
           

 

Memòria justificativa de recerca de les convocatòries BE, PIV, BCC, NANOS i 
BP 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria 
BE 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
BCC Convocatòria de beques per a joves membres de comunitats catalanes a l'exterior (BCC)  
BE Beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya (BE) 
BP Convocatòria d'ajuts postdoctorals dins del programa Beatriu de Pinós   (BP) 
NANOS Beques de recerca per a la formació en el camp de les nanotecnologies   (NANOS) 
PIV Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya (PIV) 
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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
L’objectiu de l'estada al Laboratori de Inmunopatología del SIDA del Dr Alcamí (de finals de desembre de 2006 a finals 
de març de 2007) és millorar la caracterització de l’envolta del VIH-1 mitjançant l’obtenció de virus recombinants, ja que 
això permet estudiar l’envolta viral tant genètica com fenotípicament.  En aquest cas s’ha estudiat l'envolta viral dels 
pacients sotmesos a vacunació terapèutica amb cèl•lules dendrítiques polsades amb virus autòlegs, tema en el que es 
basa la tesi doctoral on s’engloba aquest treball. Durant aquesta estada es realitza un aprenentatge profund de les 
tècniques adequades per a l'amplificació i clonatge del gen complet de l'envolta del VIH-1 (env), així com de l’obtenció de 
virus recombinants amb l’envolta del pacient i els corresponents assaigs de tropisme viral i neutralització sèrica. Aquesta 
metodologia empra el virus quimèric pNL4.3 delta_env Renilla, construït a partir del virus de referència NL4.3 i que té 
dues característiques importants: la primera és que conté un gen marcador Renilla, que a l’interior de les cèl•lules 
infectades té activitat luciferasa. Aquesta activitat es pot mesurar en un luminòmetre en unitats de llum (RLU/s) i com a 
conseqüència es pot mesurar quantitativament el grau d’infecció que ha causat.  L’altra característica és que el gen env 
del virus està flanquejat per les dianes de restricció dels enzims Not I i Xba I.  Això permet que, per tècniques de biologia 
molecular, es pugui substituir l’envolta del virus NL4.3 per l’envolta del virus VIH-1 autòleg de cada pacient, i obtenir, 
d’aquesta manera, una valoració més precisa de l’activitat neutralitzadora de la mostra de sèrum que s’estigui analitzant.  
La utilització del virus pNL4.3 delta_env Renilla en assaigs de neutralització presenta varis avantatges front altres 
assaigs més convencionals, tant a nivell de sensibilitat i especificitat com d’estalvi de temps. 



           

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
The goal of the stay in the Laboratorio de Inmunopatología del SIDA, led by Dr. José Alcamí, is to improve the 
characterization of the envelope of the HIV-1 through the obtaining of recombinant virus, because this allow us to study 
genetic and phenotypically  the viral envelope. In this case, this is applied in the study of the viral envelope of patients 
subjected to therapeutic vaccination with dendritic cells pulsed with autologous viruses, subject in what is based the 
doctoral thesis where this work is encompassed. During this stay it is made a deep learning of the techniques suitable for 
the amplification and cloning of the entire envelope gene of the HIV-1 (env), as well as the obtaining of recombinant 
viruses that contain the autologous envelope of each patient and the corresponding viral tropism and serum neutralization 
assays. This methodology uses the pNL4.3 delta_env Renilla chimerical virus, constructed from the reference virus NL4.3 
and which has two important characteristics: the first is that contains a Renilla marker gene, which inside the infected cells 
has luciferase activity. This activity can be measured in a luminometer in units of light (RLU/s) and, as a consequence, the 
degree of infection can be quantitatively measured. The other characteristic is that the env gene of the virus is flanked by 
the targets of the Not I and Xba I restriction enzymes. This allows that, by molecular biology techniques, it can be 
substituted the NL4.3 envelope for the autologous envelope of each patient, and to obtain, in this way, a more precise 
appraisal of the neutralizing activity of the analyzed serum sample. The utilization of pNL4.3 delta_env Renilla in 
neutralization assays shows different advantages front other more conventional assays, at levels of sensitivity and 
specificity as well as of saving of time. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 

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

 
INTRODUCCIÓ 

 
Les infeccions virals constitueixen avui en dia un dels problemes més 

importants en salut pública, i en especial les produïdes per virus que contenen RNA 

com a material genètic, degut a la manca de correcció de les  polimerases virals. 

Aquest fet determina la gran variabilitat genètica d’aquest grup de virus [Figlerowicz et 

al, 2003], que els permetrà escapar a pressions ambientals, com per exemple la 

immunològica o la farmacològica.   

 

En el cas del Virus de la Immunodeficiència Humana (VIH), les altes taxes 

d’error de la transcriptasa inversa, combinades amb l’elevada cinètica de replicació 

viral, fan que les poblacions víriques repliquin com distribucions complexes de 

genomes, no idèntics, però sí estretament relacionats entre sí, que es denominen 

quasiespècies. La dinàmica de quasiespècies és una font d’adaptabilitat dels virus i en 

el cas del VIH existeix cada cop més evidència de que juga un important paper en el 

control front la progressió de l’infecció.  La pressió generada per la resposta immune 

específica pot conduïr a colls d’ampolla poblacionals que provoquen la selecció de 

variants d’escapament al control immunològic, i que condueixin a un restabliment de la 

replicació viral encara que l’eficàcia biològica dels virus resultants pugui estar 

disminuïda, adaptant-se fàcilment a canvis ambientals, inclòs aquells resultants de la 

resposta immune o de la teràpia. 

 

Actualment, el tractament de la infecció pel VIH està basat en el tractament 

antirretroviral de gran activitat (TARGA) constituït per la combinació de tres tipus de 

fàrmacs amb diferents dianes d’acció contra el virus (inhibidors de la transcriptasa 

inversa anàlegs de nucleòsid, inhibidors de la transcriptasa inversa no anàlegs de 

nucleòsid i inhibidors de proteasa).  Aquest tipus de teràpia permet controlar la infecció 

fins a nivells de càrrega viral (CV) inferiors al límit de detectabilitat pels actuals 

sistemes de detecció (<20 copies RNA/mL).  No obstant, contràriament al què es 

pensava en principi, el TARGA no és capaç d’erradicar el VIH de l’organisme humà 

[Perelson et al, 1997].   A més, l’adherència a pautes terapèutiques complexes i el  risc  

 

 



           

 

 

d’una important toxicitat farmacològica aguda i crònica, també representen els 

principals problemes en l’administració perllongada dels fàrmacs antirretrovirals. És 

necessari dissenyar noves estratègies de tractament; actualment es troben en una 

avançada fase d’experimentació les denominades teràpies immunomediades dirigides 

a controlar la replicació del VIH en base a la recuperació de la resposta immune 

específica de cèl·lules T CD4+ i CD8+ citotòxiques, tant a través d’interrupcions 

estructurades del tractament (STI, de l’anglès structured treatment interruptions), com 

a través de les vacunacions terapèutiques.  En aquest sentit, el nostre grup té àmplia 

experiència en la utilització de teràpies immunomediades basades en STI i vacunes 

terapèutiques. Recentment, el grup ha realitzat el primer estudi de vacunes 

terapèutiques autòlogues basades en cèl·lules dendrítiques (CD) en pacients VIH-1+ 

[García et al, 2005]. No obstant, l’efecte d’aquesta vacuna en la selecció de poblacions 

virals, i com aquestes afecten al reconeixement del sistema immunològic encara no ha 

estat estudiada.  

 

Es coneix bé que el gen env del VIH és altament variable entre individus 

infectats i que, a més, pateix una diversificació intraindividual molt marcada al llarg del 

curs de la infecció.  Una de les proteïnes codificades pel gen env del VIH-1, la gp120, 

suposa una important diana per la resposta immune,  ja que media la unió al receptor, 

determina la especificitat del co-receptor i és la diana més important dels anticossos 

neutralitzants [Koch et al, 2003], tot i que mostra un elevat grau de variabilitat genètica 

[Levy, 1993; Leitner et al, 1997]. 

 
 Els anticossos neutralitzants contra el VIH-1 juguen un paper important evitant 
infeccions víriques. Menys clar és el seu paper en el contenció de la replicació vírica 
en individus infectats, però tanmateix, s'està acumulant certa evidència que els 
anticossos neutralitzants poden ajudar en la branca cel·lular de la resposta 
immunitària per a evitar o retardar la progressió de la malaltia [Humbert et al, 2006].  



           

 

 
OBJECTIU 

 
En la vacunació terapèutica amb CD, una major homogeneïtat de les 

quasiespècies víriques al llarg del procés terapèutic podria permetre una resposta 

immunològica més efectiva tant a nivell cel·lular com humoral, ja que aquesta resposta 

dependrà dels virus vacunals presentats per les CD i dels virus produïts en la parada 

final del tractament. En aquest context ens interessa determinar la relació existent 

entre la resposta virològica i l’activitat neutralitzant del sèrum en pacients amb infecció 

per VIH sotmesos a vacunació terapèutica amb cèl·lules dendrítiques. 

 
 

MATERIALS I MÈTODES 
 

Les mostres utilitzades corresponen a mostres de plasma i sèrum extretes de 

pacients VIH-1+ inclosos en el projecte de vacunació terapèutica [veure ANNEX 1].  

Aquests pacients es classifiquen en dos grups: Casos (12 pacients que reben 

vacunació terapèutica) i Controls (6 pacients que no reben la vacuna terapèutica, però 

sí són sotmesos a la interrupció estructurada del tractament que comporta aquesta 

estratègia terapèutica). Les mostres susceptibles d’estudi són mostres plasma del 

rebrot de la CV durant la parada del tractament quan té lloc la plasmafèresi (obtenció 

del virus per la producció de la vacuna) i mostres de plasma i de sèrum del rebrot de la 

CV durant la parada final del tractament (després de rebre les vacunes terapèutiques i 

retirar el tractament). 

 

L’amplificació del gen de l’envolta (env) del VIH-1 es realitza a partir de l’ARN 

viral, que s’obté del plasma sanguini del pacient.  El volum de plasma necessari per a 

l’extracció de l’ARN depèn de la càrrega viral d’aquest (es parteix d’un volum de 

plasma d’aproximadament 30.000 còpies) per optimitzar l’amplificació posterior.  Per 

dur a terme aquesta extracció s’empra el QIAamp viral RNA extraction kit (QIAgen) i 

s’elueix l’ARN en 60 μL. L’amplificació del gen env es realitza mitjançant una RT-PCR i 

una nested-PCR, obtenint amplificats de 2714 pb corresponents al gen complet de 

l’envolta del virus. En la nested-PCR s’utilitzen uns cebadors específics que contenen 

la seqüència diana pels enzims de restricció Xba I i Not I. El producte de la reacció 

(gen env) és purificat a partir de la banda de gel d’agarosa mitjançant el Kit GFXTM 

PCR DNA and Gel band purification (Amersham Biosciences) i digerit durant 4 hores a 



           

 

37ºC amb els enzims de restricció Not I i XbaI. El producte de la digestió és purificat de 

banda de la mateixa manera que el producte de PCR i és inserit al vector 

pNL4.3Δenv[LacZ]Renilla (prèviament digerit amb Not I i XbaI) mitjançant la lligasa de 

T4 (Promega) a 16ºC durant 16 hores, amb una proporció òptima de vector/inserit de 

1:2. El plàsmid resultant, pNL4.3Δenv[env_autòleg]Renilla, és transformat en bactèries 

súper-competents DH5α (Invitrogen) mitjançant xoc tèrmic a 42ºC. Seguidament es 

creix la transformació en 1 mL de medi SOC durant màxim 1 hora per a la recuperació 

de les bactèries i es procedeix al cultiu bacterià overnight, sembrant la transformació 

en 100mL de medi LB amb Ampicilina, i una alíquota de la mateixa transformació es 

sembra en una placa LB+Ampicilina, per comprovar que hi creix un nombre de 

colònies representatiu de la població. Per a l’obtenció del plàsmid purificat a partir del 

cultiu de nit, s’empra el Qiafilter Plasmid Midi Kit (Qiagen).  S’utilitzen 4μg del plàsmid, 

que conté l’envolta viral del pacient, per transfectar 9x105 cèl·lules 293T (en 3 mL de 

medi DMEM amb 10% sèrum boví fetal, 1% glutamina i antibiòtics), mitjançant CaCl2 i 

tampó HBS.  A les 48 hores es recull el sobrenadant que conté partícules virals 

funcionals amb l’envolta del pacient i es procedeix a la seva titulació. Aquest assaig es 

realitza per duplicat amb cèl·lules U87 CD4, U87 CD4/CCR5 i U87 CD4/CXCR4 

(20.000 cèl·lules/150 μL medi DMEM amb 10% sèrum boví fetal, 1% glutamina i 

antibiòtics) i 50 μL de diferents dilucions dels virus obtinguts per transfecció.  A les 48 

hores es recullen les cèl·lules, es llisen, i mitjançant l’ús del luminòmetre i els reactius 

del Renilla Luciferase Assay System (Promega), es quantifica en RLU/s l’estoc viral 

gràcies al marcador Renilla present a les cèl·lules. Amb els virus recombinants que 

contenen l’envolta de cada pacient ja titulats es preparen els assaigs de neutralització. 

Aquests requereixen una preincubació d'una hora de cada virus corresponent a cada 

pacient (virus recombinant procedent de la plasmafèresi i virus recombinant de la 

parada final del tractament) amb sèrum autòleg posterior a la vacunació. Es preparen 

incubacions de 100.000 RLU/s de cada virus amb dilucions 1/4, 1/16, 1/64 i 1/256 del 

sèrum autòleg de cada pacient. Transcorreguda aquesta hora, s'infectarà la línia 

cel·lular U87 amb 100 μL de virus/sèrum per veure la capacitat neutralizant d’aquest 

sèrum contra els virus presents a la vacuna de CD i contra els virus produïts pel 

pacient al retirar finalment el tractament. Les infeccions in vitro es realitzen per duplicat 

amb cèl·lules U87 CD4/CXCR4 per a virus amb tropisme X4 o dual i cèl·lules U87 

CD4/CCR5 per als virus de tropisme R5 (20.000 cèl·lules/150 μL medi DMEM amb 

10% sèrum boví fetal, 1% glutamina i antibiòtics). A les 48 hores d'infecció es recullen 

les cèl·lules i es llisen per mesurar les RLU/s de cada dilució assajada en un 



           

 

luminòmetre i els reactius del Renilla Luciferase Assay System (Promega). La potència 

d'inhibició de la infecció viral es mesura en termes de títol o dilució en la qual el sèrum 

pot neutralitzar el 50% de la infecció (TI50). Aquesta anàlisi es realitza per regressió 

no lineal (corba sigmoidal Dosi-Resposta) amb el software Prism GraphPad v3.0.  

 

 

RESULTATS 
  

Amplificació i clonació del gen env 

 S’ha extret l’ARN de la totalitat de les mostres de plasma (n=32, 2 per pacient, 

plamafèresi i final del tractament) i dels que s’ha amplificat el gen env de 24 d’ells.  

Tots aquests amplificats han estat digerits amb Not I i amb Xba I, purificats, 

quantificats i inserits al vector pNL4.3ΔenvRenilla. 8 d’aquests plàsmids 

pNL4.3Δenv[env_autòleg]Renilla han estat transformats, crescuts i purificats, obtenint-

se unes concentracions d’ADN entre 0,5 i 0,8 μg/μL i una puresa (Abs260/Abs280) 

propera a 1,8. S’han transfectat 2 d’aquests plàsmids (corresponents al mateix pacient 

en els 2 punts d’interès) en cèl·lules 293T, obtenint estocs virals, pendents de titular. 

 
Titulació dels virus recombinants i neutralització dels sèrums autòlegs 
 No ha estat possible realitzar les titulacions virals i els assaigs de neutralització 

amb les mostres susceptibles d’estudi, tot i que aquestes tècniques s’han testat amb 

un estoc viral control obtingut per transfecció en 293T del plàsmid pNL4.3Renilla de la 

mateixa manera que les mostres de l’estudi.  El virus obtingut (NL4.3Renilla).  S’ha 

titulat en cèl·lules U87 CD4, U87 CD4/CCR5 i U87 CD4/CXCR4 (Taula 1), confirmant-

se el tropisme X4 d’aquest virus. Posteriorment s’ha realitzat un assaig de 

neutralització en cèl·lules U87 CD4/CXCR4 amb aquest virus i un sèrum conegut per 

testar la tècnica, observant-se que el sèrum testat no és capaç de neutralitzar aquest 

virus i que, inclòs, podria afavorir la infecció (Taula 2). 

 Degut a la durada de l’estada (3 mesos) i l’elevada quantitat de mostres (32 

mostres de plasma i 16 mostres de sèrum per testar) a analitzar, no ha estat possible 

obtenir resultats concloents, tot i que s’han processat la majoria de mostres i s’han 

posat a punt totes les tècniques esmentades. Podem dir, tanmateix, que el 

procediment és factible i per tant aquest treball serà finalitzat en el Laboratori de 

Retrovirologia i Immunopatogènia Viral de l’IDIBAPS-Hospital Clínic de Barcelona.   

 

 



           

 

 
 
Taula 1. Titulació del virus NL4.3Renilla 
NL4.3Renilla U87 CD4 U87 CD4 CXCR4 U87 CD4 CCR5 

50μL 1/1 58 37 515027 715695 134 78 
25μL 1/1 33 28 471455 575447 105 153 

50μL 1/10 41 48 108126 97406 73 52 
25μL 1/10 46 45 46190 52828 57 36 

50μL 1/100 40 39 - - 43 36 

25μL 1/100 38 39 13954 9581 54 50 

CN 41 45 56 52 48 31 
RLU/s obtingudes per les diferents quantitats de virus. Infecció de 20.000 cèl·lules per 
punt assajat. CN: control negatiu, 20.000 cèl·lules sense infectar.  
 
Taula 2. Neutralització sèrum sobre virus NL4.3Renilla 

Sèrum U87 CD4 CXCR4 
1/4 35521 4811 9981 

1/16 72004 37688 60817 
1/64 72730 33980 79979 

1/256 84027 30160 63634 
CN virus 53 42 66 

CN 45882 32173 67738 
RLU/s obtingudes per la infecció de NL4.3Renilla amb les diferents 
dilucions de sèrum. Infecció de 20.000 cèl·lules per punt assajat. CN 
virus: control negatiu, 20.000 cèl·lules sense infectar.  CN: control 
negatiu, 20.000 cèl·lules infectades sense sèrum. 
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