
           

 

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) 

 
 

Títol del projecte: ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document.  
DESENVOLUPAMENT DE LA TÈCNICA DE DETECCIÓ D'HPV EN FROTIS DE PELL i BULBS PILOSOS DE LA 
CELLA PER A L'APLICACIÓ COM A MARCADOR DE RISC EN CARCINOGÈNESI CUTÀNIA. 
 

Dades de l'investigador  
Nom 
LIDIA 

Cognoms 
BERTI i GARCIA 

Correu electrònic 
lidiaberti@hotmail.com; lberti@iconcologia.net 

Dades del centre d’origen  
INSTITUT D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE BELLVITGE 
INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA 
LABORATORI DE RECERCA TRANSLACIONAL-1  
GRAN VIA S/N  KM. 2,7 S/N  08907- L'HOSPITALET DEL LLOBREGAT   

Número d’expedient  
2006 BE 00208 
Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Virus del Papil.loma Humà, càncer cutani, Reacció en cadena de la polimerasa (PCR), trasplantament renal, carcinogènesi      

Data de presentació de la justificació  
30/07/2007 

 



           

 

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) 
La nostra hipòtesi principal és que el virus del papil•loma humà (VPH) està implicat com a cofactor en la carcinogènesi 
del càncer cutani no-melanoma associat a l'exposició solar i a la immunosupressió. L'objectiu principal era la validació 
d'una tècnica de detecció del VPH en frotis cutanis per a determinar el paper d'aquest en el càncer cutani en pacients 
trasplantats renals. Es pretenia desenvolupar l'ús dels frotis cutanis per a la detecció del VPH en pell no tumoral i 
posteriorment establir quines són les mostres més adequades (en quan a localització i tipus d'extracció) per tal de definir 
el concepte de "portador de VPH". Es recolliren frotis cutanis de zones exposades (front i mà) i no exposades (part 
interna del braç) al sol, de la zona perilesional així com pèls de cella. Les mostres pertanyen tant a pacients trasplantats 
renals (immunodeprimits) com a pacients no trasplantats (immunocompetents), de pell normal i de pell cancerosa. Vam 
emprar diferents tècniques d'extracció de DNA. El DNA del VPH va ser amplificat amb una tècnica de PCR específica de 
tipus cutanis (Beta-Gamma Cutaneous HPV PCR) i es va tipificar amb una hibridació reversa amb sondes específiques 
(Reverse Line Blotting). Tots els assajos es van fer per triplicat, per tal de poder avaluar la reproduibilitat dels resultats en 
aquestes mostres. Com a control de la qualitat i la quantitat del DNA les mostres van ser testades per la PCR del gen de 
la beta-globina. Som capaços de detectar el VPH present tant en pell com en pell cancerosa. La tècnica aporta resultats 
reproduïbes. Apreciem una bona correlació tant entre els resultats obtinguts dels frotis i el bulbs pilosos, així com de 
diferents zones raspades d'un mateix pacient. 



           

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
Our principal hypothesis is that the Human Papillomavirus (HPV) is involved as a cofactor in non-melanoma skin 
carcinogenesis added to sun exposure and immunosupression. The main goal of this work is to validate an HPV detection 
techinque on scrape samples as to determine the role of this virus in non-melanoma skin cancer among renal transplant 
patients. We aimed to develop the use of cutaneous scrapes for the detection of HPV in non-tumoral skin and to establish 
which are the most adequate samples (localisation and kind of extraction) in order to define the concept of “HPV carrier”. 
Cutaneous scrapes from solar exposed (forehead and hand) and non-exposed areas (inner part of the arm) were 
collected as well as plucked hair bulbs from the eyebrow. All samples were taken from renal transplant patients 
(immunocompromised) and non-transplanted (immunocompetent) patients, as well as normal and cancerous skin 
scrapes. We used and compared different DNA extraction techniques. HPV DNA was amplified by a beta-gamma 
cutaneous HPV PCR technique and genotyped by reverse line blot hybridisation (RLB). All assays were performed in 
triplicate. Beta-globin PCR was performed for the control of DNA presence and quality. We are able to detect HPV 
present in either normal or cancer skin. A good correlation is seen between results obtained from the scrapes and from 
the hair bulbs and also between the different areas scraped from same patient. The number of HPV types is higher in 
scrapes, compared to hair bulbs. Types present in scrapes came up in hair bulbs and no new types came up in hair bulbs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 

 
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. 
 

L’objectiu de l’estada a la Vrije Universiteit Medical Centre era desenvolupar i 
validar una tècnica de detecció del Virus del Papil·loma Humà (VPH) en frotis cutanis i 
bulbs pilosos (pell no tumoral). 

Per a dur a terme aquest objectiu hem emprat mostres pertanyents a pacients 
trasplantats renals i, per tant, immunosuprimits i de no trasplantats 
(immunocompetents). Els frotis cutanis s’han recollit de diferents localitzacions del cos 
com són el front i la mà (zones exposades al sol) i  part superior interna del braç (zona 
no exposada) i si esqueia de la zona perilesional. Els frotis s’obtingueren fregant la 
zona amb un hisop i recollint-los en un tub amb una solució (PBS). Els bulbs pilosos es 
prenien de la cella. En quan a la metodologia, en primer lloc es va testar un número 
limitat de frotis cutanis escollits a l’atzar. L’extracció més escaient per aquest tipus de 
mostres es va determinar inicialment fent una prova amb diversos mètodes d’extracció. 
Aquests van consistir en: extracció del DNA amb un kit comercial (QlAmp® DNA Mini 
Kit); extracció del DNA mitjançant un robot (EasyMag); tractament amb Proteïnasa K; i 
ús directe del frotis, sense cap tractament d’extracció. A continuació es va procedir a la 
amplificació del DNA mitjançant una PCR específica de papil·lomavirus de tipus 
cutanis (Beta Gamma Cutaneous -HPV PCR). Per a la amplificació es van usar 
controls positius com DNA extret de blocs de parafina positius per certs tipus d’HPV i 
un plàsmid (pHPV 8 200 còpies/µl). 
Com a control negatiu d’aquesta amplificació s’utilitzà aigua MiliQ (bidestil·lada sense 
pirògens) i la mateixa mix de PCR. Per determinar els tipus d’HPV presents en 
aquestes mostres vam tipificar-los mitjançant una hibridació reversa (RLB: reverse line 
blotting) per la qual s’empraren plàsmids (còctel de plàsmids) com a control positiu.  
Pel que fa als pèls de cella es plantejaren dues qüestions. En primer lloc no sabíem si 
els bulbs pilosos dels pèls de cella, conservats en 1 ml de PBS, seguirien intactes o 
per contra s’haurien trencat total o parcialment alliberant els VPH a la solució. Per altra 
banda, en el cas d’haver alliberat els VPH al medi, potser estarien massa diluïts i no 
seriem capaços de detectar-los. 

Per resoldre aquests dubtes vam fer un primer assaig. Deu mostres amb pèls 
de cella van ser centrifugades amb compte per abaixar el material. Se separaren els 
bulbs pilosos de la solució que els conté (S/N). De la solució que contenia els bulbs 
pilosos i que havia estat separada (S/N), es fa l’amplificació de DNA directament. Als 
bulbs pilosos els afegim proteïnasa K i solució de lisi, que conté Tris-HCl i Tween. Es 
deixa incubant tota la nit a 37º C, se centrifuga suaument a 95º C i es posa en gel -per 
provocar el trencament del bulb pilós i conseqüent alliberament dels possibles HPVs-. 
A partir d’aquí es va procedir com amb els frotis cutanis. 

Cal destacar que s’han pres mesures per tal d’evitar contaminacions al llarg de 
tot els estadis de l’assaig, des del mostratge fins a la tipificació. Per altra banda fer 
esment que per a cada mostra s’ha realitzat tant l’amplificació com la tipificació per 
triplicat a fi efecte d’avaluar si els resultats obtinguts eren reproduïbles. 

En el cas dels frotis cutanis s’observà que, en relació als diferents mètodes 
d’extracció emprats, els resultats obtingut no diferien notablement. A conseqüència 
d’aquesta observació, es van utilitzar els frotis cutanis restants de l’estudi directament. 
És a dir, sense cap tractament previ però tenint cura de vortexar bé per tal que el 
material recollit passés al medi i quedés en una suspensió homogènia. 

En quan a les deu primeres celles testades els resultats revelaren tres 
possibles situacions. Una situació possible era que els resultats tant del bulb pilós com 
del sobrenadant eren pràcticament iguals. Una altra que detectàvem tipus d’HPV en el 
sobrenedant mentre que els bulbs pilosos eren negatius. I per últim, que el 



           

 

sobrenedant era negatiu mentre que en els bulbs pilosos detectàvem HPV. Aquestes 
tres situacions es respondrien al trencament parcial, total i inexistent, respectivament. 
A partir d’aquestes observacions es va decidir sotmetre els bulbs pilosos restants a 
successius canvis bruscos de temperatura per tal de trencar-los totalment. 

Els resultats obtinguts en aquest estudi ens conduïren a les següents 
conclusions preliminars. S’observà una bona correlació entre les diferents zones 
raspades d’un mateix pacient així com entre els resultats dels frotis cutanis i dels bulbs 
pilosos. Els tipus detectats en els frotis cutanis també eren presents en els bulbs 
pilosos. No va haver cap tipus nou en celles. El nombre de tipus d’HPV detectat en els 
frotis era superior al dels bulbs pilosos en tots els casos.  

 
A la taula següent es presenten els resultats d’alguns frotis escollits a l’altzar: 
 

mostra A B C D S/N 
1 8, 9, 14, 15, 17, 20, 

21, 23, 37, 38, 49 
9, 12, 14, 15, 20, 21, 23, 
37, 38, 49 

8, 9, 14, 15, 20, 21, 23, 
37, 38, 49 

9, 15, 20, 21, 37 9, 14, 15, 20, 21, 
23, 38, 49 

2 8, 9, 14, 15, 21, 23, 
24, 37, 38 

5, 8, 9, 12, 14, 15, 20, 
23, 24, 37, 38 

5, 8, 9, 12, 14, 15, 20, 23, 
24, 25, 37, 38 

negatiu 8,14, 20, 23, 24, 
38 

3 15, 17, 20, 21, 23, 
36, 37, 50 

12, 14, 15, 17, 19, 20, 
21, 36, 37 

15, 17, 19, 21, 23, 25, 37 12, 15, 17, 19, 20, 
21, 23, 36, 37 

8, 15, 17, 23, 24, 
36, 37 

4 12, 15, 17, 25, 49 12, 15, 17, 20, 21, 23, 
24, 25, 49 

15, 19, 23, 25 8, 15, 17, 19, 23, 
49 

15, 19 

5 8, 14, 15, 38, 50 8, 14, 15, 21 8, 14, 15, 20, 21, 37, 38, 
49 

8 negatiu 

6 23 23 15, 23 23 15, 36 
7 negatiu 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 

20, 21, 23, 24, 25, 38, 
49, 60 

8, 9, 14, 15, 17, 19, 20, 
21, 23, 24, 25, 38, 49, 60 

negatiu 8, 9, 14, 19, 20, 
23 

8 12, 20, 36 5, 8, 12, 15, 17, 20, 21, 
36, 50 

12, 15, 20, 21, 23, 36 12, 23 12, 20, 23, 49 

9 15, 17, 36, 37 15, 17, 36, 37 15, 17, 20, 23 15, 17, 20, 23 12, 17, 20, 23, 
36, 37, 38, 47, 49

10 15, 20, 23 8, 12, 14, 15, 20, 23, 36, 
37 

8, 12, 14, 15, 20, 21, 23 15, 20, 23 8, 9, 14,15, 20, 
23 

TAULA 1. Resultats de 10 frotis (A,B i C) i els pèls de cella corresponents 
 

On A correspona al front, B a la mà, C a la zona superior interna del braç, D 
pèls de cella i S/N la solució sobrenedant que contenia inicialment els frotis.  
 
 
Els tipus més freqüents detectats són els següents:  

       
PACIENTS 

TRASPLANTATS RENALS 
  
   
 

 
 
 
 
 
 

 
 TAULA 2. Percentatges dels tipus més freqüents detectats.   

        PACIENTS  
NO TRASPLANTATS 

Tipus d’HPV % Tipus d’HPV % 
15 84.4 % 15 84.4 % 

20 i 23 81.5 % 20 i 23 81.5 % 

8 72.8 % 8 72.8 % 

12 i 14 70.7 % 

 

12 i 14 70.7 % 



           

 

DNA d’HPVs de tipus cutanis va ser detetctat en el 99.3% dels pacients. Per 
localització el promig de nombre de tipus  detectat ha sigut de 5.98 tipus pel front, 6.71 
tipus per la mà i de 6.60 tipus pel braç. La mitja de número de tipus detectat en 
pacients trasplantats renals era de 10.90 tipus mentre que pels no trasplantat de 10.62 
tipus. 

 Per concloure podríem dir que s’ha acomplert satisfactòriament l’objectiu 
proposat per a aquesta estada: desenvolupar i validar una tècnica de detecció del virus 
del papil·loma humà en frotis cutanis i bulbs pilosos (pell no tumoral). L’aportació 
fonamental d’aquest estudi permetrà la seva aplicació en estudis poblacionals i de 
seguiment de pacients de risc (immunodeprimits). Per altra banda la obtenció dels 
frotis es fa de forma no cruenta, gran avantatge per a aquest tipus de pacients. Al llarg 
d’aquest estudi s’ha vist que per tal de poder definir el concepte de portador de HPV 
calen més estudis i anàlisi de resultats. 

Cal afegir que s’han reforçat les relacions amb un centre capdavanter de 
recerca biomèdica reconegut internacionalment; deixant oberta la possibilitat de 
futures col·laboracions. 
 



           

 

L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si esteu 
d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència Creative Commons   i ens envieu el document que us 
adjuntem imprès, omplert i signat a: 
 
Programa de documentació  científica 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 2na planta 
08003 Barcelona 

 
 

RECERCAT 
 
La persona sotasignant, , en qualitat de beneficiària de l’ajut de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient, manifesta el seu consentiment exprés per tal que la justificació 
presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al dipòsit digital RECERCAT del Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes especificats a la llicència Creative Commons 
de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona, 30 de Juliol de 2007 
 
 
 
 
Signatura 
DNI 
 
 
Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
 


