
INICIATIVES DE RECERCA PER A CONTRIBUIR AL
CONTROL DE LA PANDÈMIA PER COVID-19

 
La missió de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras
(IJC) se centra en la recerca bàsica, traslacional i clínica de la
leucèmia i altres malalties hematològiques malignes. El nostre
objectiu primordial és el de contribuir a la salut i benestar de pacients
amb aquestes
malalties.
 
Davant la pandèmia per la malaltia del coronavirus 2019 (COVID-19),
provocada després de la infecció pel virus SARS-CoV-2, que avui dia
21 d'abril del 2020 arriba a més de 200.000 casos i més de 20.000
morts a Espanya [1], els nostres valors d'altruisme i perseverança
cobren encara més forces.
 
Per aquest motiu, davant d’aquesta situació d'emergència sense
precedents, el nostre centre s'ha proposat ampliar el seu àmbit
d'acció i col·laborar amb iniciatives per a fer front a la COVID-19,
contribuint amb dos aspectes primordials: coneixement científic i
equipament d'última tecnologia.
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L'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras compta amb
més de 30 grups de recerca amb una àmplia experiència en recerca
biomèdica, equipats amb plataformes de genòmica, proteòmica i
bioinformàtica amb tecnologia punta, que han generat informació
molt valuosa en la lluita contra la leucèmia i altres tipus de càncer, i
que ara poden beneficiar la recerca en COVID-19.
 
Encara que les nostres iniciatives pretenen contribuir al maneig de la
COVID-19 en la població en general, la vulnerabilitat dels pacients
afectats per leucèmies i altres malalties hematològiques malignes,
ha estat el motor que ens ha impulsat a presentar aquesta proposta.
 
Els primers resultats d'estudis epidemiològics duts a terme a la Xina
han reportat una major incidència d'esdeveniments severs associats a
COVID-19 en pacients amb càncer [2,3], particularment en càncer de
pulmó i hematològics [3].
 
El risc més gran de complicacions associades a COVID-19 en pacients
amb càncer es deu principalment a la prèvia afectació dels pulmons o
a la immunosupressió.
 
 
Pel que fa a la immunosupressió, els pacients amb leucèmies,
limfomes i mielomes, malalties que directament alteren el correcte
funcionament del sistema immune, són una població extremadament
vulnerable a la COVID-19 des del punt de vista clínic. Sumat a això,
una de les teràpies més reeixides per a tractar aquestes malalties, el
trasplantament de cèl·lules mare hematopoètiques (Hematopoietic
Stem Cell Transplants, HSCT), 
 



requereix l'ús d'agents immunosupressors per a controlar la resposta
immune i prevenir el rebuig de les cèl·lules trasplantades. En
conseqüència, el pacient roman en un estat immunodeprimit que pot
allargar-se fins dos anys després del trasplantament, en el cas dels
HSCT al·logènics, la qual cosa els converteix en una població molt
vulnerable a infeccions. Tan així que les infeccions respiratòries virals
han estat reconegudes com la causa més gran de morbiditat i
mortalitat en pacients amb HSCTs [4,5], dada preocupant davant la
pandèmia de la COVID-19.
 
Encara que no hi ha estudis exhaustius en un ampli nombre de
pacients, l'Institut d'Hematologia del Union Hospital   de Wuhan
(Xina), epicentre de la pandèmia, va reportar una taxa de mortalitat
superior al 50% en pacients ingressats amb concomitant malaltia
hematològica maligna i infecció per SARS-CoV-2 [6].
 
Donada l'extrema vulnerabilitat dels pacients hemato-oncològics
davant la COVID-19, s'han publicat diverses guies i recomanacions
per al maneig d'aquests pacients [7-10], incloent-hi les recomanacions
de l'Associació Europea d'Hematologia (European Hematology
Association, EHA) [7].
 
Així mateix, guies prèvies per al maneig d'uns altres coronavirus en
leucèmies poden també ser avui dia de gran utilitat [11].
 
Discontinuar o retardar l'ús de tractaments immunosupressors és
una de les estratègies a seguir per a disminuir el risc de COVID-19.
 
 
 



En cas que el pacient sigui positiu per a COVID-19, les recomanacions
inclouen retardar els trasplantaments al·logènics fins almenys un mes
després de superada la infecció. També se suggereix estudiar la
possibilitat de posposar els cicles de quimioteràpia després d'una
objectiva avaluació de risc-benefici.
 
El risc del pacient, tant pel possible efecte immunosupressor de la
quimioteràpia com pel fet d'assistir a una institució sanitària en el
qual es tracten pacients amb COVID-19, ha de ser avaluat.
 
El cas dels pacients pediàtrics mereix especial atenció. La leucèmia
limfoblàstica aguda (Acute Lymphoblastic Leukemia, ALL) és el tipus
de càncer més freqüent en nens. Encara que l'impacte de la COVID-19
en nens és baix, només un 0.5% de casos correspon a menors de 14
anys i només s'han reportat dos morts (< 2 anys) segons l'últim
informe de casos notificats a la RENAVE, amb data 16 d'abril de 2020)
[1], l'impacte en pacients amb ALL o una altra malaltia hematològica
maligna podria ser letal.
 
El primer cas de COVID-19 en un infant amb ALL, en el qual les
lesions pulmonars van progressar ràpidament, va aparèixer a Wuhan,
a la Xina [12].
 
Considerant la immunodeficiència de pacients pediàtrics amb ALL,
s'han descrit plans estratègics pel maneig de pacients pediàtrics en
els departaments d'hematologia i oncologia dels hospitals per a
minimitzar el risc, ja que en aquests casos tampoc es recomana
retardar el tractament amb quimioteràpia per més de 14 dies [13]. 
 



Com en tot pacient amb càncer, s'ha d'estudiar el balanç entre el
potencial risc de contagi d'infecció per SARS-CoV-2, la potencial
severitat de la COVID-19, i el risc de recurrència del càncer.
 
L'impacte de COVID-19 en pacients amb malalties hematològiques
malignes pot retardar el diagnòstic i tractament del càncer
(quimioteràpia, HSCT, etc.), emmascarar la infecció pel SARS-CoV-2
per un comptatge alt de cèl·lules sanguínies associat al càncer [14], i
fins i tot complicar el tractament de COVID-19.
 
 
Respecte a això últim, les potencials interaccions perilloses entre
fàrmacs antitumorals i fàrmacs per tractar la infecció per SARS-CoV-2
han de ser acuradament avaluades. Per exemple, diversos fàrmacs
emprats en el tractament de certes leucèmies, com el triòxid d'arsènic
(LLIGO), inhibidors d'IDH1 i els inhibidors de tirosines cinases (TKIs),
poden prolongar el QTc incrementant el risc d'arrítmia severa; efecte
secundari també observat en el tractament amb cloroquina (CQ) o
hidroxicloroquina (HCQ) que està sent actualment testat per a tractar
COVID-19 [7,15]. Per tant, s'ha de considerar que la sinergia entre
ATO/*IDH1i/*TKIs i CQ/*HQC sobre el QTc podrien tenir
conseqüències letals en aquests pacients.
 
No obstant això, certes teràpies antitumorals podrien tenir un efecte
positiu contra la COVID-19, encara que no hi ha evidències fermes
sobre aquest tema.
 
D'altra banda, tot el coneixement científic derivat de l'estudi de
malalties hematològiques malignes pot ser avui dia de gran utilitat per
a enfrontar la pandèmia per COVID-19. 



 
 
 
 

 
Una de les lliçons de la immunoncologia que ha resultat útil deriva
d'observacions en pacients tractats amb inhibidors de punts de control
immune (Immune Checkpoint Inhibitors, ICI), o amb noves teràpies
cel·lulars amb CARTs (Chimeric Antigen Receptor T cells) que han
mostrat resultats tan reeixits en el tractament de malalties
hematològiques malignes.
 
A conseqüència d'una resposta immune exacerbada, els pacients tractats
amb ICI o CARTs poden desenvolupar la síndrome d'alliberament de
citocines (Cytokine Release Syndrome, CRS) que pot derivar en
pneumònia. Per a aquests casos, la Food and Drug Administration (FDA)
ha aprovat l'ús d'un anticòs (tocilizumab) que bloqueja la via de la IL-6,
responsable d'aquesta resposta incontrolada. Considerant que el quadre
clínic de presentació de la pneumònia associada a COVID-19 s'assembla a
l'observat en els casos abans descrits, i que els pacients amb COVID-19
severa presenten elevats nivells d’IL-6 en plasma [16], l'ús de tocilizumab
està sent provat actualment per a controlar la pneumònia associada a
COVID-19 [17]. Aquest és un exemple de com un coneixement generat en
l'estudi de malalties hematològiques malignes pot contribuir a manejar
quadres clínics severs de COVID-19 que posen en risc la vida dels
pacients.
 
 
Des de l’Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras,
considerant la nostra àmplia experiència en la recerca biomèdica de la
leucèmia i altres malalties hematològiques malignes, estem convençuts
que els nostres coneixements sobre els mecanismes implicats en el
desenvolupament d'aquestes malalties, les cèl·lules del sistema
immunitari (limfòcits B i T), les alteracions en la resposta immune, 
 



 
 
 
 

 
així com l'ús d'immunoteràpies i teràpies innovadores com CARTs,
poden proporcionar informació clau en la cerca d'estratègies per a
manejar la COVID-19. D'altra banda, pretenem aplicar estratègies
emprades en la recerca de les leucèmies i altres tipus de càncer que han
estat reeixidament traslladades en benefici dels pacients, en aquest cas
per a estudiar la COVID-19.
 
 
Considerant l'experiència científica i l'equipament disponible a l’Institut
de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, proposem dues
iniciatives de recerca en COVID-19:
 
1. Identificar factors de susceptibilitat a la infecció per SARS-CoV-2,
així com factors determinants de l’evolució clínica de COVID-19.
 
Nombrosos estudis han demostrat la importància de les variacions
genètiques en la susceptibilitat de malalties infeccioses [revisat a 18]. Un
dels exemples més rellevants és la relació entre variants del gen CCR-5 i
la resistència a la infecció per VIH-1, on la presència d’al·lels mutants de
CCR5 (correceptor d’entrada del virus VIH) protegeix davant de la
infecció per VIH [19-21]. La identificació de variants genètiques de
susceptibilitat a infeccions pot ser també el punt de partida pel disseny
de dianes terapèutiques, com s’ha demostrat en diversos estudis.
 
La informació epidemiològica generada en les últimes setmanes
assenyala diferències significatives en l’evolució clínica de pacients amb
COVID-19, que van des de l’absència de simptomatologia fins a quadres
letals d’afecció respiratòria.
 
 



 
 
 
 

 
 
Estudis recents indiquen un significatiu percentatge de casos
asimptomàtics o amb simptomatologia lleu [22,23]. Una dada
particularment important prové d’Islàndia, que a data 21 d’abril de 2020
ha testat ja al 12% de la seva població, incloent-hi no només persones
amb símptomes de COVID-19 o en risc per contacte amb COVID-19+, si
no també població en general [23,24]. En les anàlisis de la població en
general, el 43% dels casos que van resultar positius per la COVID-19, al
moment de realitzar la prova van reportar no haver tingut símptomes
de la malaltia [23]. Una altra dada rellevant prové d’un screening en
dones amb risc hospitalari per part a Nova York, en el que el 14% de les
dones asimptomàtiques (29 de 210) van resultar positives pel SARS-CoV-
2 [22].
 
Davant la situació actual d'emergència per COVID-19, el temps corre en
la nostra contra i generar coneixements útils a curt termini és una
prioritat. Per això ens vam plantejar iniciar aquest estudi emprant dades
moleculars que ja disposàvem a l’Institut de Recerca. S'està duent a
terme una anàlisi computacional de dades genòmiques, epigenòmics i
transcriptòmics generats pel nostre grup o disponibles d’estudis previs
que puguin aportar coneixements dirigits a millorar el maneig clínic de
pacients amb COVID-19. Per a això, s'estan analitzant perfils moleculars
(SNPs, CNV, metilació de l'ADN, i expressió) amb l'objectiu d'identificar
variants o alteracions associades a la diferent susceptibilitat a la infecció
per SARS-CoV-2, així com factors determinants de l'evolució clínica de
COVID-19. Els resultats obtinguts podrien també dirigir el disseny de
noves teràpies per tractar la malaltia.
 
 
 



 
 
 
 

 
 
L'experiència en investigació biomèdica del grup d'Epigenètica del
Càncer liderat pel Dr. Manel Esteller, avalada per més de 500
publicacions científiques, garanteix la consecució d'aquests objectius. Es
compta, a més, amb el suport de les Unitats de Genòmica i
Bioinformàtica de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep
Carreras, equipades amb tecnologia punta i manejades per personal
amb demostrada experiència en l'àrea.
 
L'estratègia per trobar variants genètiques de susceptibilitat a SARS-
CoV-2 consisteix a identificar diferències entre els perfils moleculars en
tres tipus de mostres:
 
1) Línies cel·lulars humanes amb diferent eficiència d'entrada de virus.
 
D'una banda, estudis previs han revelat importants diferències en
l'eficiència d'entrada de SARS-CoV i SARS-CoV-2 en diferents línies
cel·lulars [25-29]. D'altra banda, el nostre grup va dur a terme la
caracterització epigenètica de 1001 línies cel·lulars * provinents del
Welcome Sanger Institute en un estudi publicat a Cell el 2016 [30]. En
aquest estudi també es van analitzar CNV i expressió gènica. Es faran
servir també dades de línies cel·lulars disponibles d'ENCODE o de
repositoris com Gene Expression Omnibus (GEO).
 
 
La nostra recerca preliminar ha recaptat informació multiòmica de
més de 2000 línies cel·lulars. S'identificaran les diferències moleculars
(genètiques, epigenètiques i d'expressió) entre línies cel·lulars amb
diferent eficiència d'entrada de virus.



 
 
 
 

 
2) Teixits humans amb diferent tropisme per la infecció amb SARS-
CoV-2.
 
Estudis recents han revelat una alta expressió en gens implicats en
l'entrada de SARS-CoV-2, en particular ACE2 i TMPRSS2, en les cèl·lules
epitelials, cèl·lules secretores i cèl·lules ciliades nasals [31], en
concordança amb la via d'entrada de virus i l'afectació de sistema
respiratori per COVID-19.
 
En aquest estudi s'analitzaran dades multiòmiques disponibles a
ENCODE (93 teixits diferents) i GTEX (54 teixits diferents), així com
dades disponibles a GEO de diferents teixits normals que es
classificaran d'acord amb el seu tropisme, tant partint d’estudis previs
en SARS-CoV [32,33] com a la informació que s'està generant en SARS-
CoV-2 [34]. En aquest sentit, l'estudi de teixits post-mortem ha generat
informació molt valuosa sobre la distribució temporal i espacial de
SARS-CoV en els diferents teixits [33,35]. S'identificaran les diferències
moleculars (genètiques, epigenètiques i d'expressió) entre teixits
humans amb diferent tropisme per SARS-CoV-2.
 
 
3) Mostres de grups poblacionals que representen els dos extrems de
simptomatologia davant la infecció amb SARS-CoV-2:
 
Població infantil vs. població de la tercera edat; o pacients
asimptomàtics vs. pacients amb simptomatologia severa.
Com s'ha comentat anteriorment, hi ha diferències radicals en el
nombre de casos afectats, simptomatologia i letalitat al comparar nens
(<10a) i gent gran (> 70a) en les poblacions analitzades.



 
 
 
 

 
A Espanya, a data de 16 d'abril de 2020, i segons 122.487 casos notificats
amb informació d'edat, 565 casos (0.5%) corresponen a nens menors de
15 anys [1]. Una situació similar s'ha reportat a la Xina (0.9%) [36], i a
Itàlia (1.7%, menors de 18 anys), d'acord amb l'Institut Superior de
Sanitat Italià a 17 d’abril de 2020 [37]
(https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/). 
 
Una dada particularment important prové d'Islàndia, que a data 21
d'abril de 2020 ha testat ja al 12% de la seva població, incloent-hi no
només persones amb símptomes de COVID-19 o en risc per contacte
amb COVID-19+, sinó també població en general [23,24].
 
En l'anàlisi de la població en general, cap dels 848 nens menors de 10
anys testats en l'estudi va resultar positiu per COVID-19 [23]. Aquestes
dades contrasten amb l'alarmant letalitat en població major de 70 anys,
que arriba al 20% segons dades del Ministeri de Sanitat Espanyol [1].
 
L'anàlisi exhaustiva de les diferències moleculars (genètiques,
epigenètiques i d'expressió) entre nens i ancians podria proporcionar
informació clau per millorar el maneig clínic de la gent gran, el grup
poblacional més vulnerable a la COVID-19, i per dissenyar estratègies
terapèutiques dirigides a controlar la simptomatologia i prevenir el
desenvolupament de la síndrome respiratòria aguda sever (Severe acute
respiratory syndrome SARS), característic de la malaltia.
 
La nostra estratègia consisteix a comparar dades de metilació i
expressió gènica entre mostres obtingudes a partir de població normal
en els dos rangs d'edat extrems: <10a vs. >70a.
 



 
 
 
 

 
Un estudi previ del nostre grup va comparar les diferències
epigenètiques, en particular en la metilació de l'ADN, en nadons (N = 20)
i centenaris (n = 19) [38]. Els perfils de metilació obtinguts en aquest
estudi seran emprats per a l'anàlisi, així com dades disponibles a GEO.
D'acord amb la nostra recerca preliminar, disposem d'informació
multiòmica de més de 500 nens, amb majoria derivada d'anàlisi de
cèl·lules mononuclears de sang perifèrica, així com d'un nombre similar
de mostres d'ancians. A més, es disposa de dades multiòmiques de nens
asmàtics (n = 100), també vulnerables a la COVID-19, d'acord amb la
informació actual i segons l'afectació respiratòria d'aquesta malaltia.
 
 
L'aproximació multiòmica descrita ens ha permès iniciar aquest
estudi encara en situacions de confinament. La investigació no para, i
davant aquesta pandèmia hem decidit aprofitar les dades multiòmiques
generades prèviament pel nostre grup o altres, per dur a terme anàlisis
bioinformàtics enfocats en identificar variants de susceptibilitat a
SARS-CoV-2. La segona fase, amb l'objectiu de validar els resultats
obtinguts, consisteix a analitzar mostres de pacients COVID-19+
asimptomàtics o amb simptomatologia lleu i mostres de pacients
COVID-19+ amb simptomatologia greu o letal. Les alteracions
genètiques i epigenètiques, candidates a biomarcadors de susceptibilitat
a la infecció per SARS-CoV-2 identificades en l’aproximació multiòmica,
s'analitzaran mitjançant piroseqüenciació; mentre que les alteracions en
l'expressió gènica de gens candidats s'avaluarà mitjançant RT-PCR
quantitativa (qPCR).
 
 
 



 
 
 
 

 
Les dues metodologies són d'ús rutinari en el nostre laboratori, i les
hem emprat com a estratègia de validació en nombrosos estudis.
 
Aquestes anàlisis ens permetran confirmar els resultats obtinguts
mitjançant l'aproximació multiòmica abans descrita i validar potencials
biomarcadors d'estratificació pronòstica en COVID-19. Els resultats
derivats d'aquesta aproximació multiòmica podrien tenir un impacte
immediat en l'estratificació pronòstica dels pacients amb COVID-19,
així com en la identificació de factors associats a complicacions com
SARS, contribuint a millorar el maneig clínic de pacients infectats amb
SARS-CoV-2.
 
2. Desenvolupar un test ràpid de detecció de SARS-CoV-2 basat en
nanocitometria.
 
La nostra institució compta amb un grup de recerca en Citòmica
Funcional amb àmplia experiència en el desenvolupament d'assajos
funcionals emprant cèl·lules primàries de pacients. L'experiència
guanyada en l'estudi de leucèmies i altres malalties hematològiques
malignes pot ser de gran utilitat per a l'estudi d'altres malalties com la
COVID-19.
 
El grup de Citòmica Funcional, en col·laboració amb altres institucions,
es proposa analitzar la reactivitat d’una sèrie d’anticossos candidats,
considerant les publicacions científiques generades en COVID-19 durant
les últimes setmanes.
 
 
 



 
 
 
 

 
Els nostres coneixements de sistema hematològic i les cèl·lules
implicades en el desenvolupament de leucèmies, també poden aplicar-
se a la COVID-19. En aquest sentit, estem interessats a estudiar la
limfopènia i la tempesta de citoquines, el paper de la hipòxia observada
en pacients amb la COVID-19 sobre la fisiologia dels eritròcits, així com
tractar d'avaluar l’associació entre la COVID-19 i el risc de sèpsia.
 
 
Amb aquestes dues iniciatives, l'Institut de Recerca Contra la Leucèmia
Josep Carreras proposa contribuir al control de la COVID-19 posant a la
disposició els nostres recursos més valuosos: el coneixement científic
dels nostres investigadors i l'equipament d'última tecnologia del nostre
centre. Els resultats d'aquestes investigacions impactaran
favorablement en la salut de la població en general, incloent-hi el
nostre objectiu número u, la salut de nens i adults amb leucèmies i
malalties hematològiques malignes, especialment vulnerables a
aquesta malaltia, el nostre principal motor que ens impulsa cada dia a
seguir investigant.
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