneix que durant el primer mes de vida post natal hi ha una depleció de 

timòcits DP .[175], per això vam agrupar les mostres seguint el següent criteri: 

• ≤1 m : mostres de donants d´edats inferiors o iguals a un mes (calculat en 30 

dies). 

• 1m<edat<1a : mostres de donants d´edats entre 1 mes i un any (calculat en 

365 dies). 

• ≥1a : mostres de donants d´edats igual o superior a l’any.  

 



Com a mesura de control, es va determinar si hi havia diferències en la cel·lularitat de 

les mostres processades segons l’edat. Es va fer un recompte del nombre de timòcits 

totals obtinguts per digestió mecànica a partir d’un nombre conegut de grams de teixit, i 

es va analitzar si aquests valors correlacionaven amb l’edat. Les dades es troben 

graficades a la figura 1.7 i mostren que no hi ha diferències en la cel·lularitat entre els 

timus inclosos a l´estudi.  

 
 

1.2.1 Evolució de les poblacions de timòcits d´estudi amb l´edat  

 
1.2.1.1 Timòcits DN, DP, CD4SP i CD8SP 

L´any 2001 Varas i col·laboradors van fer una anàlisi de les variacions en les 

poblacions tímiques segons edat, i van observar que les cèl·lules CD4SP disminuïen 

amb l’edat [175]. En primer lloc, vam voler determinar si aquesta observació es 

confirmava a les nostres dades. I tal i com es mostra a la figura 1.8.A, existeix una 

disminució estadísticament significativa quan comparem entre el grup ≤1m i el grup ≥1a 

(p<0,05). No només s’observa aquesta disminució quan comparem la freqüència de les 

CD4SP entre grups, sinó també quan s’analitza la correlació entre els dos paràmetres, 

freqüència i edat. A la figura 1.8.B. es pot veure que hi ha una correlació negativa amb 

significació estadística (p=0,002). La disminució de timòcits CD4SP amb l’edat va 

acompanyada d’un augment de DP, no en canvi de CD8SP ni de DN. A més, tenint en 

compte que hi ha una correlació positiva entre la freqüència de cèl·lules DP i edat 

(p=0,025, figura 1.7.B), podem dir que les dues poblacions que estan sota un mateix 

equilibri són les de timòcits CD4SP i DP.  

Figura 1.7. Cel·lularitat de les 
mostres de timus humans. La 
correlació entre el número de 
timòcits per gram de teixit amb 
l’edat del donant no presenta 
diferències entre edats, segons 
test d´Spearman. 



 
Figura 1.8. Evolució dels percentatges de les poblacions de timòcits DN, DP, CD4SP i CD8SP segons edat a les 
mostres de timus humanes. A. Distribució de les poblacions clàssiques de timòcits segons la seva expressió de CD4 i 
CD8 en els grups d’edat. Hi ha una disminució estadísticament significativa del percentatge de CD4SP amb l’edat. B. Els 
percentatges de timòcits CD4SP i DP correlacionen amb significació estadística amb l’edat de manera inversa, això és, el 
percentatge de CD4SP disminueix mentre que el de DP incrementa. C. A la taula es recullen els valors promig amb les SD 
i el nombre de valors de les dades graficades a A. Entre parèntesi s´indiquen el nombre de valors atípics, que no s’han usat 
per als càlculs. 
 
1.2.1.2. Timòcits CD4SPCD25+ i DPCD25+ 

Finalment, es va realitzar el mateix estudi analitzant de forma directa les poblacions 

CD4SPCD25+ i DPCD25+, tal i com s’observa a la figura 1.2. Les dades indiquen que 

només la població CD4SPCD25+ pateix canvis en la seva freqüència amb l’edat. A la 

figura 1.9.A es mostra que hi ha una disminució del seu percentatge amb l’edat (p<0,01 

pels grups ≤1m i 1m<edat<1a, i p<0,05 pels grups ≤1m i ≥1a), i que la correlació dels 

dos paràmetres és negativa (p=0,0015). No hi ha diferències per la població de timòcits 

DPCD25+, com s´indica a la figura 1.9.B, i podria ser a causa del baix percentatge que 

representen.  

Tot i no detectar canvis en la freqüència de les DPCD25+, sí s’aprecien diferències en 

el nivell d´expressió (MFI) de CD25, i de la mateixa manera ocorre amb la població 

CD4SPCD25+ En ambdós casos, la intensitat dels nivells de CD25 (MFI de CD25) 

incrementen amb l’edat (p<0,05 per grups ≤1m i ≥1a a les poblacions DPCD25+ i 

CD4SPCD25+). Aquest augment no deriva d’un problema en el processament de les 

mostres, ja que la MFI de CD4 no varia estadísticament entre els grups d’edat. En 



resum, en el primer mes de vida s’observa una freqüència elevada de cèl·lules 

CD4SPCD25+, però amb nivells baixos per CD25. Aquests valors evolucionen de forma 

inversa amb l´edat, observant-se una disminució en la freqüència de cèl.lules 

CD4SPCD25+ acompanyada de nivells d´expressió de CD25 de l´ordre de 4 vegades 

superiors. 

 
 
Figura 1.9. Evolució dels percentatges de les poblacions CD4SPCD25+ i DPCD25+ en les mostres de timus 
humans segons l’edat. A. Els percentatges de cèl·lules CD4SPCD25+ es troben disminuïts en el grup 1m<edat<1a 
(p<0,01) i en el grup ≥1a (p<0,05) respecte el grup ≤1m. La correlació del percentatge d’aquestes cèl·lules respecte 
timòcits CD4SP amb l’edat és negativa i estadísticament significativa (p=0,0015). B. El percentatge de cèl·lules DPCD25+ 
és superior en el grup ≤1m respecte els altres dos grups, però no hi ha diferències estadísticament significatives. Tampoc 
és estadísticament significativa la correlació amb l’edat. Tant per les cèl·lules CD4SPCD25+ (A) com per les cèl·lules 
DPCD25+ (B) es mostren els valors de MFI de CD25, que es comporten de la mateixa manera i incrementen amb l´edat 
(p<0,05 per grups ≤1m i ≥1a), així com els de CD4, que no varien.  
 

 

1.2.2. Evolució de les poblacions de timòcits d´estudi amb l´edat segons anàlisi 

de marcadors d´activació i de Tregs 
 

Els nostres resultats defineixen clarament una disminució de les cèl·lules CD25+ amb 

l’edat, associat a una major expressió de CD25 per cèl.lula. Per tant, la pregunta que 

ens vam formular va ser si hi havia canvis fenotípics que estarien relacionats amb 



l’evolució del timus a partir del període neonatal fins a edats properes a la primera 

dècada de vida.  

1.2.2.1.  Evolució del comportament dels marcadors en les poblacions d´estudi amb 

l´edat a les mostres de timus humans: percentatge de positivitat i intensitat 

d´expressió (MFI) 

Els marcadors que ja s’havien estudiat a les poblacions d’estudi, es van tornar a 

analitzar en funció dels grups d’edat. Els resultats es representen a les figures 1.10, 

1.11 i 1.12, on s’agrupen els marcadors seguint el criteri que ja havíem establert (veure 

apartat 1.1.4.2). No es van revelar diferències per cap marcador en les poblacions de 

timòcits DN, DP, CD4SP i CD8SP, a excepció de FOXP3. A la figura 1.11 s’observa un 

augment de l’expressió de FOXP3 amb l’edat (p<0,001 per comparacions ≤1m vs. ≥1a i 

1m<edat<1a vs. ≥1a), tot i haver-hi poques mostres al grup ≥1a (n=3).  

Pel que fa a l´expressió dels marcadors en les poblacions CD25+ i les seves 

corresponents CD25-, en general la freqüència de les cèl.lules no varia en el rang 

d´edat que analitzem, és a dir, les cèl.lules que estudiem es mantenen fenotípicament 

estables. Les nostres dades de caracterització fenotípica indiquen que les cèl.lules 

DPCD25+ són molt similars als timòcits CD4SPCD25+, amb expressions elevades de 

FOXP3, CTLA-4, CD122 i CD95. Les DPCD25+ són més depenents de CD127 que 

CD4SPCD25+, ja que la IL-7 és necessària per a la seva [176]). GITR és l´unic 

marcador de Treg que es comporta diferent a la resta, ja que la seva expressió 

s´observa a les DP i a les DPCD25+, però disminueix a les CD4SPCD25+.  

Respecte els marcadors de maduració, les DPCD25+ presenten nivells de CD44, CD69, 

CD27, CD62L i CD45RO equiparables als de CD4SPCD25+, fet que demostra el seu 

caràcter de timòcits madurs.  

Finalment, alguns marcadors es van trobar expressats preferentment a les DPCD25+, 

entre ells, els receptors de quimiocines, CCR4, CCR5 i CCR6, i marcadors com CD54 i 

HLADR, que indiquen activació. Es podria especular que aquests marcadors tenen 

relació amb el pas d´aquestes cèl.lules a selecció tímica. 

Quan estudiem la correlació dels marcadors amb l´edat, només varien FOXP3 i CD95. 

D´una banda, les diferències en la freqüència de cèl.lules FOXP3+ afecten als timòcits 

DPCD25+ i CD4SPCD25+, i en els dos casos hi ha un increment significatiu del 

percentatge als grups de major edat respecte els que es troben entre el mes i l´any 

(p<0,05 per comparació 1m<edat<1a vs. ≥1a, veure figura 1.11.A). Per a les 

CD4SPCD25+ també trobem significació estadística entre el grup de menys d´un mes i 

els majors d´un any (p<0,001). 



D´altra banda, CD95 augmenta amb l´edat en les DPCD25+ (p<0,001 per comparació 

≤1m vs. ≥1a i p<0,05 per comparació 1m<edat<1a vs. ≥1a, veure figura 1.11.A). 

Acompanyant aquest increment s´observa un augment en l´expressió de CD95 a la 

població de DPCD25+ (p<0,05, veure figura suplementària 1.3, annex 1). Aquesta dada 

és encara més robusta estadísticament quan fem la correlació del percentatge de 

CD95 amb l´edat. El que s´observa és que el CD95 incrementa a totes les fraccions, 

CD4SPCD25+ (p<0,05), DPCD25+ (p<0,005) i CD4SPCD25- (p<0,05), a excepció dels 

timòcits DPCD25- (veure figura 1.11.B).  

En resum aquestes dades suggereixen que la disminució de timòcits CD4SPCD25+ 

que observem amb l´edat podria estar vinculada a l´increment del percentatge de 

cèl.lules CD95+, ja que aquesta molècula, a banda de ser característica de cèl.lula 

activada, és un membre de la família del TNF que participa en el control de la resposta 

immunitària induïnt apoptosi.  

Les cèl.lules T convencionals CD4+CD25- també es veurien afectades per aquest 

control de la resposta, però en menor proporció que les Treg naturals, CD4SPCD25+ i 

també les DPCD25+. Tanmateix, tot i disminuir en nombre amb l´edat, aquesta població 

de reguladores tímiques naturals incrementa el seu percentatge de FOXP3, ja sigui 

perquè la població és més homogènia amb l´edat, o bé per influència de la recirculació 

de cèl.lules T perifèriques activades al timus. 

 



 
 
Figura 1.10. Anàlisi de l’expressió en percentatge dels marcadors de maduració a les poblacions d’estudi de les 
mostres humanes de timus segons edat. S´analitzen CD69, CD44, CD27, CD62L i CD45RO, que s’expressen en 
percentatges elevats a les poblacions de timòcits madures, això és, CD4SP, CD8SP, DPCD25+ i CD4SPCD25+ i 
CD4SPCD25-. CD45RO és una excepció, ja que s’expressa de forma elevada a tots els grups analitzats menys els timòcits 
DN. No s’observen diferències estadísticament significatives entre grups d’edat, determinat mitjançant test ANOVA 2-
way (les variables analitzades són l’edat i el grup cel·lular) seguit de test de Bonferroni. 

 

 

 

 



 
 

 
 
Figura 1.11. Anàlisi de l´expressió en percentatge dels marcadors de Treg a les poblacions d´estudi de les 
mostres humanes de timus segons edat. A. S´analitzen FOXP3, CTLA-4, CD127, GITR, CD122 i CD95. La seva 
expressió és baixa als timòcits de forma general, però s’incrementa quan analitzem les poblacions CD25+. El 
comportament de CD127 és invers al de la resta, perquè el tret característic a les Treg és la baixa expressió de CD127. 
S´observen diferències estadísticament significatives per FOXP3 i CD95 segons edat. Test ANOVA 2-way (les variables 
analitzades són l´edat i el grup cel.lular) seguit de test de Bonferroni. B. Es va analitzar si existia correlació estadística entre 
el percentatge de cèl.lules CD95+ i l´edat segons test d´Spearman, i es va obtenir significació estadística per CD4SPCD25+ 
(p<0,05), DPCD25+ (p<0,005) i CD4SPCD25- (p<0,05). No es va trobar significació per DPCD25- (ns). 
 

 

A. 

B. 



 
Figura 1.12. Anàlisi de l’expressió en percentatge de receptors de quimiocines i marcadors d´activació a les 
poblacions d’estudi de les mostres humanes de timus segons edat. L’expressió de CCR4, CCR5, CCR6, CD54 i 
HLA-DR és baixa als timòcits de forma general, però s’incrementa quan analitzem les poblacions CD25+. De fet, 
l’expressió dels marcadors és majoritària als timòcits DPCD25+. S’observa un increment de l’expressió de CD54 a les 
cèl·lules DPCD25+ amb l’edat (p<0,01). Test ANOVA 2-way (les variables analitzades són l’edat i el grup cel·lular) seguit 
de test de Bonferroni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Figura Suplementària 1.1. Expressió dels marcadors d’estudi a les poblacions de timòcits DN, DP, CD4SP i 
CD8SP de les mostres de timus humanes. Els marcadors es troben distribuïts en dos grups segons el seu nivell 
d´expressió a les poblacions de timòcits. En el grup de marcadors d’elevada expressió trobem CD69, CD44, CD25, 
CD62L, CD127 i CD45RO. En el grup de marcadors de baixa expressió trobem FOXP3, CTLA-4, GITR, CD122, CD95, 
CCR4, CCR5, CCR6, CD278, CD279, CD54 i HLA-DR. 

 



 
 
Figura Suplementària 1.2. Anàlisi de l’expressió en MFI dels marcadors de maduració a les poblacions d’estudi 
de les mostres humanes de timus segons edat. S´analitzen CD69, CD44, CD27, CD62L i CD45RO, que estan 
vinculats a maduració. No s’observen diferències estadísticament significatives entre grups d’edat, a excepció de CD95, 
que determinat mitjançant test ANOVA 2-way (les variables analitzades són l’edat i el grup cel·lular) seguit de test de 
Bonferroni. 



 
Figura Suplementària 1.3. Anàlisi de l´expressió en MFI dels marcadors de Tregs a les poblacions d´estudi de 
les mostres humanes de timus segons edat. S´analitzen FOXP3, CTLA-4, CD127, GITR, CD122 i CD95, i s´observen 
diferències estadísticament signifcatives per CD95, que es troba incrementat al grup de majors d´un any respecte el grup 
de menors d´un mes. Test ANOVA 2-way (les variables analitzades són l´edat i el grup cel.lular) seguit de test de 
Bonferroni.  
 



 
Figura Suplementària 1.4. Anàlisi de l’expressió en MFI de receptors de quimiocines i marcadors d´activació a 
les poblacions d’estudi de les mostres humanes de timus segons edat. A. S’analitzen CCR4, CCR5, CCR6, CD54 i 
HLA-DR segons els grups d´edat, i no es determinen diferències estadístiques segons Test ANOVA 2-way (les variables 
analitzades són l’edat i el grup cel·lular) seguit de test de Bonferroni. B. Es grafiquen les dades de MFI dels marcadors 
d´activació CD278 i CD279, dels que no hi havia suficients dades per separar-los en grups d´edat. 
 

 



 

El timus és un òrgan clau per l´establiment de la tolerància central. Per una banda 

s´encarrega d´educar les cèl.lules T per evitar fenòmens d´autorreactivitat, i per altra, 

genera les cèl.lules Treg, que s´encarreguen de mantenir la tolerància perifèrica. En 

aquest treball hem tingut accès a un gran número de timus humans de donants 

pediàtrics (n=35), i l´objectiu que ens vam proposar va ser caracteritzar la població de 

cèl.lules Treg naturals en humans i com evolucionen amb l´edat.  

 

La composició cel.lular dels timus sans pediàtrics és un tema poc estudiat tot i que és 

crucial el seu coneixement per l’estudi del desenvolupament dels limfòcits T. Un dels 

principals obstacles per assolir aquest objectiu és l´accès a l´òrgan, tanmateix, 

existeixen alguns treballs a la literatura que han analitzat de forma exhaustiva grans 

coleccions de timus humans. Varas et al estudien un total de 20 timus distribuïts en un 

grup de menys d´1 mes i un altre que parteix del mes fins als deu anys ([175]. 

Observen una depleció de timòcits DP durant el primer mes de vida, que s´estabilitza 

en el temps amb valors al voltant del 70%. Determinen que la població DP pateix un alt 

índex d´apoptosi, fet que justifica la baixa proporció d´aquests timòcits en el primer mes 

de vida neonatal. Els autors donen evidències que una involució profunda afecta el 

timus humà neonatal, i apunten que aquest és un altre event a incorporar a la llista 

creixent d´alteracions immunològiques que tenen lloc al període perinatal. 

 

Un altre estudi a tenir en compte és el de Weerkamp i col.lab[177]), en què analitzen un 

total de 58 timus sans amb rangs d´edats compresos entre els 8 dies i els 8 anys. 

Agrupen els timus en sis grups d´edat, en el primer tenen cabuda els òrgans 

procedents de nens de menys d´1 mes, i a l´últim, a partir de l´any i mig i fins als 8 

anys. El percentatge més baix de timòcits DP es troba en el grup de nens de menys 

d´1 mes, amb un valor promig de 57,4% que augmenta fins el 76,3% en el grup de més 

edat. Els percentatges de les poblacions de timòcits més madures, CD4SP i CD8SP, 

també oscil.len en percentatge entre els grups d´edats extrems, amb valors que van del 

20% i 8%, respectivament, en els nens de menys d´un mes fins a 6% i 4% en el grup 

de nens de més edat. En aquest estudi els autors analitzen els nivells de cortisol dels 

donants, i no troben associació amb l´edat, per la qual cosa conclouen que la depleció 

de timòcits DP en el primer mes de vida és un procès fisiològic.  

 



Els nostres resultats concorden amb aquestes dades. En el nostre estudi disposàvem 

de 35 timus de donants pediàtrics amb edats entre 2 dies i 10 anys, que vam agrupar 

en menors d´un mes, entre 1 mes i 1 any, i més grans d´un any. Trobem els valors més 

baixos de timòcits DP en el grup de menors d´un mes, amb un percentatge del 49,8%. 

Com en els estudis descrits prèviament, aquests valors s´incrementen fins a 

estabilitzar-se en un 77,7%. En conjunt, les dades del nostre treball confrontades amb 

estudis previs descrits a la bibliografia demostren que la distribució de les poblacions 

de timòcits varien amb l´edat, amb alteracions principalment durant el primer mes de 

vida neonatal, que evolucionen cap a l´estabilitat durant el primer any de vida. A més, 

aquests resultats posen de manifest que el desenvolupament del timus, des de la 

infantesa com a òrgan productor de cèl.lules T fins a la seva involució, no és només un 

procès continu, sinó que està sotmés a la demanda del sistema immunològic perifèric, 

que està en un procés de maduració i expansió. 

 

Amb l´edat, el timus pateix una degeneració progressiva que s´inicia a la pubertat i 

dóna lloc a una quasi pèrdua de la seva capacitat de generar i exportar noves cèl.lules 

T [178]. Uns anys després de la pubertat, l´espai tímic epitelial i la unitat funcional de 

timopoiesi, i per tant, la producció de cèl.lules T, declina en un 3% aproximadament per 

any fins a l´edat de 45 anys aproxidamadament, moment en què només roman un 

reducte de teixit tímic funcional. El número total de cèl.lules T a la perifèria es manté 

inalterat no obstant, ja que els mecanismes perifèrics  de renovació de cèl.lules T 

compensen la davallada progressiva del timus [179], [180]. De forma paral.lela a 

aquesta reducció de la sortida de cèl.lules T, la producció de Treg tímiques també s´ha 

demostrat que decau amb l´edat en ratolins [181], [182]. En concordància amb això i 

fins on tenim coneixement, les nostres dades són les primeres en descriure una 

disminució de la producció tímica de Tregs humanes amb l´edat.  

Des que es va determinar que CD25 era un marcador de Treg [29],  aquesta molècula 

ha estat usada per la selecció i caracterització d´aquesta població.  Vam escollir 

estudiar la seva expressió a timus humà per definir la seva distribució entre les 

poblacions de timòcits, ja que separant les cèl.lules CD25+ dels timòcits CD4SP 

aquestes mostraven  capacitat de supressió, i demostrem que existeix una correlació 

positiva i significativa a nivell transcripcional entre FOXP3 i CD25. La distribució de 

CD25 en les poblacions de timòcits caracteritzades segons nivells dels coreceptors 

CD4 i CD8 es va observar de forma majoritària en timòcits CD4SP i DP, amb un valors 

de 66,4% i 18,2%, respectivament. Només en dos treballs publicats a la literatura han 

demostrat que les cèl.lules DPCD25+ tenen capacitat supressora [176], [183] i 



expressen FOXP3, a més d´altres marcadors associats a Tregs, com són CTLA-4, 

GITR, CD127, entre altres [184], [185]. Les nostres dades de caracterització fenotípica 

indiquen que les cèl.lules DPCD25+ són molt similars als timòcits CD4SPCD25+, amb 

expressions elevades de FOXP3, CTLA.4, CD122 i CD95. Són, però, més depenents 

de CD127 que CD4SPCD25+, ja que són timòcits en [176]. GITR és l´unic marcador de 

Treg que es comporta diferent a la resta, ja que la seva expressió s´observa a les 

DPCD25+ i DPCD25+ i baixa a les CD4SPCD25+. Respecte els marcadors de 

maduració, presenten nivells de CD44, CD69, CD27, CD62L i CD45RO equiparables 

als de CD4SPCD25+, fet que demostra el seu caràcter de timòcits madurs.  Finalment, 

alguns marcadors es van distribuir preferentment a les DPCD25+, entre ells, els 

receptors de quimiocines, CCR4, CCR5, CCR6, i marcadors co[186] i HL[187]. La 

funció d´aquests marcadors podria estar relacionada amb el pas al procès de selecció 

tímica. 

 

Com hem vist, les poblacions tímiques evolucionen amb l´edat, i les nostres dades, a 

més d´indicar variacions quantitatives aporten variacions qualitatives que sorgeixen de 

la comparativa dels marcadors analitzats entre grups d´edat. Ambdós marcadors, 

CD95 i FOXP3 incrementen la seva freqüència amb l´edat. En el cas de FOXP3 aquest 

increment s´aprecia ja en la fracció de timòcits CD4SP, que és on es concentra 

l´expressió d´aquest marcador quan mirem les poblacions clàssiques de timòcits. 

Tanmateix, els percentatges de FOXP3 són elevats i de nivells similars per DPCD25+ i 

CD4SPCD25+. Per als timòcits DPCD25+ el percentatge de FOXP3+ es troba en un 

60% de promig en el grup de menors d´1 mes, i incrementa fins a un 80% en els 

majors d´un any. En canvi, la significació estadística és major per als timòcits 

CD4SPCD25+, perquè les diferències són més grans partint d´un 50% en els menors 

d´un mes fins al 80% en els grans.  

 

El 2003 es va descobrir el paper de Foxp3 com a “master control gene” per al 

funcionament i desenvolupament de les Treg en ratolí [63], [188], [189]. Seguidament, 

es va detectar la presència de FOXP3 en cèl.lules T humanes CD4CD25hi [174], [190], 

[191], però contràriament al model murí, les cèl.lules humanes FOXP3+ no són 

funcionalment homogènies a perifèria, i l´expressió de FOXP3 s´incrementa en cèl.lules 

T CD4CD25- després de la[192]. Al treball publicat per Miyara i col.laboradors en 

cèl.lules PBMCs, determinen que hi ha una correlació positiva entre CD25 i FOXP3, de 

manera que les cèl.lules TCD4+CD25high són les que expressen els majors nivells de 

FOXP3, i més de supressió in vitro de cèl.lu[174]. Les nostres dades indiquen que la 

freqüència de cèl.lules FOXP3+ a les nTregs incrementa amb l´edat, suggerint un 



increment en la seva capacitat reguladora amb el temps.  No obstant, com ja hem 

comentat, l´expressió de FOXP3 en humans es troba vinculada també a l´estat 

d´activació. Les nostres dades, a més d´una major freqüència de FOXP3, mostren un 

increment amb l´edat del nivel d´expressió de CD25, factors que podrien suggerir un 

estat d´activació més alt de les cèl.lules CD4SPCD25+.  

 

L´altre marcador que ha mostrat diferències amb l´edat és el CD95, també conegut 

com a Fas o APO1. El 1989 dos grups de forma independent van identificar la funció 

citolítica d´anticossos dirigits contra FAS [193], [194]. Més endavant, es van descriure 

soques de ratolins mutants anomenades Faslpr/lpr o Faslprcg/lprcg, que presentaven un 

defecte en els gens que codi[195] o FASL (FASLgld/gld). Aquests ratolins 

desenvolupaven limfadenopatia i una anomalia autoimmunitària semblant al Lupus 

Sistèmic Er[196]. En humans, es va identificar una mutació al gen FAS  [197], [198], 

que donava lloc a una síndrome anomenada ALPS (autoimmune lympho-proliferative 

syndrome), que es caracteritzava per una limfadenopatia i esplenomegàlia cròniques, i 

fenòmens d´autoimmunitat. L’activació de FAS pel seu lligand fisiològic FASL es va 

demostrar que indui[199]), de fet FAS-FASL és una de les vies efectores usades per 

les cèl.lules T citotòxiques per eliminar cèl.lules diana. En humans, CD95 s´ha proposat 

com un mecanisme de depleció de cèl.lules T autoreactiv[200]). Tot i que en ratolins el 

paper de CD95 en la selecció negativa està en discussió [201], en humans, sembla ser 

més evident, ja que en pacients amb ALPS es detecten timòcits DN[202]. A banda del 

seu paper principal proapotòtic, CD95 és un receptor de funció dual que estaria molt 

relacionat amb el microambient cel.lular. De fet, s´ha relacionat CD95 amb la 

proliferació, diferenciació, migració i producció de citocines tant de cèl.lules 

hematopoièti[201]. En referència a la cèl.lula T en humans, s´ha comprovat que CD95 

està relacionat amb la proliferació de les cèl.lules T en activacions subòptimes a t[203] 

[204]. 

 

El nostre estudi és el primer que descriu de forma exhaustiva la relació de CD95 amb 

l´edat en timus humà. La publicació de Balandina en Miastè[205]mostra que les Tregs 

tímiques d´adults tenen una major freqüència de cèl.lules CD95+ que les de neonats, 

per al grup de timus controls, però no observen variacions en les CD4CD25hi.[205]. En 

el nostre estudi hem inclòs un major nombre de mostres de timus humans que ens ha 

permès classificar-los en tres grups d´edats. Les nostres dades no només confirmen 

que la freqüència de cèl.lules CD95+ incrementa amb l´edat en els timòcits 

CD4SPCD25+, sinó que demostrem que aquest efecte es dóna sobretot en els timòcits 

DPCD25+. Aquestes dades suggereixen que amb l´edat, els timòcits CD25+ serien més 



susceptibles a l´apoptosi  mediada per CD95, fet que explicaria la disminució del 

nombre de nTregs amb l´edat, en concordància amb les dades de la recent publicació 

de Thiault i [182]. Aquests autors proposen que el desenvolupament de noves cèl.lules 

Treg al timus està sota control de la progènie madura de reguladores, que retornen a 

l´òrgan i inhibeixen el desenvolupament de nous precursors de Tregs. 

 

L´exportació de cèl.lules T disminueix amb l´edat a causa de la involució del timus, i les 

nostres dades suggeririen que l´exportació de les nTregs estaria substancialment 

disminuïda respecte la de les cèl.lules T convencionals CD4SPCD25-, que també 

incrementen el percentatge de cèl.lules CD95+ amb l´edat però en menor proporció. En 

resum, podriem dir que els nostres resultats apunten a què la vida del timus com a 

generador de cèl.lules Treg es veuria reduïda abans que la seva vida com a exportador 

de cèl.lules T naïve convencionals.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un dels problemes amb els que ens hem enfrontat en el desenvolupament dels 

anteriors capítols és l´absència de marcadors exclusius que s´expressin a les cèl.lules 

T reguladores, i que permetin caracteritzar-les com una població o fracció lliure de 

contaminació. Aquest obstacle ha portat a la publicació de forma recurrent a la 

literatura treballs amb l´objectiu de descriure molècules noves que puguin esdevenir 

possibles marcadors de la població de Treg. Fins al moment, cap de les molècules 

obtingudes ha estat determinant per definir una població pura. La cerca de molècules 

de superfície característiques de Tregs representa un pas fonamental per al seu 

aïllament i és requisit inexcusable per a una eventual aplicació d´aquestes cèl.lules en 

el camp clínic del tractament de malalties humanes.  

 

 

Context de l´estudi 

 

Per aprofundir en la caracterització de les cèl.lules Treg a nivell molecular, el nostre 

grup va iniciar un estudi proteòmic comparatiu de les Tregs, com a part del projecte 

europeu Eurothymaide amb referència LSHB-CT-2003-503410. Mitjançant la tècnica 

proteòmica quantitativa ICPL (Isotope Coded Protein Labelling), es va comparar el 

proteoma de les poblacions Treg i Teff per determinar diferències quantitatives, i es va 

fer a partir de mostres humanes de PBMCs d’individus adults (n=2) i de timus 

pediàtrics (n=3).  

 

Breument, les mostres de Treg (CD4+CD25++) i Teff (CD4+CD25-) separades per FACS 

es van procesar segons el protocol descrit a l´apartat de material i mètodes, per 

realitzar la comparació proteòmica usant la tècnica ICPL, que permet distinguir i 

quantificar les diferències entre les dues mostres gràcies al marcatge amb diferents 

isòtops del carboni. Un exemple representatiu de les cèl.lules purificades a partir de les 

quals es van realitzar els experiments de proteòmica es mostren a la figura 2.1. A la 

mateixa figura podem observar per cada mostra el nombre total de proteïnes 

identificades, que van ser més nombroses a les mostres de perifèria que a timus. 



Tanmateix, el percentatge de les proteïnes quantificades va oscil.lar de forma general 

al voltant del 60% en les cinc mostres analitzades. Malauradament, no vam trobar 

proteïnes que es repetissin com augmentades o disminuïdes entre les mostres de 

timus ni entre les de perifèria. La necessitat d´un nombre elevat de cèl.lules purificades 

de partida (>1,5 milions) feia limitant analitzar un elevat número de mostres de cada 

teixit. Potser l´abordatge considerant aquesta limitació hagués hagut de ser diferent, i 

partir d´una barreja de mostres per a cada teixit.

El nombre de proteïnes obtingudes amb una diferència quantitativa entre Treg i Teff 

superior a 2 va ser relativament petit, representant un 5% del total de les proteïnes 

quantificades en les mostres estudiades. Aquestes poques diferències entre fraccions 

Treg i Teff suggeririen que en estat de repòs, els proteomes d´aquestes poblacions 

estudiades són molt similars. El baix número també podria estar relacionat amb el fet 

que vam estudiar cèl.lules T en estat de repòs en les dues mostres analitzades, és a 

dir, després de ser obtingudes de la separació per FACS van ser directament 

processades, sense pas intermig d´activació. L´absència d´activació de les mostres de 

timus i perifèria que procedien de donants sans, li dóna valor als resultats per 

representar una situació no alterada de les cèl.lules en un context d´homeostasi. 

Figura 2.1. Resultats globals dels assajos de proteòmica realitzats en mostres de timus i PBMCs humans. 
Es van comparar els proteomes de cèl.lules Treg i Teff de mostres de PBMCs d´individus adults (n=2) i de timus 
pediàtrics (n=3) mitjançant la tècnica ICPL. Als diagrames s´indiquen els percentatges de les proteïnes quantificades 
(formatge morat) i les no quantificades (formatge lila). A la taula es mostren en números absoluts les proteïnes 
identificades, i les quantificades, que es van trobar diferencialment expressades entre fraccions. 



D´acord amb aquestes argumentacions, es van considerar els cinc experiments d´ICPL 

com a sumatori de resultats enlloc de com a promig. Les proteïnes incrementades o 

disminuïdes de forma diferencial entre Treg i Teff procedents dels 5 assajos proteòmics 

es troben recollides a l´annex 1.  

 

Tot i que els assajos de proteòmica no van revelar cap tendència en el patró de 

proteïnes diferencialment expressades segons funció, algunes d´elles ens van interesar 

per la seva citació a la bibliografia relacionada amb les cèl.lules T i el sistema 

immunitari, com s´indica a la taula 2.1. Els gens d´aquestes proteïnes es van 

seleccionar per analitzar-los per una tècnica alternativa de PCR quantitativa, tal i com 

s´explica més endavant a l´apartat 2.1.1.  

 

2.1.  Validació mitjançant estudis d´expressió gènica de les proteïnes 

diferencialment expressades en les poblacions de cèl.lules T estudiades 

 

Per poder confirmar els resultats es va escollir la metodologia Taqman® de PCR a 

temps real. La base teòrica del funcionament de les sondes Taqman® i la seva 

quantificació es troben descrits en detall a l´apartat de materials i mètodes (apartat 6.5 

de Materials i Mètodes).  

 

Les plaques Taqman® consisteixen en targetes de microfluïdica de 384 pous cada una 

que permeten dur a terme de forma simultània 384 reaccions de PCR. Les sondes i els 

encebadors necessaris per a les reaccions de PCR estan pre-carregats a cada un dels 

pous. La resta de reactius necessaris per a què es dugui a terme la reacció de PCR es 

troben en una master mix ja preparada per el fabricant.   

 

El sistema, en aquest cas, és totalment fet a mida del consumidor, que s´encarrega de 

decidir quins gens mostra vol testar.  A la figura 2.2. hi ha una representació gràfica del 

disseny de la placa que va ser escollida per a la nostra experimentació.  



Es tracta del format de 96 pous, que permet estudiar de forma simultània 96 gens, dels 

quals 95 són a elecció del consumidor, i un és el control endogen necessari per a la 

normalització de les dades, que ve donat pel fabricant i que, en el nostre cas, va ser el 

18SRNA. Els gens es testen per duplicat per a cada mostra que s´estudia, i en aquest 

format concret, es poden carregar dues mostres per placa. 

 

Els ports són els punts de càrrega de la placa, per on es fa arribar la mostra als pous. 

Cada port alimenta un total de 48 pous, i que en nombre de gens en suposa 24, ja que 

es testen per duplicat. Per tant, cal carregar els 4 ports per poder testar els 96 gens per 

duplicat d´una mateixa mostra. 

 
2.1.1. Selecció dels gens a estudiar per qPCR 

Part dels gens analitzats es van seleccionar en base a les diferències quantitatives en 

la seva expressió entre la població de Tregs i Teff. Es van escollir aquelles molècules 

l´expressió de les quals era almenys el doble en increment o disminució a les cèl.lules 

Treg respecte les Teff. I es va fer un segon cribatge basant-se en: (i) una cerca 

bibliogràfica per conéixer estudis que relacionessin l´expressió d´aquestes molècules 

amb funcions a les cèl.lules T, i (ii) una eina informàtica anomenada STRING, que 

permetia determinar altres molecules d´interès gràcies a l´aplicació de bases de dades 

que el.laboren xarxes d´associació proteïca funcional (es van escollir aquelles 

molècules amb una puntuació de confiança del resultat igual o superior a 0,9 en una 

escala de 0-1). A banda d´aquests gens basats en els dades de proteòmica, es van 

incloure altres a la targeta de microfluïdica fins a completar un total de 96 gens, que 

s´expliquen a continuació de forma detallada en grups: 

Gens de molècules identificades amb els experiments de proteòmica i altres 

relacionats obtinguts usant l´eina STRING, agrupats segons funció en enzims, 

Figura 2.2. Format de la 
placa Taqman® usada per 
a l´experimental en el 
nostre estudi. Es tracta 
d´una targeta de microfluïdica 
on es poden testar de forma 
simultània per PCR 
quantitativa 96 gens per 
duplicat, dels quals un és 
control endògen obligatori 
18S i serveix per la 
normalització de les dades. A 
cada targeta es carreguen dues 
mostres. 



xaperones, senyalització, funció a nucli, citoesquelet i apoptosi. 

 Gens característics de Tregs: marcadors de cèl.lules Treg com a controls del 

contigut en cèl.lules nTregs a la fracció aïllada per FACS de cèl.lules 

TCD4+CD25++. 

 Gens objecte d´estudi al projecte amb acrònim Eurothymaide dins del VI 

Framework Programme CE (ref. FP6-503410): molècules de cèl.lules Treg 

naturals i Treg adaptatives que eren objecte d´estudi d´altres grups del nostre 

equip de treball en aquest projecte europeu. 

 Gens que codifiquen per a receptors de quimiocines relacionats amb la 

localització i moviment de les cèl.lules T així com marcadors de cèl.lules T. 

 Gen que servirà com a control endogen: RNA18S. 

El llistat dels 96 gens es troba indicat a la Taula 2.1, on es mostren agrupats segons 

les categories funcionals que s´acaben d´esmentar, i on també s´hi detalla altra 

informació rellevant com són la referència de la sonda Taqman, la procedència del gen 

(si es tracta d´una proteïna trobada a l´assaig de proteòmica o relacionada segons 

STRING) i referència bibliogràfica de la seva relació amb cèl.lules T. 

 

 

 



Taula 2.1. Llistat de proteïnes testades per qPCR a la placa Taqman ®. Una gran part dels gens inclosos en aquesta 
taula procedeixen dels resultats de proteòmica que donen peu a aquesta capítol de resultats. La resta de gens procedeixen 
d´estudis realitzats amb programes informàtics que indicaven interaccions amb les proteïnes aïllades experimentalment, i 
finalment, altres gens d´interès (com s´indica a l´apartat 2.1.1.). Per a cada gen, a la taula s´indica la proteína que codifica, 
la seva funicó, la sonda Taqman® que es va usar per a la seva detecció per qPCR , la seva procedència en relació als 
nostres experiments de proteòmica, i referències bibliogràfiques que vinculen aquetses proteïnes amb el sistema 
immunitari. La taula continua a la pàgina següent. 

ADA Adenosine deaminase metabolisme de les purines Hs00163553_m1 sí J Leukoc Biol. 2011 Jan;89(1):127-36.

DPP4 CD26 Exopeptidasa amb paper en l´activació de 
cèl.lules T Hs00175210_m1 sí ADA Cytometry A. 2012 Oct;81(10):843-55.

ERO1L ERO1-like protein alpha precursor oxidoreductasa involucrada en formació 
d´enllaços disulfur Hs00205880_m1 sí J Immunol. 2015 May 15;194(10):4988-96. 

GZMB Granzyme B precursor Hs00188051_m1 STRING SERPINB9 J Immunol, 2009, 182, 89.40

P4HB Protein disulfide-isomerase precursor membre de la família de les disulfido- 
isomerases Hs00168586_m1 sí ERO1L Cell Immunol. 2009;255(1-2):82-92.

PARP1 Poly [ADP-ribose] polymerase 1 modifica proteïnes nuclears Hs00242302_m1 sí Immunology. 2013 Aug;139(4):428-37.

PDIA4 Protein disulfide-isomerase A4 precursor formació d´enllaços disulfur Hs00191754_m1 sí HSP90B1 Biochim Biophys Acta. 2010 
Apr;1804(4):918-28

PTPN7 Tyrosine-protein phosphatase non-receptor 
type 7

paper en la regulació del 
desenvolupamnet de limfòcits T i B Hs00160732_m1 sí Blood 2010 115: 3580-3588   

SERPINB9  Serpin B9 remodelació de la matriu; apoptosi Hs00394497_m1 sí Am J Kidney Dis. 2012 Oct;60(4):629-40.

UBA2 ubiquitin-like modifier activating enzyme 2 Ubiquitin lligasa Hs00271420_m1 no J Immunol Methods. 2012 Oct 31;384(1-
2):128-34

BAG1 BAG-family molecular chaperone regulator-1 S´uneix a Bcl-2 Hs00185390_m1 STRING Nature Cell Biology Vol 3 March 2001

HSP90B1 HSP90B1 heat shock protein 90kDa beta 
(Grp94), member 1 Precursor de l´endoplasmina Hs00427665_g1 sí Blood. 2008 Aug 15;112(4):1223-30.

HSPA1A;HSPA1BHeat shock 70 kDa protein 1 Xaperona Hs00271229_s1 sí PLoS One. 2012;7(12):e51747.

AHNAK Neuroblast differentiation-associated protein 
AHNAK (Fragment)

involucrada en senyalització a través de 
Ca Hs00225285_m1 sí Immunity. 2008 Jan;28(1):64-74. 

ANXA1 Annexin A1 Hs00167549_m1 sí J Immunol. 2013 Feb 1;190(3):997-1007

ANXA2 Annexin A2 isoform 1 regulació del creixement cel.lular Hs00733393_m1 sí Biochem J. 1995 August 15; 310(Pt 1): 
243–248.

ANXA5 Annexin A5 Hs00154054_m1 sí J Bone Miner Res. 2012 Nov;27(11):2399-
412

CACNA1D Calcium channel a1.3v subunit relacionada amb AHNAK Hs00167753_m1 STRING AHNAK

CACNA1F Calcium channel a1.4v subunit relacionada amb AHNAK Hs00193172_m1 STRING AHNAK

CD38 Isoform 2 of ADP-ribosyl cyclase 1 modula les respostes mediades per 
interacció cèl.lula T - antígen Hs00233552_m1 sí PLoS One. 2011 Mar 1;6(3):e17359.

CD44 Isoform 12 of CD44 antigen precursor interaccions cèl.lula-cèl.lula Hs00174139_m1 sí  Front Immunol. 2012; 3: 23

DGKA Diacylglycerol kinase alpha competeix amb PKC per el segon 
missatger Hs00176278_m1 sí Nat Immunol. 7, 1174 (2006) 

EFHD2  EF-hand domain-containing protein 2 
(Swiprosin1) involucrada en senyalització de Ca Hs00368606_m1 sí Proteomics. 2004 Aug;4(8):2216-20.

ETHE1 ethylmalonic encephalopathy protein antiapoptòtic Hs00204752_m1 sí J Child Neurol. 2013 May;28(5):668-71

GRB2 Isoform 1 of Growth factor receptor-bound 
protein 2 proliferació cel.lular Hs00157817_m1 sí J Exp Med. 1999 May 3;189(9):1383-90.

LCK Proto-oncogene tyrosine-protein kinase senyalització a través del TCR Hs00178427_m1 STRING CD38

LGALS3 Galectin-3 creixement cel.lular, apoptosi Hs00173587_m1 sí Genome Biol. 2006; 7(7): R54. 

NCAM-1, CD56 Neural cell adhesion molecule 1 adhesió cel.lular Hs00169851_m1 sí Trends in Molecular Medicine 13:108.2007

NFATC2 Nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic 
2 

participa en transcripció en cèl.lules T 
activades Hs00234855_m1 sí     DGKA  JEM vol. 201 no. 2 181-187 2005  

ORAI1 calcium release-activated calcium modulator 1 
(ORAI) related with AHNAK Hs00385627_m1 STRING AHNAK J Physiol 590.17 (2012) pp 4157–4167

PRKRA
 Isoform 1 of Interferon-inducible double 
stranded RNA-dependent protein kinase 
activato

funció pro-apoptòtica Hs00269379_m1 sí PLoS One. 2011 Mar 25;6(3):e18225.

STIM1 stromal interaction molecule 1 related with AHNAK Hs00162394_m1 STRING AHNAK

TAL1 T-cell acute lymphocytic leukemia senyalització de cèl.lula T Hs00268434_m1 Cancer Cell. 2012 Aug 14;22(2):209-21

TIRAP Toll-interleukin 1 receptor domain-containing 
adapter protein transducció de senyal Hs00364644_m1 STRING PRKRA

YWHAE  14-3-3 protein epsilon media transducció de senyal Hs00356749_g1 sí     YWHAG J Biol Chem. 2012 Nov 9;287(46):38665-79

YWHAG 14-3-3 protein gamma media transducció de senyal Hs00705917_s1 sí     YWHAE PNAS. 2014 Jun 10;111(23):E2394-403

YWHAZ 14-3-3 protein zeta/delta (Protein kinase C 
inhibitor protein 1) media transducció de senyal Hs00237047_m1 STRING     YWHAE

APEX1 DNA-(apurinic or apyrimidinic site) lyase paper central en la resposta a l´estrès 
oxidatiu Hs00172396_m1 sí HMGB2, GZMA Mol Cell Biol. 2013 Apr;33(7):1468-

73

GZMA Granzyme A precursor lisi cel.lular Hs00196206_m1 STRING HMGB2, APEX1 Immunity. 2004 Oct;21(4):589-601.

HMGB1  High mobility group protein B1 proteïna nuclear relacionada amb 
recombinació Hs01923466_g1 sí Int Immunol. 2012 Aug;24(8):485-94.

HMGB2  High mobility group protein B2_ involucrada en recombinació V(D)J Hs00357789_g1 sí RAG-1, GZMA, APEX-1 Eur J Immunol. 2004 Aug;34(8):2179-90.

RAG-1 V(D)J recombination activating protein 1 V(D)J recombination Hs01920694_s1 STRING HMGB2

TLR-2 Toll-like receptor 2 reconeixement de patògens, immunitat 
innata Hs00152932_m1 STRING HMGB1, TLR-4, TNF PLoS One. 2013 Jul 3;8(7):e67922.

TLR-4 Toll-like receptor 4 reconeixement de patògens, immunitat 
innata Hs00152939_m1 STRING HMGB1, TLR-2, TNF

TSN Translin involucrada en reordenament de TCR Hs00172824_m1 sí Nat Genet. 1995 Jun;10(2):167-74.



Taula 2.1. Llistat de proteïnes testades per qPCR a la placa Taqman ®. Continuació de la pàgina anterior.

2.1.2. Interpretació de les dades generades per la PCR quantitativa Taqman® 
 

La metodologia Taqman és un sistema de PCR quantitativa que permet fer una 

quantificació relativa de l´expressió dels gens testats. Això és, en qualsevol 

interpretació de dades que resultin de fer servir aquesta tecnologia necessitarem una 

mostra que serveixi de calibrador, respecte la qual indicarem si a la mostra problema hi 

ha més o menys quantitat d´expressió gènica (que s´indica com a valor de RQ). Per 

ACTN1 Alpha-actinin-1 proteïna d´unió a l´actina Hs00241650_m1 sí TES Mol Cell Proteomics. 2013 
Feb;12(2):277-82

ACTN4  Alpha-actinin-4 proteïna d´unió a l´actina Hs00245168_m1 sí Cancer Res. 2001 May 15;61(10):4078-83.

ANK2 Alpha-1D adrenergic receptor regula proliferació i creixement cel.lular Hs00153998_m1 STRING SPTBN1

APC2  adenomatosis polyposis coli 2 (APC2) paper en el desenvolupament de les 
cèl.lules T immadures Hs00183420_m1 sí MAPRE1 Nat Immunol. 2005 Aug;6(8):800-9. 

ARPC2 Actin-related protein 2/3 complex subunit 2 proteïna que controla la polimerizació de 
l´actina Hs01031740_m1 STRING WASP

CAPG  Macrophage capping protein proteïna reguladora de l´actina Hs00156249_m1 sí WASP, VASP Sci Signal. 2009 Aug 18;2(84):ra46.

CDC42 Cell division control protein 42 homolog involucrada en cicle cel.lular, morfologia 
cel.lular, migració i endocitosi Hs00854939_g1 STRING WASP

DNM2  Isoform 1 of Dynamin-2 associada a microtúbuls Hs00191900_m1 sí Nature. 2012 Jan 11;481(7380):157-63

EZR  Ezrin intermediari entre la membrana 
plasmàtica i el citoesquelet d´actina Hs00931646_m1 sí MSN, RDX, ICAM-1, CD44 J Immunol. 2009 Jan 15;182(2):1021-32.

FLNA  filamin A, alpha migració i polarització cel.lulars Hs00155065_m1 sí Nat Cell Biol. 2006 Nov;8(11):1270-6.

ICAM-1 ICAM-1 molècula d´adhesió intercel.lular Hs99999152_m1 STRING EZR

LMNA Lamin A/C ensamblatge nuclear, organització de la 
cromatina i de la membrana nuclear Hs00153462_m1 sí Leuk Res. 1990;14(9):815-21.

MAP7  Isoform 1 of Ensconsin relacionada amb microtúbuls, essencial 
per polarització i diferenciació cel.lulars Hs00187725_m1 sí Cell Mol Biol (Noisy-le-grand). 2004 

Feb;50(1):23-33.

MAPRE1 Microtubule-associated protein RP/EB family 
member 1

regulació de microtúbuls i estabilitat 
cromosòmica Hs00606526_mH sí APC2 Int J Cancer. 2005 Dec 20;117(6):896-904.

MSN Moesin uneixen membrana plasmàtica i el 
citoesquelet d´actina Hs00792607_mH STRING EZR

RDX Radixin uneixen membrana plasmàtica i el 
citoesquelet d´actina Hs00988414_g1 STRING EZR, ARHGDIA

SPTBN1  Isoform Short of Spectrin beta chain, brain 1 
(SPTBN1)

uneixen membrana plasmàtica i el 
citoesquelet d´actina Hs00162271_m1 sí TES Immunity. 2002 Sep;17(3):303-15.

TES  Isoform 1 of Testin regulador negatiu del creixement cel.lular Hs00210319_m1 sí VASP, ACTN1, SPTBN1 Eur J Immunol. 2003 Nov;33(11):2964-73.

VASP Vasodilator stimulated phosphoprotein Involucrada en remodelació del 
citoesquelet i polarització cel.lular Hs00163444_m1 STRING MCP, WASP, TES

VCL  Isoform 2 of Vinculin involucrada en les unions cèl.lula-cèl.lula i 
cèl.lula-matriu extracel.lular Hs00243320_m1 sí Mol Cell Biol. 2007 Sep;27(17):5986-6000

VIM  Vimentin Ancora la posició dels orgànuls al citosol Hs00185584_m1 sí Mol Cells. 2014 May;37(5):426-34.

WAS Wiskott-Aldrich syndrome protein transducció de senyals de receptors de 
membrana al citoesquelet d´actina Hs00166001_m1 sí J Biol Chem. 2014 Dec 12;289(50):34503-

19. 

BAD Bcl2-antagonist of cell death (BAD) (Bcl-2 
binding component 6) Promou l´apoptosi Hs00188930_m1 no J Exp Med. 2006 Dec 25;203(13):2939-51

CHP Calcium-binding protein p22 Participa en el tràfic de membrana 
constitutiu Hs00819122_m1 sí J Biol Chem. 1999 Dec 17;274(51):36125-

31.

FAIM3  Anti-Fas-induced apoptosis (FAIM3, Tosso ) Inhibició de l´apoptosi Hs00193770_m1 sí Blood. 2013 Mar 21;121(12):2368-70.

SET Isoform 1 of Protein SET Activació de la transcripció i reparació del 
DNA Hs00853870_g1 sí Mol Cell Biol. 2002 Apr; 22(8): 2810–2820.

marcadors Tregs CD4 CD4 coreceptor del TCR Hs00181217_m1 no J Immunol. 2011 Apr 1;186(7):3808-21.

CTLA-4 CTLA-4 transmet senyals inhibidores a cèl.lules T 
activades Hs00175480_m1 no Immunology. 2002 Jun;106(2):190-9.

FOXP3 FOXP3 factor de transcripció involucrat en el 
desenvolupament de les Tregs Hs00203958_m1 no J Exp Med. 2005 Oct 3;202(7):901-6.

GITR GITR membre de la família del TNF, involucrat 
en apoptosi Hs00188346_m1 no J Immunol Res. 2015;2015:171520.

IL2RA CD25 cadena alfa del receptor de la IL-2 Hs00166229_m1 no J Immunol. 2011 Apr 1;186(7):3808-21.

ILR7A CD127 desenvolupament dels timòcits Hs00233682_m1 no J Exp Med. 2006 Jul 10;203(7):1693-700.

NOTCH3 NOTCH3 Screpanti´s group Hs00166432_m1 no J Immunol. 2011 Jun 1;186(11):6199-206.

PTCRA pre-T alpha receptor Screpanti´s group Hs00300125_m1 no Int Immunol. 2009 Jun;21(6):727-43.

PHLPP1 PHLPP1 Powrie´s group Hs01597866_m1 no J Immunol. 2011 May 15;186(10):5533-7.

GPR83 GPR83 Powrie´s group Hs00173906_m1 no J Exp Med. 2015 Jun 29;212(7):1011-20

TLR9 Toll-like receptor 9 Hawrylovicz´s group Hs00370913_s1 no J Clin Invest. 2009 Feb;119(2):387-98.

RARA Retinoic Acid Receptor Powrie´s group Hs00940448_g1 no CD38 J Exp Med. 2007 Aug 6;204(8):1757-64

CBLB CBLb1 Hawrylovicz´s group Hs00909784_m1 no J Immunol. 2013 Jul 15;191(2):632-9

CCR1 CCR1 Hs00174298_m1 no J Appl Oral Sci. 2015 Oct;23(5):536-46

CCR2 CCR2 Hs00174150_m1 no J Appl Oral Sci. 2015 Oct;23(5):536-46

CCR3 CCR3 Hs00266213_s1 no Allergy. 2009 Aug;64(8):1121-9.

CCR5 CCR5 Hs00152917_m1 no Allergy. 2009 Aug;64(8):1121-9.

CCR6 CCR6 Hs00171121_m1 no Allergy. 2009 Aug;64(8):1121-9.

CCR7 CCR7 Hs99999080_m1 no Allergy. 2009 Aug;64(8):1121-9.

CCR10 CCR10 Hs00706455_s1 no J Appl Oral Sci. 2015 Oct;23(5):536-46

CXCR3 CXCR3 Hs00171041_m1 no J Immunol. 2004 Sep 1;173(5):2942-51.

CXCR4 CXCR4 Hs00237052_m1 no J Immunol. 2011 Jan 1;186(1):132-42.

CXCR6 CXCR6 Hs01890898_s1 no J Immunol. 2011 Jan 1;186(1):132-42.

CXCR7 CXCR7 Hs00664172_s1 no Transpl Immunol. 2014 Mar;30(2-3):107-13.

18S 18S RNA control ús obligatori Hs99999901_s1 no



tant, a cada comparació disposarem de dues mostres que seran comparades sempre 

en relació a la mostra calibradora, i els resultats es donaran segons la relació 

d´expressions entre aquestes dues mostres. El signe que acompanya al valor de RQ 

indica si l´increment de l´expressió gènica es dóna a la fracció mostra (RQ>0) o a la 

fracció calibradora (RQ<0). 

 

Tanmateix, cal indicar que l´increment en l´expressió d´un gen concret a una de les 

fraccions implica que, de forma proporcional, l´expressió d´aquest mateix gen es troba 

disminuïda a l´altra fracció amb la que es compara. I el mateix ocorre si parlem d´un 

disminució, es tradueix en un increment a la fracció amb què comparem.  

 

Als gràfics que il.lustren els resultats de la comparativa de qPCR es troben 

representades les dades d´amplificacions de tots aquells gens que presenten valors de 

RQ superiors a 2 o inferiors a -2, i la desviació estàndard de les quals no supera els 

0,25 punts. Es representen les dades promig de les mostres testades, que per a 

perifèria són 3 i per a timus són 2, com s´indica a la taula 2.2. 

 

 

2.1.3. Mostres usades en els assajos de PCR quantitativa Taqman®  

 Es van obtenir cèl.lules T reguladores (CD4+CD25++) i cèl.lules T efectores 

(CD4+CD25-) per selecció per FACS, que es van processar directament per a 

l´extracció del RNA missatger i el seu anàlisi per qPCR. El fenotip de les fraccions 

separades s´indica a la taula 3.2. Les fraccions aïllades es van obtenir de 3 mostres 

PBMCs de donants adults i 2 mostres de timus pediàtrics.  
 

Taula 2.2. Mostres analitzades per qPCR. S’indica, per a cada teixit, les fraccions que es van aillar per FACS d´un total 
de 3 o 2 mostres, de PBMCs i timus, respectivament. També s´indica l´edat dels donants. 
Na, no aplica; ¥ els PBMCs procedeixen de donants sans del Banc de Sang i Teixits 

 

 

 

 



2.2. Determinació de la naturalesa reguladora de les mostres de Tregs aïllades de 

perifèria 

 

En absència d’un marcador molecular exclusiu per aquestes cèl.lules T amb fenotip 

regulador, és obligatori determinar que amb el mètode usat per separar i enriquir la 

fracció CD4+CD25++ s´obtenen cèl.lules amb aquesta característica funcional. Per 

demostrar que la fracció usada per els assajos de Taqman® i proteòmica era 

predominantment formada per cèl.lules amb fenotip regulador, es van realitzar assajos 

de supressió sobre cèl.lules T efectores per les cèl.lules separades a partir de FACS

sorting tant de les mostres de sang perifèrica (a continuació) com de les de timus 

(veure figura 1.5 del capítol 1). 

 

A la figura 2.4.A es pot observar que per aquesta població de cèl.lules T reguladores 

de perifèria en estat de repòs, ja que no es van activar prèviament per als assajos in 

vitro, la màxima regulació oscil.la al voltant del 50% per als ràtios equivalents en 

número cel.lular amb les TCD4+CD25- convencionals, que actuen com a efectores.  

Aquest assaig és representatiu d´un total de 3 experiments fets a partir de cèl.lules 

aïllades de 3 donants sans. Les cèl.lules Tregs, d´acord amb el seu estat anèrgic [206], 

no van proliferar en resposta a l´estímul específic de TCR (esferes recobertes amb 

anticossos monoclonals dirigits contra CD3 i CD28) (figura 2. 4.B).  

 

 

Figura 2.4. Capacitat reguladora de les cèl.lules Treg de perifèria. A. Es va assajar la capacitat 
supressora de cèl.lules Treg CD4+CD25++ aïllades de PBMCs de donants sans sobre la proliferació de 
TCD4+CD25- del mateix donant, estimulades amb esferes recobertes amb anti-CD3 i anti-CD28. B. Es 
mostra la proliferació de les cèl.lules Treg  i les Teff  en presència de “feeders” i en resposta a l´estímul de 
proliferació (esferes recobertes d´anticossos anti-CD3 i anti-CD28). 



2.3. Comparativa de l´expressió gènica de les Tregs de perifèria amb Tregs de 

timus  

 

Per veure la diferent expressió transcripcional entre les Tregs naturals i les de perifèria 

dels gens seleccionats per a la Taqman®, es va realitzar la comparativa de les 

fraccions CD4+CD25++ de les mostres de timus i de sang perifèrica d´adults. La fracció 

reguladora de timus es va usar per calibrar la comparativa, de manera que els valors 

de RQ positius són increments d´expressió gènica en la fracció de Tregs de perifèria, i 

els valors de RQ negatius són increments a les Treg de timus. 

El nombre de gens que van amplificar al mateix nivell entre fraccions representen un 

26,3% (25/95), i entre ells, hi trobem els marcadors característics de nTreg, FOXP3 

(RQ=1,20) i CTLA-4 (RQ=-1,20), a més de CD4 (RQ=-1,89). Els gens diferencialment 

expressats es representen a la figura 2.5, i són majoritaris amb un 57,9% (55/95). Si 

analitzem com és la seva expressió en les Tregs, veiem que només el 18,2% (10/55) 

es troba incrementat a timus, respecte el 81,8% que estan més expressats a perifèria 

(45/55). Entre els gens més expressats a timus, hi trobem: i) PTCRA (RQ=-33,33) i 

RAG1 (RQ=-14,28) com a indicatius de l´origen tímic de la fracció; ii) CD38 (RQ=-

14,28), CCR1 (RQ=-8,33) i CAPG (RQ=-4,76), que podrien tenir una funció en les Treg 

tímiques, i iii) GITR (RQ=-2,38), que és l´únic marcador de Tregs més expressat a 

timus. 

Per part dels gens més expressats a la fracció de les TCD4+CD25++ de perifèria trobem 

dos gens, CCR6 (RQ=29,77) i LGALS3 (RQ=18,14) referits a la bibliografia com a 

marcadors de [207]. Tant CCR6 com LGALS3 són gens que amplifiquen a les mostres 

de Treg de timus testades, pero en la seva comparativa amb les amplificacions de les 

mostres de TReg de perifèria, s´observa que l´expressió es superior a perifèria, i això 

suggeriria que la seva expressió s´incrementa un cop les cèl.lules TCD4+CD25++ són 

exportades des del timus. Per altra part, també trobem el gen de la cadena alfa de IL7R 

(CD127), tot i que com demostren les nostres dades de fenotipatge (veure Capítols 1 i 

3 d´aquesta tesi) aquest és un marcador de Treg (CD127low) i la seva expressió es 

troba disminuïda en aquestes cèl.lules a timus i perifèria. No obstant, en la comparativa 

per qPCR entre les dues fraccions, es troba més incrementat a perifèria (RQ=7,14). 

L´augment a perifèria indicaria que la fracció CD25++ pot estar contaminada per un 

percentatge de cèl.lules T efectores activades, que expressen CD127 ja que aquestes 

són depenents d´IL7 a la perifèria.  

 



Pel que fa a la resta de gens i per poder obtenir un patró funcional partint d´aquest 

perfil transcripcional de les Tregs de perifèria, es va usar l´eina bioinformàtica PANTER 

GO (PANTHER, Protein ANalysis THrough Evolutionary Relationships), que forma part 

del projecte “Gene Ontology Reference Genome Project” i que té per objectiu 

classificar proteïnes i els seus gens per anàlisi a gran escala. Més concretament, el 

sistema de classificació PANTHER GO és una àmplia base de dades biològiques de 

Figura 2.5. Comparativa 
d´expressió gènica entre Treg 
de perifèria i Treg de timus en 
mostres no activades. A. 
Distribució en números absoluts 
dels 96 gens testats per qPCR 
segons les característiques 
d´amplificació. no amplif, gens 
que no amplifiquen;  SD>0,25, 
gens que amplifiquen però SD 
superior a 0,25; 18S, control 
endògen, gen RNA18S; CD25++, 
gens diferencialment més 
expressats a la fracció de cèl.lules 
CD4CD25++; CD25-, gens 
diferencialment més expressats a 
la fracció de cèl.lules CD4CD25-; 
amplif igual, gens que no 
presenten diferències d´expressió 
entre fraccions. B. Representació 
gràfica dels gens diferencialment 
expressats entre fraccions. Amb 
valors de RQ<0 es representen els 
gens més expressats a les Treg de 
timus, mentre que la RQ>0 per a 
les Treg de perifèria. 
Gens que no van amplifcar: 
ANK2, CACNA1D, CACNA1F, 
CCR2, GRP83, NCAM1, 
NOCTH3, TAL1, TLR4;   Gens 
amb SD>0,25: BAD, DNM2, 
GZMB, MAP7, NFATC2, TLR9. 



gens i proteïnes que pot usar-se per classificar i identificar la funció dels productes 

gènics. Per tant, el llistat de gens que es van trobar incrementats a les Treg de perifèria 

respecte les Tregs de timus es va introduir a l´aplicació PANTER GO, i en base a les 

funcionalitats descrites a la base de dades d´aquest programa, els gens es van agrupar 

en categories funcionals com es mostra a la figura 2.6. Aquest programa pot assignar 

una o diverses funcionalitats a una mateixa proteïna. Les assignacions funcionals 

majoritàries foren “catalytic activity” (activitat catalítica) i “binding” (unió), seguides per 

“structure molecular activity” (activitat de molècules estructurals) i “receptor activity” 

(activitat de receptors). Finalment trobem “enzyme regulator activity” (regulació 

enzimàtica) i “nucleic acid binding transcription factor activity” (unió a DNA de factors 

de transcripció). 

 

A la figura 2.6 s´indiquen amb fletxes les proteïnes que es van trobar incrementades en 

els experiments de proteòmica a la fracció Treg de perifèria, i que s´han trobat 

diferencialment incrementats a les Tregs de perifèria en la comparativa a nivell 

transcripcional. Com hem comentat, el programa assigna una o diverses funcionalitats 

a cada proteïna, segons la informació disponible a la base de dades, per això veiem en 

alguns casos el mateix gen repetit en diferents categories funcionals.  

 

La Galectina 3 és la proteïna codificada pel gen LGALS3, i les nostres dades de 

proteòmica i les d´expressió gènica ambdues determinen que es troba incrementada a 

Figura 2.6. Anàlisi funcional dels gens incrementats a la fracció de Treg de perifèria respecte timus. Es va 
usar l´eina bioinformàtica PANTER GO per estudiar la funcionalitat de la fracció de cèl.lules Treg en base als gens 
que vam trovar més incrementats quan es va comparar amb les Treg de timus. L´aplicació PANTER GO va 
distribuir els gens en 6 categories funcionals, de les quals les majoritàries van ser: unió, activitat catalítica i molècules 
amb activitat estructural. S´indica amb fletxes aquelles proteïnes que van ser trobades a la proteòmica i que també 
han estat corroborades per la Taqman. 



les Tregs aïllades de PBMCs, suggerint que la seva expressió pot estar relacionada 

amb el fenotip de cèl.lula Treg com a biomarcador o amb la seva funció. 

 

 

2.4. Comparativa de l´expressió gènica de les Tregs en repòs i post-activació  

 

La comparació a nivell transcripcional entre les Tregs de perifèria i les Tregs timus 

demostra que, de la selecció dels gens de la placa Taqman®, la majoria es troben més 

expressats a la fracció de perifèria. Per determinar si aquesta dada pot atribuir-se a un 

major estat d´activació de la fracció de Treg de perifèria, vam repetir els assajos 

Taqman® sobre cèl.lules Tregs i Teff aïllades de PBMCS de donants sans, i les vam 

comparar amb les dades obtingudes fraccions equivalents de Treg i Teff, que van ser 

activades en cultiu usant la tecnologia REM (veure capítol 3). 

 

 

2.4.1. Anàlisi transcripcional de la fracció reguladora en repòs 
 

En un primer pas, es van comparar els perfils d´expressió gènica de la placa de 

Taqman® dissenyada de les fraccions CD4CD25++  (Treg) i CD4CD25- (Teff) aïllades 

per FACS de mostres de PBMCS no activades d´individus sans.  

 

La comparativa entre aquestes fraccions va demostrar poques diferències a nivell 

transcripcional, ja que sols un 21,05% dels gens analitzats (20/95) es van trobar 

diferencialment expressats més de 2 vegades, segons es mostra a la figura 2.7. Com 

es pot observar, el 75% d´aquests gens estaven incrementats a la fracció de Tregs 

(20/25), i corresponen a marcadors usats per definir les cèl.lules Treg: FOXP3 

(RQ=64,87), CD25 (RQ=61,50), CCR6 (RQ=13,24), GITR (RQ=10,58), LGALS3 

(RQ=6,90) i CTLA-4 (RQ=4,11). Aquestes dades confirmaven que les mostres tenien 

alt nivel de peresa en Tregs. Cal comentar que el CD127, tot i no arribar al criteri de tall 

aplicat per a l´anàlisi de les dades, presenta una RQ de -1,47, que indicaria que es 

troba més expressat a les Teff que a les Treg i reforça que la contaminació de cèl.lules 

TCD25- a la fracció CD25++ és petita. 

 

A la fracció de Teff els gens més expressats van ser TLR2 amb un valor de RQ de -50, 

i després, amb nivells de diferència d´expressió de 10 vegades menys, APC2 (RQ=-

5,26), ACTN1 (RQ=-4,17), CCR5 (RQ=-3,85) i GZMA (RQ=-2,17).  



 

 

2.4.2. Anàlisi transcripcional de cèl.lules reguladores activades 
 

Les cèl.lules Treg i Teff aïllades per FACS a partir de sang perifèrica de tres donants es 

van expandir en cultiu en presència d´IL-2 i anti-CD3, seguint el mètode REM (apartat 4 

de Materials i Mètodes). A aquests cultius se´ls va denominar REM2, REM3 i REM4, 

acompanyat d´un signe positiu si s´havia generat a partir de cèl.lules T 

CD4+CD25++CD127-, o d´un signe negatiu si provenien de cèl.lules TCD4+CD25-

CD127+. Les cèl.lules reguladores i efectores dels tres cultius van ser analitzades per 

estudiar la seva funció reguladora i la seva expressió gènica als deu dies de cultiu, 

moment en què estaven més activades. 

 

Primer es va analitzar si els cultius expandits conservaven la seva capacitat reguladora 

i per això es va dissenyar un assaig de supressió de la fracció positiva (REM+) i de la 

negativa (REM-). Tal i com es mostra a la figura 2.8, els cultius REM+ dels tres donants 

van ser capaços d´inhibir la proliferació de les T responedores de manera dosi-

Figura 2.7. Comparativa de cèl.lules Tregs vs. Teff aïllades de PBMCs de donants sans. A. Distribució en 
números absoluts dels 96 gens testats per qPCR segons les característiques d´amplificació. no amplif, gens que no 
amplifiquen;  SD>0,25, gens que amplifiquen i presenten SD superior a 0,25; 18S, control endògen, gen RNA18S; 
CD25+, gens diferencialment més expressats a la fracció de cèl.lules CD4CD25++; CD25-, gens diferencialment més 
expressats a la fracció de cèl.lules CD4CD25-; amplif igual, gens que no presenten diferències d´expressió entre 
fraccions. B. Representació gràfica dels gens diferencialment expressats entre fraccions. Amb valors de RQ<0 es 
representen els gens més expressats a les Teff, mentre que la RQ>0 per a les Treg. Gens que no van amplifcar: ANK2, 
CACNA1D, CACNA1F, CCR2, CCR10, FLNA, GRP83, NCAM1, NOCTH3, TAL1, TLR4, VASP;   Gens amb 
SD>0,25: BAD, DNM2, GZMB, MAP7, NFATC2, TLR9.  



depenent.  En canvi, aquest efecte no es va observar per als cultius REM-, a excepció 

de la mostra REM4- en què s´aprecia una certa regulació, però que en cap cas està al 

nivell de l´exercida per les REM4+. 

 

 

 
 

Un cop es va demostrar que els cultius activats conservaven les seves propietats 

funcionals de partida, es va analitzar l´expressió dels gens seleccionats a la placa 

Taqman® dissenyada segons les dades de proteòmica en les mateixes mostres REM2, 

3 i 4 (veure apartat 3.1). 

  

En la comparativa entre les fraccions de Treg i Teff activades, les diferències que es 

van trobar representen un 21,05% (20/95), el mateix percentatge que es va obtenir per 

la comparativa entre les fraccions en repòs. No obstant, per a les cèl.lules activades, la 

majoria de gens que es troben diferencialment expressats corresponen a la fracció Teff 

(13/20, 65% dels gens diferencialment expressats) respecte la de cèl.lules Treg (7/20, 

35% dels gens diferencialment expressats), tal i com es representa a la figura 2.9. 

Figura 2.8. Capacitat de regulació de les cèl.lules Treg activades. A. Les cèl.lules TCD4+CD25++ i 
TCD4+CD25- aïllades per FACS de 3 donants sans es van expandir i activar en cultiu seguint la metodologia REM, i 
es van anomenar REM2, REM3 i REM4. Es va testar la capacitat supressora d´ambdues fraccions per a cada mostra 
respecte la proliferació de cèl.lules TCD4+CD25- autòlogues estimulades amb esferes recobertes amb anti-CD3 i 
anti-CD28, i es va mesurar la proliferació mitjançant incorporació de timidina tritiada després de 5 dies de cocultiu. 
Es mostren els resultats per a les 3 mostres de les cèl.lules  expandides TCD4+CD25++ (A) i  TCD4+CD25- (B), i 
s´observa que només la fracció CD25++ disposa de capacitat suppressora.  



 

 

 

A la fracció de Tregs, els gens més expressats van ser marcadors característics de 

Treg, com ara FOXP3 (RQ=9,48) i CTLA4 (RQ=4,09) i de nou entre aquests es va 

trobar la LGALS3 (RQ=4,40). I a més es van trobar diversos receptors de quimiocines 

augmentats, CCR10 (RQ=2,71), CXCR7 (RQ=2,11) i CCR6 (RQ=2) i també l´expressió 

de RAG1 (RQ=2,64), que sorprèn en aquest context, i que es podria atribuir a una 

desregulació gènica a causa de l´activació o podria estar relacionat amb el procès de 

revisió del TCR  [208]. 

 

Els gens IL2RA (RQ=1,33) i TNFRSF18 (RQ=1,17) es van trobar igualment expressats 

a Treg i Teff, fet que confirma que la seva expressió està vinculada a l´estat d´activació 

cel.lular, i que ambdós tipus cel.lulars depenen de la IL-2 per a la seva activació. 

 

A la fracció de cèl.lules Teff es van trobar altament expressats els gens de GZMA 

(RQ=-5) i GZMB (RQ=-5,88), que codifiquen molècules amb funcions efectores. Una 

Figura 2.9. Comparativa de cèl.lules Treguladores activades A. Distribució en números absoluts dels 96 gens testats 
per qPCR segons les característiques d´amplificació. no amplif, gens que no amplifiquen; SD>0,25, gens que amplifiquen i 
presenten SD superior a 0,25; 18S, control endògen, gen RNA18S; CD25++, gens diferencialment més expressats a la 
fracció de cèl.lules CD4CD25++ activades; REM-, gens diferencialment més expressats a la fracció de cèl.lules CD4CD25- 
activades; amplif igual, gens que no presenten diferències d´expressió entre fraccions. B. Representació gràfica dels gens 
diferencialment expressats entre fraccions. Amb valors de RQ<0 es representen els gens més expressats a les REM-, 
mentre que la RQ>0 per a les REM+. 
Gens que no van amplificar: GRP83, NOTCH3, TAL1, PTCRA; Gens amb SD>0,25: TLR4, BAD, NFATC2, MAP7, 
DNM2, CACNA1D, HSPA1A1B, CACNA1F, ANK2, NCAM1, TLR2, APC2. 



d´elles, la GZMA, també estava incrementada en les cèl.lules Teff en repòs. També 

està vinculat a cèl.lules T efectores l´expressió de IL7R, que es va trobar expressat a 

nivells alts similars al de les granzimes, amb una RQ=-5,55. Finalment, es van trobar 

diversos receptors de quimiciocines, CXCR6 (RQ=-2,94), CCR1 (RQ=-2,38) i CCR2 

(RQ=-2,13), fet que indica que l´expressió d´aquests receptors va lligada a estats 

d´activació diferent, com és el cas de CCR6 per les Tregs.  Aquest és l´únic receptor de 

quimiocina que sempre s´ha detectat associat a les cèl.lules T CD4+CD25++ tant en 

repòs com activades. 

 

La resta són un conjunt de gens que majoritàriament codifiquen molècules amb funció 

senyalitzadora i enzims i que es trobaben a la fracció CD25++ quan la comparàvem 

amb la del timus, indicant que són gens que s´incrementen amb l´activació (ANXA, 

RQ=-3,33; YWHAE, RQ=-2,56; HMGB1, RQ=-2,27; CBLB, RQ=-2,13; ERO1L, RQ=-

2,04). Aquests resultats suggereixen que l´expressió d´aquests gens no estaria lligada 

amb el fenotip regulador, ja que es troben incrementats a la fracció CD25++ de perifèria 

quan les comparem amb les Treg de timus, i passen a ser expressades a les cèl.lules 

CD25- expandides de perifèria sense capacitat reguladora segons els assajos realitzats 

(fig 2.9). Pel que fa al gen CD38 (RQ=-3,57), s´ha observat més expressat a la fracció 

de cèl.lules nTreg que a la de Tregs de perifèria, però la major expressió en les CD25- 

activades suggereix que no és un marcador associat a les cèl.lules Treguladores. El 

CD38 es tracta d´un marcador d´activació comú a moltes cèl.lules del sistema 

immunitari, com les cèl.lules B i T en general, i les cèl.lules NK ([209]. 

 

Tot i que són dades preliminars, l´anàlisi dels resultats de la comparativa entre les 

Tregs de perifèria i les Tregs de timus indiquen que: 

 la majoria de les molècules augmentades en els experiments de proteòmica en 

les cèl.lules Treg de perifèria i de timus són codificades per gens induïts com a 

conseqüència d´un major estat d´activació. La majoria dels gens diferencialment 

expressats a la Taqman entre CD25++ de perifèria i timus desapareixen quan 

comparem les fraccions CD25++ i CD25- directament aïllades de perifèria i 

sense activar. 

 L´activació a través d´un mètode com el REM, en què les cèl.lules T són 

sotmeses a una activació completa, va permetre diferenciar quin d´aquests 

gens es mantenien a la fracció de Tregs. Marcadors associats a les Tregs però 

clarament relacionats amb els nivells d´activació, com són GITR i CD25, no 

figuraven com a gens augmentats o disminuïts. En canvi, marcadors com Foxp3 



i CTLA-4 seguien mantenint-se en les CD25++ activades.  

 Una altra molècula interessant que demostra que la comparativa és vàlida és 

l´IL7R (CD127), que tot i que les cèl.lules estan activades pel mateix 

procediment, s´expressa més a les CD25- activades que a les Treg activades. 

 Altres gens que s´expressen més a les Treg de perifèria que a les de timus i 

que es mantenen augmentades després de l´activació a Treg i no Teff, són 

LGALS3 i CCR6. Particularment, l´expressió de la galectina es troba a nivells 

similars als de FOXP3.  

 Tot i incloure 10 receptors de quimiocines a la placa Taqman per poder 

identificar si algun d´aquests s´expressava diferencialment a les cèl.lules 

nTregs, només CCR1 es va trobar incrementat a nTregs. Però en perifèria, 

aquest receptor es va trobar incrementat a les Teff activades. Respecte el 

CCR6, les nostres dades corroboren la seva associació al fenotip de les Tregs 

de perifèria tant en condicions de repòs com activades. 

 Les granzimes s´han descrit com un possible mecanisme de supressió utilitzat 

per les Tregs. En el nostre assaig les hem trobat augmentades a les Treg de 

perifèria respecte a les del timus, però en perifèria, es trobaven incrementades 

a les cèl.lules Teff tant en repòs com activades. 

En resum, les cèl.lules Tregs de perifèria presenten un fenotip activat respecte les de 

timus, entre altres motius, perquè un cop a la perifèria, les cèl.lules T efectores 

emmascaren aquesta fracció. No obstant, en el nostre estudi hem trobat galectina-3, 

incrementada a nivell de proteïna a l´estudi proteòmic i que les dades de qPCR 

corroboren que es manté expressada a la fracció reguladora en perifèria tant en repòs 

com activades. Aquesta molècula s´havia descrit prèviament com a marcador de Treg 

en cèl.lules prodecents de perifèria, i les nostres dades determinen que es tracta d´un 

caràcter adquirit a perifèria, ja que en la comparativa de Tregs de timus i perifèria la 

trobem incrementada a perifèria.  

 















 
L´objectiu principal d´aquest capítol fou trobar un marcador característic de cèl.lules 

Treg comparant les proteïnes diferencialment expressades en fraccions purificades de 

cèl.lules Treg a perifèria de donants sans, comparant-les amb les Treg de timus i les 

Teff de perifèria. Les dades de proteòmica van generar més de 250 proteïnes 

diferencialment expressades en el total dels 5 experiments ICPL realitzats. Es tracta de 

proteïnes abundants i d´expressió generalitzada, però entre elles vam poder identificar 

un marcador de Tregs, la galectina3, que després vam probar que és un marcador de 

Tregs que s´adquireix a perifèria, i que vam validar a nivell d´expressió gènica. 

 

Els assajos de proteòmica es van realitzar en dues mostres de sang perifèrica de 

donants adults i tres mostres de timus pediàtrics. El percentatge de proteïnes 

quantificades va ser del 60% respecte el total de proteïnes identificades, però tan sols 

un 5% d´aquestes proteïnes es van trobar diferencialment expressades. Els resultats 

no van ser reproduïbles, és a dir, no es va trobar cap molècula repetida entre mostres 

suggerint que la gran variabilitat en humans hagués requerit assajar un número de 

mostres més elevat.  Com a estratègia, per tant, no sembla la millor aproximació 

perquè no vam aconseguir trobar molècules definitòries de llinatge de Tregs. Això 

podria ser a causa de problemes tècnics de solubilització de proteïnes associades a 

membrana, com CD25 o GITR, i/o nuclis, FOXP3, d´acord amb els comentaris de 

treb[210]. Aquests factors van fer que enlloc de continuar la línia de l´anàlisi proteòmica 

amb més mostres i més abundants, es va escollir una aproximació alternativa per 

validar la possible rellevància d´algunes d´aquestes proteïnes diferencialment 

expressades entre fraccions obtingudes en l´ICPL. Analitzant les dades de cada 

proteïna en relació amb la biologia de les cèl.lules T, es van escollir algunes per 

estudiar la seva expressió a nivell transcripcional. 

 

En l´assaig de PCR quantitativa, es van analitzar 95 gens en tres mostres de sang 

perifèrica de donants adults i dues mostres de timus d’infants de 7 i 9 dies. L´estudi 

exhaustiu de les dades sobre les diferents proteïnes identificades com a potencialmnet 

relacionades amb el fenotip regulador, vam escollir escollir 48 proteïnes dels resultats 

de proteòmica i vam afegir altres molècules relacionades amb les funcions de les Tregs 

(taula 2.1). Aquestes molècules estaven involucrades en diferents funcions com 

senyalització, apoptosi, processos enzimàtics o citoesquelet. 



 

En la comparació entre les cèl.lules Treg de perifèria i les Teff no s’observen 

diferències substancials dels gens escollits per la Taqman®. No obstant, entre els que 

gens més augmentats, trobem FOXP3, CD25, CCR6, GITR i CTLA-4 a la fracció 

TCD4+CD25++, fet que confirma la seva naturelase reguladora, com prèviament havíem 

demostrat als assajos funcionals, que s´havien realitzat amb poblacions Tregs aïllades 

amb el mateix procediment. La galectina 3 es troba amb valors semblants als dels gens 

característics de Tregs que acabem d´esmentar. 

 

En la comparació entre cèl.lules Treg de perifèria i les de timus ens trobem que els 

marcadors de Tregs FOXP3, CTLA-4 i CD25 s´expressen als mateixos nivells, i 

demostren la puresa elevada d´ambdues fraccions reguladores. Una gran part dels 

gens inclosos a la Taqman® es troben més expressats a les cèl.lules Treg de perifèria 

indicant que són cèl.lules més activades i preparades per exercir la funció reguladora. 

En aquest context, altres marcadors de Tregs, com CCR6 i LGALS3, també es troben 

més expressats a la fracció reguladora de perifèria, suggerint que són molècules que 

les Treg adquireixen un cop emigren del timus. 

 

El CCR6 és el gen més diferencialment expressat entre perifèria i timus. CCR6 és un 

receptor de quimiocines que inicialment es va trobar expressat en cèl.lules T i B de 

memòria i cèl.lules dendrítiques [211]). Estudis recents revelen també l´expressió de 

CCR6 en una subpoblació de cèl.lules Treguladores CD4+Foxp3+. Aquestes cèl.lules 

Treg CCR6+ tenen un fenotip efector-memòria, expressen elevades quantitats d´IL-10 

si es comparen amb les Treg CCR6- i es troben preferentment a teix[212]. CCL20, 

lligand de CCR6, és una quimiocina involucrada amb la quimiotaxi a localitzacions 

determinades on s´expressa i per tant participa en el reclutament de cèl·lules Treg a 

l’infiltrat de teixits, incloent teixits tumorals, afavorint l’evasió de la resposta immunitària 

contra el tumor. 

 

En el quart lloc dels gens augmentats en perifèria vs. timus, es troba la Galectina3. Les 

galectines pertanyen a una categoria de proteïnes immunomoduladores solubles que 

poden actuar intracel.lularment, modulant vies de senyalització, o extracel.lularment, 

com a mediadors reguladors bioactius ([213]. S´uneixen a un disacàrid comú en 

diferents receptors cel.lulars i proteïnes de la matriu extracel·lular. Mitjançant la seva 

habilitat reconeixent estructures específiques de glúcids, les galectines són potents 

mediadors solubles involucrats en la comunicació de les cèl.lules del sistema 



immunitari, senyalització, interaccions entre hoste i microbi, homeostasi de cèl.lules T, 

preservació de la tolerància fetomaterna i supressió de patologia autoimmune.  A més, 

les galectines poden contribuir a la creació de microambients immunosupressors en 

llocs de creixement tumoral i metàstasi ([214]. Estudis recents han demostrat diferents 

fenotips immunològics en ratolins deficients en diferents membres de la família. Per 

exemple, ratolins que no disposen del gen per la galectina1 o per la galectina9 

presenten respostes Th1 i Th17 incrementades i també respostes inflamatòries 

augmentades ([215], mentre que ratolins deficients en galectina 3 exhibeixen una 

inflamació reduïda en models de ratolí d´esclerosi múltiple i artritis ([216]). Per tant, tot i 

la similitud en seqüència, i la distribució solapada, els membres individuals de la família 

de les galectines poden jugar diferents papers en el control de l´homeostasi 

immunitària. Els únics membres que han estat vinculats a les cèl.lules T reguladores 

han estat la galectina 1 i la galectina 10, com a possibles mecanismes efectors de la 

regulació, i la galectina 3, que està relacionada amb el control [217]. Mentre que la 

seva secreció inicia cascades de senyalització d´apoptosi en cè[218], la galectina3 

intracel.lular funciona com a molècula antiapop[219].  En assajos d´inhibició de la 

galectina 3 en cèl.lules Treg, Ocklenburg i col. demostren que aquestes cèl.lules 

mantenen la seva capacitat supressora, i desvinculen el paper d´aquesta molècula amb 

la regulació [207]. 

 

Per comprobar com d’estable és aquest fenotip de cèl.lules Treg, es van separar i 

expandir fraccions de perifèria CD4+CD25++ i CD4+CD25-. Es van testar tres cultius 

expandits per la seva capacitat reguladora i per l’expressió dels gens inclosos a la 

Taqman®. Els resultats demostren que després de l´expansió, les cèl.lules Treg 

mantenen el seu fenotip regulador, amb expressió elevada de FOXP3 i CTLA-4, i 

capacitat reguladora sobre la proliferació de cèl.lules Teff. Les cèl.lules Teff no 

adquireixen un fenotip regulador després de l´activació, i no presenten capacitat 

reguladora en els assajos de supressió. I quant a l´expressió de gens, presenten una 

expressió alta d´algunes molècules que els otorguen funció efectora, com GZMA i 

GZMB. Després de l´activació, l´expressió de CCR6 i LGALS3 segueix vinculada al 

fenotip regulador. Aquests resultats coincideixen amb les dades presentades per 

Ocklenburg i col.[207]. Els autors van comparar els perfils d´expressió gènica 

d´aquestes cèl.lules Treg amb cèl.lules Teff, ambdues poblacions prèviament activades 

in vitro. I per primer cop, descriu el caràcter de marcador de Treg de la LGALS3. A 

més, determinen que la GALS3 es troba vinculada a la presència de FOXP3, ja que 

també troben alts nivells en cèl.lules Teff que havien estat transduïdes retroviralment 

amb FOXP3 (ThFOXP3) i expandides en cultiu.  Pfoertner et al. també assajen els 



perfils gènics de les Treg vs Teff, en aquest cas sense activar, i entre els gens 

incrementats a les TReg que no havien estat descrits prèviament troben la 

LGALS3[220]. Tre[221] confirmen que la galectina3, com altres marcadors de Tregs 

CTLA4, FOXP3, ICOS, es troba incrementada en les Tregs de fenotip estable 

(mantenen l´expressió de FOXP3 en cultiu).  

 

En resum, les dades de la proteòmica van ser el punt de partida de l´anàlisi de 

l´expressió gènica entre les fraccions reguladores i efectores que va permetre 

evidenciar l´expressió de la galectina 3 en les Tregs de perifèria. Prèviament Solstad i 

col havien abordat la cerca de marcadors comparant els proteomes de Treg i Teff, i 

havien trobat, entre altres molècules, la galectina 3 com a marcador de Treg, també en 

cèl.lules en repòs[222]. Tanmateix, a diferència del nostre abordatge, aquests autors 

van fraccionar les cèl.lules segons estructures subcel.lulars abans d´iniciar les anàlisis 

per espectrometria de masses, i això els va permetre identificar altres marcadors de 

Tregs, juntament amb la galectina3. Kubach i col fent servir proteòmica quantitativa, 

troben altres membres de la familia de les galectines, com són la galectina 10 i la 

galectina 1[210]. Les nostres dades, juntament amb els treballs de Solstad i Kubach, 

posen de relleu que tot i ser cèl.lules T en estat de repòs, els perfils proteòmics de les 

cèl.lules TCD25+ i CD25- són diferents. Les nostres dades corroboren que la galectina 

3, no només a nivell de proteòmica sino també transcripcional, és un marcador de 

cèl.lules Treg que aquestes cèl.lules adquireixen a perifèria, ja que la seva expressió 

és major en Treg vs Treg timus. La seva expressió està vinculada a un fenotip 

regulador estable ja que l´expressió de la galectina 3 està entre els mateixos nivells 

que els marcadors de cèl.lula Treg com són FOPX3 i CTLA-4 en les fraccions 

activades 

 



 
Les cèl·lules Treg tenen un paper fonamental en el manteniment de la tolerància i s’han 

descrit alteracions en  la seva freqüència i funció en diverses malalties 

autoimmunitàries [223]–[225]. Una d’elles és la diabetis [160]), malaltia en què el nostre 

laboratori té una llarga tradició de treball. Així, ens vam proposar revisar les 

característiques d’aquesta població en pacients diabètics en comparació amb individus 

sans.   

 

Informació de context 
 

A perifèria les cèl·lules T es troben amb una gran diversitat d’antígens, molt d’ells 

procedents de l’ambient extern, fet que genera diferents estats d’activació en els 

limfòcits T.  L’activació d’aquestes cèl·lules indueix l’expressió de CD25 en diferents 

graus, i es genera un ampli ventall de cèl·lules T CD25+. Al timus, la majoria de timòcits 

CD25+ es corresponen a cèl·lules T reguladores, ja siguin CD4SPCD25+ o DPCD25+. 

En canvi, a perifèria les cèl·lules Treg naturals CD25hi es dilueixen amb altres cèl·lules 

TCD4+ que no presenten capacitat supressora però sí que expressen CD25. És per 

això que CD25 perd especificitat com a marcador de Treg a perifèria. A la sang de 

cordó es pot observar un pas entremig entre aquestes dues situacions extremes (figura 

3.1). En aquest teixit, els limfòcits T tan sols han entrat en contacte amb antígens de la 

mare, a banda dels seus propis com a individu, aquells que els han dirigit en el seu 

procés selectiu de maduració al timus. I a banda de les cèl·lules amb alts nivells 

d’expressió de CD25, que es correspondrien amb les cèl·lules Treg, ja n’hi ha d’altres 

amb baixa expressió de CD25 que es corresponen a cèl·lules T activades. 

 



 
Figura 3.1. Evolució de la població de Treg naturals en el seu procés de maduració en diferents etapes de la vida 
immunològica d’un individu. Les cèl·lules Treg pertanyen a la població de limfòcits TCD4+ amb elevada expressió de 
CD25, i a mesura que avancen en el seu procés maduratiu, que implica una sortida del timus a perifèria, es dilueixen. A 
cordó s’observa una situació entremig, on encara la freqüència de Treg és alta però comença a baixar a causa de la barreja 
amb altres cèl·lules TCD4+ activades. 
 
 
 
3.1. Anàlisi de la freqüència de les fraccions cel·lulars TCD4+ segons 

l’expressió de CD25 a les mostres de sang perifèrica de controls i pacients  

 

3.1.1. Estratègia d’anàlisi de les fraccions cel·lulars TCD4+ segons CD25 i grups 
d’estudi 

Les cèl·lules Treg naturals es defineixen per l’elevada expressió de CD25. Per analitzar 

aquesta població en sang de pacients amb DT1, es va elaborar un detallat estudi 

citomètric per permetre la comparació entre individus (figura 3.2).  

 
Figura 3.2. Estratègia d’anàlisi de les fraccions cel·lulars TCD4+ segons l’expressió de CD25 en mostres de sang 
d’individus adults. Les cèl·lules T CD4+ (G1) es van seleccionar segons les seves propietats de complexitat i tamany i 
l’elevada expressió de CD4. La regió R4 per les cèl·lules CD25- es va definir mitjançant la tinció amb anticossos anti-CD4-
FITC i un control d’isotip marcat amb PE-Cy5. El total de cèl·lules CD25+ (CD25T, R3) es van definir tenyint amb 
anticossos anti-CD4-FITC, control d’isotip marcat amb PE i anti-CD25-PE-Cy5. El lleuger decrement en la MFI de CD4 
es va usar per definir les fraccions cel·lulars CD25lo (R5) i les CD25bright (R6). R6 es va subdividir en CD25high (R7, events 
que queden fora de la població principal) i CD25med (R8).  
  



L’expressió de CD25 en les cèl·lules T CD4+ no és bimodal, per això, a l’hora de 

discriminar entre les cèl·lules Treg (amb alts nivells de CD25 o CD25bright, R6) de la 

resta de cèl·lules T CD25+ vam fer ús de la disminució del nivell d’intensitat d’expressió 

(MFI) de CD4 característic de la població Treg. Després d’haver analitzat més de 100 

mostres de controls i pacients, vam poder determinar de forma experimental que la 

relació promig entre la MFI de CD4 a CD25+ i CD25bright era d´1,2. Les cèl·lules 

contingudes en R6 es van separar en funció de l’expressió de CD25 en R7 i R8. Així, 

les cèl·lules T CD4+ es van separar en cèl·lules TCD4+CD25+ totals (CD25T, R3), 

CD25lo (R5), CD25med (R8) i CD25hi (R7). Les mostres de pacients amb malaltia de 

Graves (GD) es van analitzar en paral·lel per establir una comparació amb una altra 

malaltia autoimmunitària òrgan-específica. Les dades sobre els individus inclosos a 

l’estudi es mostren a la taula 3.1. 

 

 

 
Taula 3.1. Informació dels individus per grup d’estudi. S´indica per cada grup d’estudi el número d’individus, l’edat 
promig, el sexe i la presència d´autoanticossos. 
 

 

3.1.2. El percentatge de CD25T però no el de cèl·lules CD25bright està disminuït 
en pacients respecte controls 

El percentatge de CD25T de les mostres de T1D i GD (25,6±8.9 i 27±8,5, 

respectivament) va ser significativament més baix que a controls (32±9, p<0,002). No 

obstant, aquest efecte és resultat de la disminució de la fracció cel·lular CD4+CD25lo 

(26,8±8,5 en controls, 20,6±7,6 en T1D i 22,2±8 en GD, p<0,002) (figura 3.3). No es 

van trobar diferències en les cèl·lules Treg, probablement a causa del seu baix 

percentatge a perifèria.  

Grup n Edata Sexe
M F GAD TPO

Neg Pos ND Neg Pos ND

Controls 46 32,7±9,9 24 22 NA NA NA NA NA NA
GD 31 36,5±11 8 23 NA NA NA 4 10 17
T1D 40 29,2±8,0 25 15 2 22 16 NA NA NA

GAD, descarboxilasa de l´àcid glutàmic; NA, no aplicable; ND, no disponible; 

neg, negatiu, pos, positiu; TPO, peroxidasa tiroidea.

aS´indica l´edat en anys com a promig amb la SD

Presència d´autoanticossos



 
Figura 3.3. Estratègia d’anàlisi de les fraccions cel·lulars TCD4+ segons l’expressió de CD25 en mostres de sang 
d’individus adults. La freqüència de les fraccions cel·lulars segons expressió de CD25 es va analitzar en controls i 
pacients, i es va determinar una disminució estadísticament significativa de les cèl·lules CD25T (p<0,002) i de les CD25lo 
(p<0,002) en pacients T1D i GD respecte controls, però no en les cèl·lules CD25hi. Es va aplicar un test de variança 
ANOVA one-way seguit d´anàlisi post-hoc Tukey-Kramer.  
 

 

Tot i així, quan es va comparar el rendiment de separació cel·lular de Treg a partir del 

mateix volum de sang de pacients T1D i controls, aquest va ser significativament més 

baix en pacients (figura 3.4)(cèl·lules T CD4+CD25hi: 1,12±0,4 per controls, 0,45±0,27 

per T1D, p<0,01; PBMCS: 50,67±17,36 per controls, 38,36±11,56 per T1D; cal 

multiplicar els valors x106 per tenir número absolut de cèl·lules). 

 

 
Figura 3.4. Estratègia d’anàlisi de les fraccions cel·lulars TCD4+ segons l’expressió de CD25 en mostres de sang 
d’individus adults. Es van separar les cèl·lules TCD4+ CD25bright i CD25- de mostres de PBMCS de controls i de 
pacients. El rendiment de la separació de cèl·lules Treg (CD4+CD25hi) va ser significativament més baix en T1D que en 
controls (p<0,01), mentre que no va haver-hi diferències en el recompte de PBMCS. Es va aplicar un test t-Student per 
l’anàlisi estadística.  
 
 
 

3.2. Disminució de les cèl.lules TCD4+CD25+GITR+ circulants en els pacients 

T1D 
 

Per definir millor les cèl·lules Treg, es van estudiar altres marcadors de superfície, com 

són CD122, CD95, CD45RO, CD62L, CCR4, CCR5, GITR, CD54 i CD127, i marcadors 

citoplasmàtics, com són CTLA-4 i FOXP3 (figura 3.5).  



El fenotip FOXP3+CD152+CD127low, propi de Treg, es va confirmar per les fraccions 

CD25bright a pacients i controls, i només es van trobar diferències significatives entre 

pacients i controls en l’expressió de GITR (figura 3.6). El percentatge de cèl·lules 

GITR+ estava reduït en la població CD25hi de T1D (32,6±11 en T1D respecte 45,2±15,7 

en controls, p<0,0009), i també, tot i que en menor proporció, en les cèl·lules CD25med 

(p<0,01) i CD25lo (p<0,02). L’anàlisi de l’expressió de GITR en les fraccions cel·lulars 

de CD25 de donants representatius dels controls i dels pacients amb T1D es mostren a 

la figura 2.7. L’expressió de GITR en els pacients amb GD no va diferir de la dels 

donants sans, fet que suggereix que aquest fenotip era específic de les cèl·lules T dels 

pacients T1D. 



 
Figura 3.5. Anàlisi per citometria de flux de les fraccions cel·lulars TCD4+ de les mostres de controls. FOXP3, 
CD152 i CD127 són els millors marcadors per definir la població de cèl·lules Treg, el fenotip de les quals és 
FOXP3+CD152+CD127lo. El baix percentatge de GITR es va observar per totes les fraccions CD25+, però va resultar ser 
l’únic marcador que es comportava diferent entre les fraccions CD25med i CD25hi. Altres molècules de superfície 
associades al fenotip de Treg també es van analitzar, com són CD122, CCR5, CD95, CD45Ro, CD54, CCR4 i CD62L. 
 



 
Figura 3.6. La freqüència de cèl·lules GITR+ es va trobar significativament reduïda en les fraccions cel·lulars 
TCD4+CD25+ de pacients diabètics respecte controls. Quan es va comparar l’expressió dels marcadors de Treg entre 
mostres, l’única diferència significativa es va trobar en el GITR en T1D respecte controls. La freqüència de cèl·lules 
GITR+ dels pacients diabètics es troba reduïda en totes les fraccions CD25+, sent la més significativa la reducció en la 
fracció CD25hi (p<0,0009). L’estadística es va realitzar usant un test de variança ANOVA one-way seguit d’una anàlisi post-
hoc Tukey-Kramer. Controls, caixes blanques; GD, caixes gris clar; T1D, caixes gris fosc.  

 

 
Figura 3.7. Anàlisi de l’expressió de GITR en les fraccions de CD25 de mostres representatives dels donants 
controls i diabètics. Els histogrames mostren el percentatge de GITR+ per cada fracció cel·lular segons la seva expressió 
de CD25. Es mostren individus representatius de cada grup d’estudi, control i T1D, per evidenciar que el percentatge de 
GITR està reduït en cada fracció cel·lular per el pacient diabètic en comparació amb el control. 
 



Per analitzar si aquesta freqüència reduïda anava acompanyada d’una disminució en el 

nivell d’expressió del GITR, es va mesurar la MFI de GITR en controls i T1D (figura 

2.8). La MFI de GITR estava significativament disminuïda en el total de cèl·lules 

CD4+CD25+ de pacients T1D respecte controls (figura 3.8.A), i aquesta disminució 

s’observava també en totes les fraccions cel·lulars CD25+ (figura 3.8.B). De nou, la 

major significació estadística es va trobar en les cèl·lules TCD25hi entre pacients T1D i 

controls (32,5±6 en T1D respecte 39,4±6 en controls, p<0,001).  

 
 Figura 3.8. El nivell d’expressió de GITR es va trobar significativament reduït a les fraccions de cèl·lules 
TCD4+CD25+ de pacients T1D respecte controls. El nivell d’expressió de GITR es va mesurar per mitjà de la MFI en 
el total de cèl.lules T CD4+CD25+ (CD25T) (A) i en les fraccions de CD25 (B) de les mostres de controls (caixes 
blanques) i de T1D (caixes grises). La MFI de GITR es va trobar significativament reduïda a les CD25T (p<0,001), i a la 
resta de fraccions, això és, CD25lo (p<0,01), CD25med (p<0,01) i CD25hi (p<0,001) de pacients respecte controls. Per 
l’estadística, es va fer un test de variança ANOVA one-way seguit d´una anàlisi post-hoc de Tukey-Kramer. 
 
Per analitzar aquestes diferències a nivell de mRNA, es va realitzar PCR quantitativa 

de l’expressió de GITR usant mostres de cèl·lules T CD4+CD25hi aïllades a partir de 

PBMCS de pacients diabètics i controls. Els resultats van mostrar un menor nivell 

d’expressió de GITR en 5 dels 7 pacients diabètics en comparació amb el promig dels 

controls (n=4). En canvi, l’expressió de FOXP3 a les mostres va ser equivalent en 

pacients i controls (figura 3.9). L’estadística aplicada als valors d’expressió de FOPX3 i 

GITR va determinar que el seu comportament va ser significativament diferent 

(p<0,01). 

 



Figura 3.9. L’expressió de GITR es va trobar reduïda en cèl·lules TCD4+CD25hi de pacients T1D respecte 
controls. Es va analitzar per PCR quantitativa l’expressió de GITR en cèl·lules CD4+CD25hi de PBMCs de pacients (n=7) 
T1D i controls (n=4). Es va testar en paral·lel l’expressió de FOPX3 com a control experimental (T1D, n=5; C, n=4). Es 
va usar el mètode -2DDCt per determinar els valors de quantificació relativa. La normalització es va fer amb l’expressió de 
RPLO com a gen d’expressió ubiqua. L’expressió relativa de GITR i FOXP3 en pacients respecte controls es va calcular 
usant un valor de referència. Aquesta referència es correspon al valor Ct promig per cada gen diana (GITR i FOXP3) en 
mostres control i al que se li dóna un valor arbitrari d´1 (cercle negre). L’expressió relativa de GITR es va trobar reduïda 2 
vegades en promig de 5 de 7 mostres de Treg de T1D. No es van trobar diferències per FOXP3. Es va aplicar un test t-
Student als valors de GITR i FOXP3 que va determinar que el seu comportament era significativament diferent (p<0,01). 
 

 

3.3. El baix percentatge de cèl·lules T GITR+ es manté després de l’expansió in 

vitro de Treg de pacients T1D 

 

L’expressió de GITR es regula a l’alça en cèl·lules T després de l’activació. Per 

analitzar si es mantenia el fenotip després de l’expansió in vitro, les cèl·lules Treg 

(CD4+CD25bright) i les cèl·lules Teff (CD4+CD25-) aïllades de PBMCs de pacients T1D 

(n=4) i controls (n=4) es van expandir usant la metodologia REM descrita per el cultiu 

de cèl·lules T en presència d’anticòs anti-CD3 soluble, IL-2 i cèl·lules accessòries 

autòlogues irradiades (veure l’apartat 4 de Materials i Mètodes). Amb aquest mètode 

les cèl·lules Treg podien ser expandides de 3-4x104 fins a 500 vegades en 9 dies. Es 

va analitzar l’expressió de GITR en les poblacions de cèl·lules T expandides per 

citometria de flux a dies 9 i 15 de cultiu. Com a control del fenotip de les cèl·lules 

durant l’expansió in vitro, es va determinar també l’expressió de CTLA-4 i FOXP3 

(figura 3.10). Les nostres dades demostren que l’expressió de GITR s’incrementa 

després de l’activació tant a Treg com a Teff. No obstant, el percentatge de cèl·lules 

GITR+ va ser més baix per les cèl·lules Treg de T1D que les de controls (58,2±12,1 en 

T1D respecte 82,3±7,7 per controls, p<0,05). Aquesta tendència es va mantenir a dia 

15 de cultiu, tot i que no va aconseguir significació estadística. No es van trobar 

diferències per la MFI de GITR (no es mostren les dades). Aquests resultats es van 

confirmar per PCR quantitativa (figura suplementària, veure [226]. Els nivells de FOXP3 

es van mantenir molt baixos a les fraccions Teff als dos temps analitzats, mentre que 

CTLA-4 es va mantenir alt per Teff i Treg després de 9 dies de cultiu, i només va 

continuar alt a Treg i no a Teff després de 15 dies de cultiu. Els percentatges de 

FOXP3+ i CTLA-4+ van ser estadísticament diferents entre les cèl·lules Treg i Teff als 

dos temps, fet que indica que la metodologia d’expansió emprada manté el fenotip de 

les cèl·lules inicials. 

 



 
Figura 3.10. La freqüència de cèl.lules GITR+ està disminuïda en les cèl.lules Treg expandides de pacients T1D 
en comparació amb donants sans. Les cèl·lules T CD4+CD25bright (CD25+) i CD4+CD25- (CD25-) separades per 
citometria de flux de controls (n=4) i pacients T1D (n=5) es van expandir en cultiu amb anticòs anti-CD3 i IL-2 en 
presència de cèl·lules accessòries irradiades autòlogues. Es van testar els nivells d’expressió de GITR, FOXP3 i CTLA-4 
mitjançant citometria de flux de les cèl.lules CD25+ i CD25- de controls i pacients a dies 9 (panells superiors) i 15  (panells 
inferiors) de cultiu. La freqüència de cèl.lules GITR+ en la fracció CD25+ de T1D es va trobar significativament reduïda 
respecte controls (p<0,05) després de 9 dies de cultiu. Diferències significatives també es van trobar pels marcadors 
intracitoplasmàtics FOXP3 i CTLA-4 entre les fraccions de cèl.lules expandides CD25+ i CD25- als dos punts de temps 
analitzats. Es va realitzar un test de variança ANOVA one-way seguit d´una anàlisi post-hoc de Tukey-Kramer. *P < 0.05; **P 
< 0.01; ***P < 0.001. 
 

3.4. El baix percentatge de cèl·lules T GITR+ no afecta a la capacitat de 

supressió de les cèl·lules Treg expandides de pacients T1D 
 

Per testar si la reducció del percentatge de cèl·lules GITR+ en les cèl·lules Treg 

expandides de pacients T1D afectava a la seva capacitat reguladora, es van realitzar 

assajos de supressió.  Com a cèl·lules T responedores (Teff),  es van usar cèl·lules T 

CD4+CD25- aïllades magnèticament de PBMCs al.logènics de donants control. Les 

cèl·lules Treg dels cultius de 9 i 15 dies de pacients T1D (n=2) i controls (n=2) es van 

barrejar amb les cèl·lules responedores en presència d´esferes recobertes amb 

anticossos anti-CD3 i anti-CD28 en un assaig de supressió a diferents relacions de 

cèl·lules Treg:Teff com es mostra a la figura 3.11. Es van aconseguir els mateixos 

nivells de supressió de les cèl·lules Treg expandides de controls i pacients als dos 

temps. Per tant, hem adaptat un mètode molt eficient per expandir cèl·lules Treg i hem 

demostrat que les cèl·lules Treg de T1D expandides amb la metodologia REM 

suprimeixen als mateixos nivells que les control, malgrat que en aquestes condicions 

d’activació, les Treg de pacients expressen menys GITR que les de controls (figura 

3.10). 



 

 
 
Figura 2.11. Les cèl·lules Treg expandides de controls i pacients T1D van demostrar la mateixa capacitat de 
supressió. Les cèl·lules Treg expandides en cultiu de controls (n=2, símbols blancs) i pacients T1D (n=2, símbols negres) 
es van assajar per determinar la seva capacitat de suprimir la proliferació de cèl·lules T CD4+CD25- (Teff) al.logèniques 
estimulades amb boles recobertes amb anti-CD3 i anti-CD28. El percentatge de supressió es va calcular com s´indica: 100 
– (100 × c.p.m. Treg:Teff a diferents ratios/c.p.m. Teff). Es van assolir elevats nivells de supressió per ambdós grups de 
mostres als dos punts de temps analitzats. 
 

 

 
3.5. El baix percentatge de GITR en les cèl·lules T CD25++FOXP3+ de pacients 

T1D es manté en cultiu a curt termini sota condicions subòptimes 

d’estimulació 
 

Vam voler estudiar l’expressió de GITR i la supervivència de les cèl·lules Treg en cultiu 

a curt termini sota condicions d’estimulació òptima i subòptima. Amb aquesta finalitat 

es van descongelar PBMCs de pacients T1D i controls i es van mantenir en cultiu 

durant 96 i 120h amb boles recobertes d´anti-CD3 i anti-CD28 o sense estimulació 

externa, només amb medi de cultiu (figura 3.12). En medi, només les cèl·lules 

CD25bright expressaven GITR, en contrast amb les cèl·lules activades amb boles que 

van assolir nivells d’expressió de GITR màxims (figura 3.12.A). Després de 7 dies de 

cultiu en condicions subòptimes, les cèl·lules CD25bright eren totes FOXP3+ i 

expressaven alts nivells de GITR (figura 3.12.B). Quan comparem controls i pacients, 

l´increment en l’expressió de GITR després d’una activació òptima en cultiu a curt 

termini va ser el mateix en els dos grups. En canvi, sota condicions subòptimes 

d’estimulació, aquest increment en l’expressió de GITR va ser més baix en T1D que en 

controls (tot i que no va assolir significació estadística) (figura 3.12.C), repetint la 

tendència observada a PBMCs (figures 3.6 i 3.7) i a cèl·lules T expandides a llarg 

termini (figura 3.10). Aquestes condicions d’estimulació subòptima  van resultar en una 



disminució de les cèl·lules CD25lo i un increment de les cèl·lules CD25bright a pacients i 

controls. L’expressió de GITR en aquestes cèl·lules va mostrar els mateixos resultats 

descrits per les cèl·lules analitzades ex vivo: només la fracció CD25bright era GITR+ en 

els dos grups però amb nivells significativament més baixos a pacients respecte 

controls (valors, p<0,05) (fig 3.12.D). Aquests resultats suggereixen que enfront d’una 

estimulació subòptima, les cèl·lules amb un fenotip regulador FOXP3+GITR+ es 

mantenen en cultiu, però en números més baixos a pacients T1D.  

 

 
 
Figura 3.12. Disminució del percentatge de cèl·lules GITR+ en les cèl·lules Treg CD25brightFOXP3+ de pacients 
T1D en cultiu a curt termini amb condicions subòptimes d’estimulació. A. Els PBMCs es van mantenir en cultiu 
durant 96 i 120h amb boles recobertes d´anti-CD3 i anti-CD28 o sense estímul extern, només en medi. En les condicions 
subòptimes d’estimulació, només les cèl·lules CD25bright expressaven GITR, en contrast amb les cèl·lules altament 
activades (per condicions òptimes d’estimulació), que van regular GITR a l’alça fins un màxim. B. Després de 7 dies de 
cultiu sense estimulació, les cèl·lules CD25bright eren totes FOXP3+ i expressaven alts nivells de GITR. C. L´augment de 
l’expressió de GITR després de l’activació òptima a través del TCR a curt termini va ser idèntic en les mostres controls 
(n=7) i T1D (n=5). Sota condicions subòptimes d’estimulació, aquest increment del GITR va ser més baix en T1D que en 
controls, malgrat que no es va arribar a la significació estadística. D. En condicions subòptimes d’estimulació, només la 
fracció CD25bright va créixer en percentatge. La majoria de cèl·lules GITR+ a controls i pacients es van trobar entre les 
cèl·lules CD25bright. La freqüència de cèl·lules GITR+ en aquesta fracció va ser significativament més baixa a T1D que a 
controls abans (p<0,02) i després de 120h de cultiu (p<0,05). Es va realitzar un test de variança ANOVA one-way seguit 
d’una anàlisi post-hoc de Tukey-Kramer. *P < 0.05; ns, no significatiu estadísticament. En A i B es mostra un donant sa 
representatiu. 
 

 

 



3.6. Les cèl·lules T CD25++FOPX3+ de pacients T1D són més susceptibles a 

l´apoptosi que les seves equivalents de controls 

 
Per estudiar si la reducció de GITR estava relacionada a la seva funció anti-apoptòtica, 

vam estimular les cèl·lules Treg expandides de T1D i controls durant 3 dies amb boles 

recobertes amb anti-CD3 i anti-CD28 i després les cèl·lules es van incubar amb 

estímuls apoptòtics: anticòs anti-CD3 unit a placa, anticòs anti-CD95 o medi. Els 

resultats es mostren a la figura 3.13. Com a norma, les cèl·lules Treg dels pacients van 

ser més susceptibles a la inducció de l´apoptosi mediada per CD95 que les Treg de 

controls. La diferència promig va ser propera a 2x a temps més primerencs (24h) i amb 

tendència a convergir després de 48 (1,3x) i 72h (valors iguals). El comportament de 

les corbes va ser estadísticament significatiu diferent entre controls i pacients (p<0,03), 

i va seguir la mateixa tendència en tots els experiments realitzats (n=3). Aquestes 

diferències entre controls i pacients van ser independents dels nivells d’expressió de 

CD95, que eren equivalents en els dos grups (no es mostren les dades), tal i com 

passava en PBMCS (figura 3.6). Cal destacar que l´increment en l´apoptosi en les 

cèl·lules Treg de pacients respecte controls també va ser significatiu quan les cèl·lules 

es van cultivar en medi durant 72h (increment de 2,7x, p<0,05), sense cap estímul 

apoptòtic específic. Això suggereix que aquest comportament observat per l’estimulació 

amb anti-CD95, també podria aplicar-se a la supervivència homeostàtica de les 

cèl·lules Treg de pacients T1D. Ambdues poblacions de Treg van ser resistents a 

l´apoptosi mediada per la senyalització a través del TCR (quan es va usar anti-CD3 unit 

a placa), tal i com estava descrit [227]. En canvi, les cèl.lules Teff van ser molt 

susceptibles a la inducció d´apoptosi a través del TCR i de CD95, sense diferències 

significatives entre pacients i controls (no es mostren les dades). 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 3.13. Les cèl·lules Treg de pacients T1D són més susceptibles a l´apoptosi que les seves equivalents de 
controls. Les cèl.lules T expandides de pacients i controls es van estimular durant 3 dies amb boles recobertes d´anti-CD3 
i anti-CD28 i després incubades en presència o absència d’estímuls apoptòtics (anti-CD3 o anti-CD95) a diferents temps 
(0-72h). Els resultats es mostren com a promig dels valors de les mostres control (n=3) i T1D (n=4), i indiquen que: en 
absència d’estímul, les cèl·lules Treg de pacients patien nivells més elevats d´apoptosi després de 72h de cultiu (panell 
esquerre; p<0,05); les cèl·lules Treg de controls i pacients no eren susceptibles a l´apoptosi mediada pel TCR (panell 
central); i que les cèl.lules Treg de pacients eren significativament més susceptibles a l´apoptosi mediada per CD95 que les 
Treg de controls (panell dret; p<0,03, l’estadística s’aplica al comportament de la corba). Es va realitzar un test de variança 
ANOVA two-way seguit d´una anàlisi post-hoc de Bonferroni. *P < 0.05. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
En aquest capítol describim un decrement consistent de la freqüència de cèl.lules Treg 

(CD4+CD25bright) de pacients T1D en comparació amb mostres controls, així com en 

mostres de cèl.lules Treg expandides in vitro en presència d´anti-CD3 soluble o sota un 

estímul fluix. A més, les cèl.lules Treg de pacients mostren una susceptibilitat més alta 

a l´apoptosi mitjançada per CD95 que els controls. Aquest fet suggereix que les Treg 

de pacients es comporten de manera diferent a les de controls, tot i que la baixa 

presència de GITR sembla afectar més a la capacitat de supervivència cel.lular que a 

la funció supressora. També indicar que hem adaptat la metodologia REM per a 

cèl.lules Treg amb un alt índex de recuperació i un bon manteniment de la capacitat 

supressió. Així, el cultiu REM podria ser un mètode útil per expandir cèl.lules Treg per 

immunoteràpia. L´objectiu d´aquest estudi era caracteritzar les cèl.lules Treg 

CD4+CD25bright de sang perifèrica de pacients T1D. Diversos grups han analitzat la 

freqüència de les cèl.lules T CD4+CD25+ totals en pacients T1D [160]–[162], [228], 

[229] va demostrar per primer cop que el número de cèl.lules T CD4+CD25+ circulants 

era significativament més baix en pacients de debut de la malaltia en relació amb 

controls, i la mateixa tendència va ser descrita per Michalek et al. [228]. En el mateix 

context, Jin et al. van mostrar una menor freqüència de cèl.lules T CD25+ en pacients 

T1D de més de 14 anys respecte controls, però no en pacients més joves[230]. 

 
Els nostres resultats confirmen que per adults T1D i també malalts GD, el nombre total 

de cèl.lules CD25+ van ser més baixos que a controls. L´expressió de CD25 és 

constitutiva en cèl.lules nTreg i s´indueix gradualment en cèl.lules T activades, tant 

cèl.lules T efectores com cèl.lules T reguladores induïdes. La seva expressió en 

cèl.lules T CD4+ perifèriques dificulta la separació cel.lular basada en el nivell 

d´expressió de CD25 , i encara més destacable, impedeix l´aplicació del mateix criteri 

per analitzar diferents mostres. Nosaltres presentem una anàlisi citomètrica precisa que 

ens ha permès comparar entre els diferents grups de mostres les cèl.lules 

TCD4+CD25lo, com a cèl.lules prèviament activades amb fenotip memòria-efector, les 

cèl.lules CD4+CD25med com a fracció de transició, i les cèl.lules CD4+CD25hi, una 

fracció enriquida en cèl.lules Treguladores. Les diferències observades entre pacients i 

controls no es van correspondre a un menor nombre de cèl.lules Treg sinó a una baixa 

freqüència de cèl.lules TCD25lo. Els nostres resultats estan en acord amb dades 

presentades per McClymont et al.[231], que no troben diferències en la freqüència de 



nTreg mitjançant l´estudi de la regió no metilada del promotor de FOXP3 entre T1D i 

controls. Ferraro et al. ([232] van descriure una freqüència reduïda de les cèl.lules Treg 

CD4+CD25bright als nòduls limfàtics de pancreas de T1D comparats amb controls, però 

no van trobar diferències per al compartiment de Treg perifèriques.  

 
Una possible explicació per el baix número de cèl.lules TCD4+CD25+ circulants a 

pacients T1D és la pobra activació de cèl.lules T descrita per als pacients ([231], i que 

està fortament correlacionada amb els genotips de susceptibilitat a la regió ILR2A i 

amb els baixos nivells de [168]. En el mateix context, un defecte constitutiu en la 

transducció de senyals del complex CD3/TCR que fa incrementar la sensibilitat a 

l´apoptosi o l´anèrgia ha estat descrita a pacients T1D ([233]. Hem analitzat diversos 

marcadors d´activació i de cèl.lules Treg a les fraccions de cèl.lules TCD4+. L´anàlisi 

comparativa de l´expressió de marcadors no va demostrar diferències entre les 

cèl.lules Treg de pacients i controls a excepció de GITR, un membre de la família de 

TNFR descrit el 1997 ([234]. GITR s´expressa de forma preferent a les cèl.lules Treg 

dels limfòcits CD4 en estat de repòs, i ha estat considerat un marcador de cèl.lules 

Treg. Per altra banda, l´expressió de GITR es regula a l´alça en els limfòcits T un cop 

s´active[234]. La freqüència de les cèl.lules GITR+ en totes les fraccions CD25+ va ser 

significativament més baixa en pacients respecte controls, amb la major significació 

estadística per la fracció de cèl.lules Treg CD25hi. Resultats similars es van obtenir per 

la MFI de GITR. Aquesta reducció a nivell de proteïna de GITR en pacients T1D es va 

validar a nivell de mRNA en cèl.lules Treg CD4+CD25bright aïllades per FACS, i els 

resultats estan en acord amb un treball recent en què cèl.lules T CD4+CD25hiCD127lo 

també separades mitjançant FACS de nens acabats de diagnosticar de T1D 

presentaven una reducció en els nivells d´RNAm de GITR, ICOS i CTLA4 ([235]. Per 

tant, les nostres dades demostren que en cèl.lules Treg de T1D hi ha un menor nivell 

d´expressió de GITR i un menor percentatge de cèl.lules GITR+.  

 

Per analitzar si la reducció en les cèl.lules GITR+ es mantenia en cèl.lules T de 

pacients T1D expandides in vitro, vam adaptar la metodologia REM per a les cèl.lules 

Treg[171]. Aquest mètode és molt útil per amplificar un petit número altament purificat 

de cèl.lules T fins a 500-1000 vegades en 15 dies, i fa servir un alt nombre de cèl.lules 

autòlogues, que actuen com a “feeders”, i una concentració subòptima d´anticòs anti-

CD3 soluble. De nou, la freqüència de cèl.lules T GITR+ es va trobar reduïda en 

cèl.lules Treg de pacients T1D expandides mitjançant REM en relació als controls. S´ha 

demostrat que GITR juga un paper en la funció de cèl.lules Treg a rat[236], però la 

seva funció en la supressió de cèl.lules Treg en humans està encara en discussió. Fent 



servir clons de cèl.lules Treg CD4+CD25+ humanes, Levings et al.[237] van demostrar 

que els anticossos neutralitzadors de GITR no afectaven les seves capacitats de 

regulació. Tuyaerts et al. l[238] van demostrar que cèl.lules dendrítiques que 

expressaven el lligand de GITR (GITRL) donaven senyals coestimuladors a les 

cèl.lules Treg circulants sense inhibir les seves habilitats de supressió. En canvi, 

Bianchini et al. [239] van descriure que la capacitat de supressió de cèl.lules 

TCD4+CD25bright convencionals així com la de la recentment descrita nova població de 

Treg GITR+CD25lo eren inhibides per un anticòs dirigit contra GITR. Malgrat el baix 

número de cèl.lules Treg GITR+ a T1D, en les nostres mans les cèl.lules Treg de 

pacients expandides amb REM van ser capaces de suprimir la proliferació de cèl.lules 

T efectores al.logèniques a nivells similar als dels controls en presència d´esferes 

recobertes d´anticossos contra CD3 i CD28. Dades semblants van ser descrites per 

Putnam et al[240], en què feien servir cèl.lules Treg de pacients T1D expandides.  

 

Altres funcions per la senyalització de GITR han estat estudiades a ratolí. D´una banda, 

GITR és una molècula coestimuladora que indueix la proliferació de les cèl.lules T. van 

Olffen et al.[[241] van descriure una proliferació equilibrada in vivo de cèl.lules T 

convencionals i cèl.lules Treg en ratolins transgènics que expressaven GITRL a les 

cèl.lules B. Alguns elements que han estat involucrats  en la senyalització de GITR són 

les molecules MS4A4B i MS4A6B, que són membres de la família de receptors dels 4 

passos de membrana ([242]. La seva sobreexpressió en una línia cel.lular de limfoma 

de ratolí va resultar en una senyalització incrementada i producció d´IL-2 en resposta a 

l´estimulació a través de GITR. Carrier et al. ([243] van analitzar també la coestimulació 

de GITR in vivo, en aquest cas van usar un model de ratolí en el què GITRL 

s´expressava de forma constitutiva en cèl.lules MHC-II+. En contrast amb els resultats 

previs, ells van observar una activació excessiva de les cèl.lules T i infiltració 

multiorgànica. Aquests resultats apunten de forma conjunta a un clar paper 

coestimulador del GITR, però l´efecte d´aquesta senyalització depèn del balanç entre 

activació i regulació que es doni en el context immunològic concret. De fet, s´ha descrit 

en models animals que la senyalització GITR-GITRL està involucrada en autoimmunitat 

i inflamació. Ray et a[244] van treballar amb un model de ratolí deficient en cèl.lules B 

amb tendència a l´autoimmunitat, i van demostrar que una depleció completa de 

cèl.lules B conduia a una autoimmunitat clara i una reducció en el número de cèl.lules 

Treg, ja que les cèl.lules B mantenien l´homeostasi induïnt la proliferació de les 

cèl.lules Treg a través de la via GITR-GITRL. A més, el bloqueig de la senyalització de 

GITR amb GITR-Fc correlaciona amb una reducció en la severitat de la malaltia en 

ratolí amb dany infligit a l´espina dorsal com a model d´inflamació l[245]. D´altra banda, 



Nocentini et al. [246] van demostrar que cèl.lules transfectades amb GITR eren més 

resistents a la inducció de l´apoptosi que les cèl.lules no transfectades. Més evidències 

van trobar Spinicelli et al., ja que van descriure la interacció de GITR amb la proteïna 

citoplasmàtica Siva, que juga un paper antiapoptòtic en resposta a virus i a estrès 

[247]. 

 

Els nostres resultats amb PBMC humans demostren una baixa freqüència de cèl.lules 

T CD25brightGITR+ en la població de cèl.lules Treg en pacients T1D respecte controls. 

Després de ser completament estimulades, ambdues les cèl.lules Teff i Treg regulen a 

l´alça l´expressió de GITR. Tanmateix, quan es van mantenir aquestes cèl.lules en 

cultiu en condicions subòptimes d´activació, en presència de medi de cultiu 

suplementat amb FCS, només les cèl.lules Treg FOXP3+CD25bright van mantenir-se i 

novament es va trobar una menor freqüència de cèl.lules GITR+ a les mostres de T1D 

en comparació amb els controls. Aquests resultats suggereixen que la menor 

freqüència de cèl.lules GITR+ en la població de Treg de pacients estaria involucrada en 

la prevenció del seu manteniment complet. A més, el rendiment de la separació 

mitjançant FACS de cèl.lules Treg a partir de mostres similar de pacients I controls va 

ser significativament més baix en individus T1D. De forma interessant, l´expansió de 

cèl.lules Treg de pacients i controls amb un mètode altament efficient (metodologia 

REM) en presència d´una elevada concentració d´IL-2 i estimulació subòptima, va 

mantenir la seva capacitat supressora i el seu fenotip, en el que s´inclou la baixa 

freqüència de GITR a les mostres de pacients. La supervivència de les cèl.lules Treg 

després de la seva estimulació en pacients i controls es va demostrar a través de la 

seva resistència a l´apoptosi per la senyalització a través del TCR fent servir pous 

recoberts amb anticossos contra CD3, com s´havia descrit prèviament per a donants 

[227]. En contrast, les cèl.lules Treg de pacients van ser més susceptibles a l´apoptosi 

mediada per CD95 que les mostres de controls. Hi ha evidència de treballs previs que 

associen un ratio d´apoptosi major al compartiment de cèl.lules Treg de pacients T1D 

respecte controls ([248]. Així, la baixa freqüència de GITR+ que descrivim per als 

pacients T1D podria estar relacionada amb un impediment de la supervivència de les 

cèl.lules Treg de pacients, i per tant, amb una reducció del nivell total de regulació de 

les cèl.lules T. 

 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Discussió final 
 

 
  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En aquest treball s’ha estudiat: (i) les cèl.lules T reguladores naturals 

(CD4+CD25hiFoxp3+) al timus, òrgan on es generen i, en particular, la seva evolució 

amb l’edat; (ii) la caracterització de marcadors de les cèl.lules Treg a perifèria 

d’individus adults per comparació amb les cèl.lules T reguladores de timus i cèl.lules T 

efectores de perifèria, i estudiar com es mantenen aquests marcadors després de 

l’activació in vitro; (iii) i finalment, s’ha comparat les cèl.lules T reguladores d’individus 

amb diabetes tipus 1 i controls per trobar diferències en aquestes cèl.lules a partir 

d´una mostra no invasiva com és la sang perifèrica. 

Les cèl.lules T reguladores són la 

subpoblació de cèl.lules T que més 

publicacions ha generat des del 1990, 

pocs anys abans que S. Sakaguchi 

publiqués l’associació de la molècula 

CD25 amb les cèl.lules Treg ([29]. Com 

es pot veure a la gràfica 1 (dades 

extretes de Pubmed), en el període 

d’anys entre el 2010 fins als nostres 

dies, aquestes cèl.lules dupliquen en 

número les publicacions de les altres 

subpoblacions de cèl.lules T com són 

Th1, Th2 o Th17. La importància 

d’aquestes cèl.lules és la seva capacitat funcional supressora capaç de controlar la 

resposta immunitària tant en infeccions agudes com cròniques, malalties 

autoimmunitàries i, per tant, el potencial que tenen per a la seva aplicació en clínica en 

la manipulació del sistema immunitari.  

 

Fins al dia d´avui, existeixen varis motius que dificulten l’ús d’aquestes cèl.lules en 

immunoteràpia. En aquest treball de tesi s´ha contribuït a profunditzar en la 

caracterització d´aquesta població: 

1. Quina és la contribució del timus en l´aportació de Treg durant la infantesa? 

El timus és l’òrgan generador de les cèl.lules nTreg, però quina és la seva 

contribució després del naixement del nadó? Les dades que es recullen al capítol 1 

d’aquesta tesi descriuen per primer cop a la literatura, fins on sabem, que el timus 

segueix una inèrcia a la baixa en la producció de cèl.lules T reguladores, que 

s´inicia a partir del mes de vida i s´estèn fins almenys la primera dècada de vida. 

Aquesta disminució correlaciona clarament amb un augment de l’expressió de 

Figura 1. Representació gràfica de l´evolució de les 
publicacions dels grups destacats de cèl.lules T. 
S´aprecia que el número de publicacions que més ha 
incrementat en els darrers anys ha estat el del camp de 
Tregs, i que darrerament prenen força les Th17. 



CD95 en aquestes cèl.lules CD4SPCD25+, i també les DPCD25+. Aquests resultats 

suggereixen que de forma lenta però permanent, l´aportació de cèl.lules T 

reguladores naturals a la perifèria va disminuïnt. Per altra part, el timus no és aliè a 

la interacció de l’individu amb el medi extern, fet que provoca l’augment del 

contingut de les cèl.lules T activades a la perifèria, que poden accedir més 

fàcilment al timus. Això explicaria aquesta ugment de cèl.lules FOXP3+ que 

observem en funció de l´edat. Per tant, no excloem que part d’aquestes cèl.lules T 

CD4+CD25+Foxp3+ puguin procedir de sang perifèrica tal i com suggereixen en el 

treball recent de Thiault [182].

 

2. Quins trets mantenen les Tregs de perifèria en adults quan es comparen amb 

les nTregs d´infants? 

El marcador exclussiu de les diferents subpoblacions de cèl.lules T és una dada 

que de fet no s’ha obtingut per cap dels grups inclosos al gràfic 1, Th1, Th2 i Th17. 

S’han associat a factors de transcripció, a receptors de quimiocines, però en tots 

els casos és només a l’experiment on es demostra la funcionalitat el que certifica la 

classificació d´aquestes cèl.lules T efectores. Això és també el que passa amb les 

cèl.lules T reguladores. La diferència més important és que les Tregs naturals s’han 

definit al timus problablement perquè la seva maduració es basa amb una selecció 

agonista, per afinitat del TCR, a diferència de la resta de cèl.lules T efectores i 

reguladores induïdes que són producte de la diferenciació a partir de cèl.lules T 

naive durant la resposta immunitària.  

L’objectiu del segon capítol d’aquesta tesi era comparar seguint un abordatge 

proteòmic les cèl.lules T reguladores CD4+CD25hi de perifèria i de timus. La tècnica 

de l’ICPL va generar un elevat número de proteïnes diferencialment expressades 

tot i partir de cèl·lules T no activades, però els experiments no van ser reproduibles 

entre ells. Per això es va usar una aproximació transcriptòmica i limitada segons els 

resultats obtinguts a la proteòmica. Per aquest mètode es va poder demostrar que 

els marcadors més usats i definitoris entre les Tregs tímiques i naturals es 

mantenen (CD25, CTLA-4, FOXP3), però que hi ha diferències moleculars 

probablement lligades a l’estat d’activació, que es preveu més alt a perifèria que a 

timus. En aquest treball, s’ha identificat que les Tregs de perifèria incrementen la 

seva experssió de Galectina 3, un marcdor de Tregs ja establert a la literatura. 

Notablement, la Galectina-3 es manté expressada a les cèl.lules Tregs activades 

en comparació amb les T efectores també activades i, el més important, que ho fa a 

nivells comparables als de FOXP3 o CTLA-4. 



En resum, els marcadors essencials de cèl.lules Tregs descrits a les cèl.lules Tregs 

naturals es mantenen a perifèria i després de l’activació, però aquestes dades 

suggereixen que s’hauria de fer una distinció entre marcadors estructurals de 

llinatge i marcadors funcionals, ja que aquests podrien definir-se a la perifèria 

depenent de com la cèl.lula T reguladora, natural o induïda, s’ha activat a la 

perifèria. 

 

3. Existeixen diferències entre les cèl.lules Treguladores a pacients amb 

autoimmunitat, com és el cas de la diabetis tipus 1, en comparació amb 

individus sans? 

L’estudi del fenotip de les cèl.lules Tregs de sang perifèria ens va permetre definir 

que les cèl.lules T GITR+ es troben exclussivament a la fracció de cèl.lules CD25++. 

Aquest estudi es va fer en paral·lel amb l’anàlisi de pacients amb diabetes tipus 1. 

Tot i ser individus adults, i per tant les cèl.lules Tregs estan barrejades amb les 

cèl.lules T activades, es van treure conclusions molt interessants com ara que la 

freqüència de cèl.lules T CD25+ està disminuïda a pacients, i especialment la de les 

cèl.lules T CD4+CD25lo. També vam observar que la freqüència de cèl.lules T 

GITR+ estava disminuïda al pool de cèl.lules Tregs de diabètics, i que vam trobar 

vinculat a una major sensibilitat d´aquestes cèl.lules a l´apoptosi, per la qual cosa 

vam poder concloure que de foma general hi hauria menys capacitat de regulació 

sobre les cèl.lules T efectores als individus amb T1D. 

 

Les dades d’aquesta tesi han resolt part de les preguntes plantejades actualment, 

però també obren el pas de noves: i) quin és el grau de cèl.lules T recirculants que 

accedeixen al timus?; ii) El mecanisme de supressió pot dependre de les 

condicions en les que les Tregs naturals s’activin a la perifèria?; iii) És la 

interrelació de les cèl.lules Tregs naturals o induïdes amb les cèl.lules T efectores 

les causants dels desequilibris de les immunopatologies?  

La manca de resposta avui dia a aquestes preguntes fa que les cèl.lules Tregs 

siguin objecte d’estudi molt important, i aquesta tesi ha contribuït a donar resposta 

a una petita part d’aquestes preguntes. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conclusions 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1. La proporció de les poblacions de timòcits (DN, DP, SPCD4 i SPCD8) varia 
amb l’edat i principlament s’observa ha una depleció de les cèl.lules DP en el 
primer més de vida. Aquest procés fisiològic s’havia descrit previament tant sols 
en dos treballs anteriors. 

2. Amb l’edat els timòcits SPCD4+CD25+ disminueixen de forma significativa. 

3. Les cèl.lules DPCD25+ representen un percentatge molt baix (0.9% de les DP), 
tot i així són una població heterogènia definida per l’expressió dels diferents 
marcadors usats per fer el fenotip. 

4. El fenotip dels timòcits no varia amb l’edat amb excepció de Foxp3+ i CD95+: 

a. La freqüència de timòcits Foxp3+ incrementa amb l’edat en les 
SPCD25+. Aquest fet no exclou que la procedencia d’aquestes cèl.lules 
Foxp3+ sigui de la periferia (major recirculació de les cèl.lules T 
activades). 

b. La freqüència de timòcits CD95+ incrementa amb l’edat i sobre tot en les 
cèl.luels T reguladores. Per tant, amb l’edat es veuria minimitzada 
l’exportació d’aquesta fracció respecte als timòcits SPCD4CD25- 

5. La comparació del proteoma entre cèl.luels T reguladores de periferia i de timus 
ha permés identificar la Galectina 3 com a marcador de Treg que s’adquireix a 
la periferia 

6. La Galectina 3 es manté expressada als mateixos nivells que marcadors 
clàssics de reguladores com Foxp3 o CTLA-4 quan ho comparem amb la 
fracció de cèl.lules T efectores activades. 

7. La freqüència de les cèl.lules CD4+CD25lo està disminuida en pacients amb 
T1D fet que suggeriria un menor estat d’activació en el pool de cèl.lules T 
d’aquests individus. 

8. L’estudi del fenotip de cèl.lules Treg de sang periférica va permetre definir que 
les cèl.lules T GITR+ están exclussivament a la fracció de cèl.lules CD4+CD25++ 

9. Les cèl.lules Tregs GITR+ están disminuides de forma significativa en la fracció 
de Tregs dels pacients amb T1D, aquest augment està associat a un increment 
en la sensibilitat a l’apoptosi mediada per CD95, suggerint que hi hauria menys 
capacitat de supressió de les cèl.lules T efecgtores en pacients amb diabetes 
tipus 1. 
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