Introducció

Antecedents

La diabetis mellitus tipus 1 és una malaltia autoimmune que afecta a les cèl·lules beta
pancreàtiques, això es degut a un reconeixement erroni de cèl·lules del sistema immune,
que pot ser provocat per mimetisme molecular entre proteïnes víriques i proteïnes
autòlogues. Alguns dels virus que poden provocar aquest efecte són enterovirus com el
coxsackievirus, rotavirus i Citomegalovirus.
El virus que estudiarem serà el Mump virus, aquest virus es el causant de les galteres i
infecta a nens de entre 2 i 12 anys. Es tracta de un virus del gènere Rubulavirus de la família
Paramyxoviridae. És un virus de RNA de cadena senzilla amb envolta. La cadena de RNA és
de sentit negatiu, té uns 15000 nucleòtids i codifica per a 6 proteïnes estructurals i 2
proteïnes no estructurals. Pot infectar pàncrees i causar pancreatitis en un 4% dels infectats
per aquest virus

Coxsackievirus: estudis en ratolí han trobat mimetisme molecular entre la GAD65 i la P2C del coxsackievirus [4], en humans
també han trobat aquesta homologia de seqüències però els experiments no donen uns resultats concloents respecte a que el
coxsackievirus estigui provocant una resposta autoimmune contra les cèl·lules β pancreàtiques [7]
Rotavirus: Han trobat homologies de la RV-VP7 amb la GAD65 i la IA-2, aquestes tres proteïnes son reconegudes per el HLADR4 podent arribar a tenir proliferació de limfòcits desprès de reestimular amb una proteïna diferent cada vegada. Creuen que el
rotavirus esta relacionat amb la patogènesis però necessita de la ajuda d’altres mecanismes [6]
Citomegalovirus: reacció creuada entre GAD65 i pUL57 amb nomes 3 aa homòlegs en l’epítop de reconeixement. La seqüència
de pUL57 nomes esta conservada amb el Citomegalovirus humà. Troben mimetisme epitòpic amb la GAD65, però sobretot afecta
a cèl·lules neuronals ja que és on més tropisme te el virus. També pot infectar limfòcits B i provocar la reactivitat creuada amb la
presentació de pUL57 [3]
Mycobacterium paratuberculosis: només hi han evidencies epidemiològiques sobre mimetisme epitòpic causat per aquest
microorganisme. Relacionat entre prendre llet de vaca els primers mesos de vida i el desenvolupament de diabetis [1]

Fig. 1 mecanisme del mimetisme
molecular, els limfòcits T són
activats per autoantígens altament
similars a antígens vírics [5]

Fig. 2 Homologia entre la GAD65
de ratolí i la P2-C del
coxsackievirus [4]

Metodologia
abreviatures
GAD65: Glutamic acid decarboxylase 65kDa
IA-2: tyrosine phospatase-like insulinoma Ag 2
PBMCs: peripheal blood mononuclear cells
PHA: Phitohematiglutinina
FITC: Fluorescein isothiocyanate
PE: Phycoerythrin
APC: Allophycocyanin
SI: Stimulation Index

1

Es faran 7 pèptids de les
homologies trobades, un de la
zona de màxima homologia, 3
upstream i 3 downstream amb
2aa de diferencia. La síntesis es
demanarà a una empresa

Recerca in silico de
homologia entre
proteïnes víriques i
autoantígens
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Se seqüència els clons que
tinguin un SI > 3

Recerca de homologies
utilitzant el Blast (ncbi),
s’utilitzaran les seqüències de
la GAD65, la proinsulina o la
IA-2

2

Seqüenciació del
TCR CDR3 de les
línees positives

Síntesis de pèptids
homòlegs

Hipòtesis i Objectius

Triplicat de cultiu de 10^4
limfòcits amb PBMCs
irradiades, estimulat amb IL-2 i
entre 0,5-10μg/mL dels pèptids.
Als 3 dies es posà timidina i a
les 16 es farà recompte de
proliferació

7
Proliferació de les
línees clonades
davant antigen

Es posarà una concentració de
0,3cèl/pouet, juntament amb
PHA i 5X10^4 PBMCs
irradiades, reestimulació als 3
dies amb IL-2

S’utilitzarà centrifugació en
ficol per a separar PBMCs
dels eritròcits

Hipòtesis: El Mumps virus presenta pèptids homòlegs autoantigens
relacionats amb al diabetis mellitus tipus 1, de manera que provoca un
efecte de mimetisme molecular provocant la destrucció de les cèl·lules
beta del illot de Langerhans.
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Objectiu : trobar si es produeix mimetisme molecular de proteïnes del
Mumps virus amb autoantígens causants de la diabetis mellitus tipus 1
com el GAD65 (glutamic acid decarboxylase 65) o el IA-2 (tyrosine
phosphatase-like insulinoma Ag 2).

Obtenció de PBMCs
a partir de sang de
pacients diabètics

Els subobjectius seran els següents:
Trobar in silico pèptids homòlegs entre les proteïnes del Mumps virus i la proteïna
GAD65, la proinsulina o la IA-2 i sintetitzar aquest pèptids trobats i els seus homòlegs
de les proteïnes humanes
Aconseguir poblacions de limfòcits T de diferents pacients de diabetis per a poder
seqüenciar el TCR CDR3 i caracteritzar les poblacions per citometria de flux
Fer clonatge de les poblacions de limfòcits T per aconseguir poblacions amb un únic
TCR CDR3 per població
Testar els pèptids trobats amb les poblacions clonades de limfòcits T, observant la
proliferació que presenten davant la presencia d’aquest antígens
Trobar el TCR CDR3 d’aquelles poblacions que hagin superat un mínim de proliferació,
i per tant considerem clons positius
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Clonatge de les línees
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Establiment de línees
de limfòcits T

S’establirà un cultiu primari de
limfòcits T, la primera expansió
es farà amb pèptids de la
GAD65 i de la proteïna vírica,
al dia 6 es reestimularà amb IL2 i al 14 amb PHA

Caracterització de les
línees, per citometria
de flux i
seqüenciació del TCR
CDR3

Fig.3 estrategia per a la PCR i la
seqüenciació. Amplicó preparat
per a seqüenciar després de la
PCR multiplex [2]

Es farà servir cDNA aconseguit
per retrotranscripció de mRNA
dels limfòcits. S’utilitzarà una
PCR multiplex amb 45 primer
Fws TCR Vβ i 13 primer Rvs TCR
Jβ. Tots els primers tenen el Fws i
Rvs universals de seqüenciació
amb Ilumina

Es farà marcatge per a CD4
(FITC), CD8 (PE) i CD3 (APC) i
es passarà la població per el
citometre de flux

Conclusió
•Trobar una homologia i uns TCR capaç de fer una reactivitat creuda entre els pèptids homòlegs entre humans i virus, podria explicar una part dels casos de diabetis en nens d’entre 2 i 12 anys, per tant es podria prendre millor mesures sanitàries per tal de prevenir
l’aparició de la diabetis mellitus tipus 1 en aquest grup de risc.
•Trobar aquesta proliferació,ens permetria la realització d’un article per tal de publicar l’informació trobada a través de l’experimentació feta sobre el Mumps virus. Es tractaria d’un primer article bastant bàsic, però que posaria una primera pedra en l’estudi
d’aquest virus, ja que simplement estem buscant que es produeixi aquest fenomen de mimetisme epitòpic entre les proteïnes pròpies del hoste i les proteïnes del paràsit.
• En estudis següents es podria augmentar el numero de pacients analitzats i buscar fer estudis sobre al·lels més concrets i la seva correlació amb el desenvolupament de la malaltia i el paper que fa el virus, de manera que tindríem un millor coneixement sobre el
mimetisme epitòpic provocat per el Mumps virus i podrem escriure més articles a mesura que la relació sigui més coneguda.
• A més a més el trobar un virus amb forta relació amb la malaltia seria un incentiu per a continuar amb aquesta línea de investigació e intentar descobrir tots els factors ambientals relacionats amb infeccions víriques possibles que poden causar la malaltia, i per
tant provar en altres famílies víriques que tinguin un cert tropisme per al pàncrees o fins i tot per al timus.
•Reduir el nombre de nous pacients diagnosticats cada any gracies a la informació aconseguida en els nostres estudis, cosa interessant sabent que la tendència de la diabetis va en augment any rere any sobretot en els països més desenvolupats.
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