
•Vacunes antitumorals terapèutiques econòmiques i específiques 

Les vacunes es realitzen amb cèl·lules tumorals del pacient, s’irradien i s’incuben amb α-Galcer (A).  Un cop injectades de nou al pacient , les cèl·lules 

dendrítiques (DCs) pròpies obtenen antígens d’aquestes cèl·lules, els processen i presenten en CD1d i MHC (B). Posteriorment, la presentació per CD1d 

activa cèl·lules iNKT i per MHC activa limfòcits efectors T CD4+ i CD8+(C) (Fig.6)13.  

 

2. Influenciar altres cèl·lules efectores (NK, CD, T), via: 

- Microambients de citocines (IL-4 i IFN-γ) 

- Molècules co-receptores (CD40-CD40L) 

1. Estimular les NKT, via: 

-Receptors de citocines  Inducció del microambient de IL-12  

-TCR Injecció del lípid exogen α-Galcer (Fig.3) 

 

Introducció 

•Les NKT són un subgrup de llinatge limfoide heterogeni, caracteritzat per 

presentar propietats comunes a les cèl·lules Natural Killer (NK) i T, com ara els 

marcadors CD3 i NK1.1 en ratolí (CD56 en humà). La seva característica més 

definitòria però, és el seu T Cell Receptor (TCR), que a diferència dels limfòcits 

T convencionals, està restringit per una molècula presentadora anomenada 

Cluster of Differentiation-1 (CD1d). Aquesta molècula està formada per una 

butxaca adaptada a la unió de glicolípids i es troba present sobretot en les 

cèl·lules presentadores d’antigen (APCs) (Fig. 1). D’altra banda, al igual que les 

NK expressen constitutivament àcid ribonucleic missatger (ARNm) de l’IFN-γ, 

agilitzant la seva producció.  

 

•Es poden classificar segons les cadenes αβ del seu TCR en variants i invariants 

(iNKT) (Taula 1). 

 

•Aquestes cèl·lules són considerades un pont entre la resposta immune innata 

i adaptativa; creant xarxes d’activació [activant cèl·lules dendrítiques (CD), NK, 

limfòcits B i T] i microambients de citocines (IL-4 i IFN-γ) (Fig.2). A més, actuen 

tant la proliferació com en l'homeòstasi1.. 

Resultats 

Conclusions 
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Tipus I Clàssiques o 

Invariants 

Tipus II Variants o no clàssiques 

TCR  

cadena-α 

R Vα14-Jα18 Divers , Vα3.2-Jα9, Vα8 

H Vα24-Jα18 Divers 

TCR  

cadena-ß 

R Vß8.2, Vß7 i Vß2 Divers, alguns Vß8.2 

H Vß11 Divers  

Subtipus R CD4+ i DN CD4+ i DN 

H CD4+, CD8+ i DN - 

TCR-CD1d Sí Sí 

Glicolípid detectat α- Galcer i derivats Sulfàtid  

Producció IL-4 i IFN-γ Sí  Sí 

Funcions en la resposta 

immune 

Efectores, moduladores i 

supressores 

Supressores 

Localització 

 

 

*durant l’embaràs 

R Fetge, medul·la òssia, sang, 

pulmó, tim, limfonodes, làmina 

pròpia, endometri* 

Tim melsa i fetge  

 

 

H Sang, fetge i endometri* No estudiat 

Taula 1. Classificació de les NKT presents en ratolins (R) i humans (H)1  

•Com actuen les iNKT? 

a) La majoria de virus manquen d’antígens lipídics per això, les iNKT primer reben una estimulació via TCR 

mitjançant lípids endògens. Gràcies a aquesta estimulació prèvia, responen més ràpidament a senyals d’activació 

per citocines.  

b) Modulen l’activació d’altres subtipus cel·lulars com NK, APCs, limfòcits T i B (resposta adaptativa)  

c) Finalment, produeixen IL-2 induint la proliferació de les Treg, que modulen i aturen les respostes efectores4.  

 

•Immunoteràpia 

Les iNKT ofereixen un rol protector en la infecció viral ja que estan implicades en la resposta innata, el control 

viral i la regulació de la resposta adaptativa. D’aquesta forma, els lligands de iNKT poden ser uns bons adjuvants 

en vacunes, capaços d’induir respostes immunes cel·lulars4.  

Fig 1. TCR de iNKT 

unit a CD1d2  

•Com actuen les iNKT? 

a) Estimulen la presentació antigènica per CDs  produint l’acció dels limfòcits T CD4+ i CD8+. 

b) Indueixen el microambient de IFN-γ  activant les cèl·lules NK.  

c) Estimulen l’activitat citotòxica perforina-granzima de NK (Fig.5). 

A més, el microambient de IFN-γ és essencial produint la inhibició de la metàstasi, inhibint la proliferació de 

certes cèl·lules tumorals i endotelis associats a tumors, induint hipòxia tumoral5. 

 

•Són útils per combatre qualsevol càncer? 

•Han presentat resultats positius en diferents patologies canceroses com melanomes, sarcomes, carcinomes, 

limfomes i leucèmia8.  

 

•Immunoteràpia front oncovirus (infecció viral + càncer):  

-Epstein Bar Virus (EBV): α-Galcer estimula les iNKT CD8+, produint un augment de la supressió tumoral contra 

el limfoma de Hodwing i càncer nasofaringi en humans10.  

-Human Papilloma Virus (HPV): ß-Galcer inhibeix el creixement i primeres etapes de progressió del càncer 

cervical en ratolins8.  

-Hepatitis B Virus (HBV): injeccions intravenoses de DCs polsades amb proteïnes de l’envolta HBV (HBsAg) o 

llisats de cèl·lules provinents d’Hepatocarcinoma cel·lular (HCC) augmenten el nombre de NKT i limfòcits T CD8+ 

a la melsa, així com les concentracions de IFN-γ i IL-12, reduint la mida del tumor i augmentant la supervivència 

en ratolins11. 

-HBV i Hepatitis C Virus (HCV): estimulació amb α-Galcer en humans no presenta resultats prometedors. 

Aquests no mostren reducció viral continuada, ni augments de cèl·lules efectores com DC, NK o limfòcits T. Tot i 

que, aquests pacients presentaven baixes concentracions de  iNKT12. 

•Les iNKT són un subtipus de limfòcits caracteritzats per reconèixer glicolípids gràcies un TCR semi-variant restringit a CD1d. Duen a terme papers essencials per l’activació de les respostes innates i adaptatives en infeccions i 

tumors,  gràcies a la producció de microambients de citocines (IFN-γ i IL-4) i la modulació de diferents subtipus cel·lulars com APCs, limfòcits T i NK.  

•Estudis previs i la presència  actual en assajos clínics arreu del món demostren que les NKT estan implicades en gran nombre de respostes front alteracions immunes en humans. Per aquests motius, cal seguir investigant i 

millorant en aquestes immunoteràpies; buscant nous models animals, cercant nous lípids estimuladors i millorant la modulació del microambient durant la resposta immune. 

Fig2. Xarxes i citocines 

creades per iNKT3 

Fig5. Resposta antitumoral realitzada 

per les iNKT9 

Fig6. Fases de la vacuna teràpeutica de cèl·lules tumorals irradiades i 

incubades amb α-Galcer13 

Fig4. Evasió de la presentació de  TCR- lípid-Cd1d per HIV, KSHV, 

HSV-1 i HPV via ubiqüitinació o endocitosi de CD1d7  

Fig.3.α-Galactoceramida 

(α-Galcer) unida a CD1d6 

 

Actualment, les iNKT es mostren com una futura estratègia 

d’immunoteràpia per combatre multitud de patologies, com el 

càncer i les infeccions víriques4,5. Per complir aquestes metes, és 

important:  

-definir el papers de les iNKT en les diferents patologies  

-determinar com estimular-les en cada cas.  

Com 

funcionen? 

 

Es basen en dos punts clau: 

Immunoteràpies amb iNKT 

 α-Galcer: Glicolípid procedent d’esponja marina, és 

dels estimuladors més utilitzats per la seva forta unió a 

CD1d i potent estimulació de les iNKT6. 

• Perquè es creu que les iNKT ofereixen un rol essencial? 

De manera paral·lela durant la infecció, les iNKT poden veure 

alterada tant la seva concentració, com la presentació 

antigènica per CD1d (Fig.4)7. Per aquesta raó es creu que 

aquestes cèl·lules són essencials per la resolució de les 

infeccions.   

•Inconvenients:  

- Microambient de la resposta: El balanç de factors co-

estimuladors (CD40L, CD28) i de citocines (IL-4, IL-12, IL-18 o IL-

17) així com el tipus de APC pot comportar desviacions de la  

resposta8.  

-Concentració de iNKT en el pacient: és important assegurar una  

concentració eficient abans del assaig perquè es produeixi el 

seu rol. Una solució possible són els auto-transplantaments12.  

-Aplicació dels assajos de ratolins en humans: ambdues espècies 

presenten diferències en concentracions i localitzacions 

produint diferents respostes1,12.   

Rol en les infeccions virals 

Rol en el càncer 

Natural Killer T 

Objectius 

Conèixer les “invariant Natural Killer T cells” (iNKT) i avaluar el seu potencial com a teràpia antiviral i antitumoral, destacant la seva doble acció en les patologies causades per oncovirus.  

Aquest projecte ressalta la importància de les iNKT en el futur de la immunoteràpia.  
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