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TERÀPIA GENÈTICA: INTRODUCCIÓ

La teràpia genètica és un paradigma mèdic relativament nou que consisteix en la introducció
intencionada d'un fragment d'ADN terapèutic dins una o diverses cèl·lules humanes amb la intenció
de corregir un defecte genètic específic del pacient. Aquest concepte va aparèixer al 1972 (de la mà
de Friedman i Roblin, 1972) [13] i va suposar un gran avanç en medicina. Aquesta nova teràpia va
ser  concebuda  per  intentar  solucionar  malalties  monogenètiques  hereditàries  (com  la  fibrosi
quística,  la   distròfia  muscular,  ß-thalassemia,  etc),  però actualment  s'investiguen protocols  per
tractar  malalties  poligenètiques  hereditàries  i  malalties  adquirides  (com  el  càncer).  Segons  la
Journal Of Gene Medicine i com podem veure a la figura 1 de l'annexe, un 64,4 % dels protocols
acceptats (fins al 2012) feien referència al tractament del Càncer  (englobant molts tipus de tumors,
des del sistema nerviós a l'Hematopoiètic), un 8,7% dels protocols estaven destinats a malalties
monogenètiques i  un 8,4 % a malalties cardiovasculars.

Les expectatives per aquest tipus de teràpia eren molt grans, ja que s'esperava que fos l'eina
definitiva per acabar amb els desordres genètics.  El primer protocol clínic utilitzant teràpia genètica
es va desenvolupar als Estats Units de la mà del Dr. W. French Anderson del NIHLB (sigles en
anglès de l'Institut Nacional  del Cor,  Pulmons i Sang dels Estats Units). Aquest protocol anava
dirigit  a  aquelles  persones  que  presentaven  una  immunodeficiència  produïda  per  l'absència  de
l'enzim adenosine deaminasa (ADA). Aquest és un desordre metabòlic codificat a un gen autosòmic
i recessiu que pot produir la mort del pacient a una edat prematura. La primera pacient tractada va
ser una nena de 4 anys, Ashanti DaSilva, que presentava una forta immunodeficiència que la feia
vulnerable  front  qualsevol  infecció.  Els  investigadors  li  extragueren  sang  i  mitjançant  una
modificació exvivo van aconseguir que les cèl·lules sanguínies fossin capaces de crear l'enzim. Un
cop retornaren la sang a la pacient, aquesta va recuperar parcialment el seu sistema immune. Tot i
aquest èxit primerenc, aquest protocol no va resultar com s'esperava, ja que Ashanti no produïa
cèl·lules funcionals, és a dir, sense la deficiència. Per aquest fet, cada dos mesos se li havien de
subministrar injeccions amb cèl·lules sanguínies modificades per poder portar una vida normal. 

A partir d'aquest primer èxit, el nombre de protocols presentats va anar augmentant i els
assajos clínics en diferents fases experimentals van començar a ser habituals. Tot i això, la història
de la teràpia genètica és turbulenta. Jesse Gelsinger,  un noi de 17 anys, presentava un desordre
metabòlic  poc  comú conegut  com a  OTC  o  deficiència  de  l'  Ornithine  transcarbamylasa,  que
comprometia severament la seva vida. Es va oferir voluntari a l'estudi realitzat a l'Hospital Penn de
Filadelfia (Estats Units) que consistia en utilitzar un virus com a vector per a la teràpia genètica.
Jesse  es va sotmetre al tractament, però al 17 de Setembre del 1999 va morir. L'autòpsia va revelar
que havia sofert una resposta inflamatòria extrema com a conseqüència de la injecció d'Adenovirus.
Aquest va ser un gran entrebanc per la investigació en la teràpia genètica [10;11]. 

En altres casos, com el de Rhys Jones que patia una immunodeficiència severa combinada
relacionada amb el cromosoma X (SCID X-linked), el resultat de la teràpia genètica va ser un èxit.
Però, quan es va intentar repetir l'èxit de Rhys, es va descobrir que els pacients que havien estat
tractats  havien  desenvolupat  leucèmia  [10],  com a  conseqüència  d'una  inserció  mutagènica  del
transgen terapèutic. 

A pesar  dels  entrebancs  que  ha  sofert  la  investigació  en  la  teràpia  genètica,  el  nombre
d'estudis clínics va augmentar durant la primera dècada (1989-1999) i a partir d'aquest moment es
va mantenir més o manco constant al llarg dels anys amb una mitjana de 93,6 estudis per any, fins
arribar a l'any 2013, on el nombre de protocols no es representatiu de tot l'any degut a la dificultat
de publicació dels resultats[1].  Com veim a la figura 2 de l'Annexe, la Journal of Gene Medicine
afirma que  els  principals  països  que han intervingut  en  aquest  augment  en  la  investigació són



principalment els Estats Units (amb un 62,6 % dels protocols), el Regne Unit (amb un 10,3%) i
Alemanya (amb un 4,1% dels protocols), tot i que també es donen investigacions conjuntes entre
diversos  països  (amb  un  4% dels  protocols).  A Espanya  també  s'han  donat  16  protocols  que
representen un 0,8% del total. 

Cal  destacar,  que  aquests  protocols  són  majoritàriament  destinats  a  teràpies  genètiques
somàtiques.  Aquest  és  el  principal  tipus  de  teràpia  genètica  i  consisteix  en  la  introducció  del
material genètic a cèl·lules somàtiques (és a dir,  diploides i que no intervenen en l'herència als
descendents). Tot i això, també existeix la teràpia genètica en cèl·lules germinals (és a dir, cèl·lules
que  intervenen  en  la  formació  dels  gàmetes  i  que  poden  transmetre  la  seva  informació  als
descendents), però actualment no s'han proposat protocols clínics en humans, degut generalment a
consideracions ètiques [9].  

Per adquirir un cert èxit a la teràpia, és necessari introduir el material genètic terapèutic  al
pacient. Es pot realitzar de distintes formes: ex vivo (que consisteix a extreure cèl·lules del pacient,
tractar-les i reintroduir-les al pacient) o in vivo (s'injecta directament el material genètic a cèl·lules
de  l'organisme  sense  extracció  prèvia).  Així  doncs,  per  introduir  aquest  material  genètic  a  les
cèl·lules dianes s'utilitzen uns vehicles biològics, anomenats vectors, que poden ser de diversos
tipus.  Els  principals  tipus  són  els  vectors  microbiològics  (virus  i  bacteris)  i  vectors  no
microbiològics. Aquests darrers foren els primers a ser desenvolupats. Aquests normalment es basen
en  la  introducció  directa  del  ADN  mitjançant  “pistoles  genètiques”  (gene  gun,  que  combina
partícules d'or que són disparades per  una pistola d'heli  al  nucli cel·lular ) o en la combinació
d'aquest  material  genètic  amb  altres  molècules  orgàniques  com  plàsmids,  liposomes  o
oligonucleòtids [7]. També en certs casos, s'han utilitzat cromosomes artificials de bacteris (BACs)
o cromosomes artificals de Llevat (YACs, sigles en anglès) [3]. 

Els vectors microbiològics són aquells on el vehicle és un bacteri o un virus. Aquests són els
més investigats actualment, ja que en la naturalesa són molt eficients en la inserció i traducció del
seu material genètic a les cèl·lules hoste  per benefici propi.  Hi ha una gran varietat de vectors
microbiològics utilitzats en la teràpia genètica, ja que existeixen una gran varietat de cèl·lules diana,
eficiències, característiques de seguretat, etc [6]. Per a cada trastorn o malaltia s'ha de triar quin
vector s'ajusta millor a les seves característiques. A més, per què la teràpia tengui èxit s'han de
conèixer perfectament la biologia i característiques de cada vector, per evitar possibles respostes
immunes o efectes secundaris. 

VECTORS VÍRICS

Els virus es van proposar  com a vectors cap al  1980 [14] i  actualment,  són els vectors
microbiològics més utilitzats en teràpia genètica. Això és degut a les seves característiques inherents
que s'han de tenir en compte per a la creació d'un vector víric. Per tant és essencial conèixer les
característiques  del  virus  wild-type  per  poder  crear  un  vector  eficient  [8].  Aquests  virus  són
modificats genèticament: s'eliminen els gens essencials per la seva replicació i són substituïts pel
gen terapèutic. Cal destacar que mantenen certes seqüències per la integració del material genètic a
la cèl·lula diana, però no aquells gens que permeten la seva replicació dins la cèl·lula o la seva
activació com a  patògens [9;4].  Així  es  poden evitar  problemes com possibles  recombinacions
espontànies que donarien lloc a una partícula vírica efectiva [5].

Així doncs, segons diversos autors [2;5;8;13] el vector víric ideal hauria de complir tota una
sèrie de requisits, com ara:  produir-se en grans concentracions (aproximadament de més de 109

partícules víriques/ml); ha de ser de fàcil producció; integrar o mantenir de forma estable el material



genètic durant un període de temps llarg (per asegurar un major impacte terapèutic); tenir una unitat
transcripcional  que respongui  a la manipulació dels elements reguladors;  tenir un rang cel·lular
d'infecció específic al desordre que es pretén tractar i sobretot no produir una resposta immune (o
produir-ne en nivells molt baixos). Aquest darrer punt és un dels més complicats de resoldre, ja que
la majoria dels virus utilitzats produeixen l'activació del sistema complement i altres mecanismes de
la resposta immune innata i, també la resposta adquirida en anteriors infeccions de determinats virus
[8].  Tot  i  això,  en  certes  teràpies  contra  el  càncer  és  interessant  que  es  doni  aquesta  resposta
immune, ja que  aquesta resposta“ataca” les cèl·lules tumorals  degut a la presència d'antígens[12]. 

Pel que fa al rang de cèl·lules diana que presenta el virus wild-type, aquest ve determinat per
l'especificitat  del virus per uns receptors específics de la cèl·lula, és a dir,  cada virus  wild-type
reconeix un receptor determinat present a la membrana de la seva cèl·lula diana. Aquest factor és
important  en  la  teràpia,  ja  que  marca  sobre  quin  tipus  de  teixit  es  podrà  utilitzar.  Actualment
existeixen dos mètodes relacionats amb el tropisme: la utilització del tropisme natural del virus
wild-type o la modificació d'aquest tropisme mitjançant modificacions genètiques o la tècnica del
Pseudotyping [3;8]. Aquesta darrera tècnica consisteix en la substitució o alteració de la càpsida o
envolta lipídica del virus per les proteïnes corresponents d'una altra espècie vírica amb un tropisme
diferent,  com per  exemple la  modificació  del  tropisme de  lentivirus  amb la  incorporació  de la
glicoproteïna G del Virus de l'Estomatitis Vesicular (VSV) [8;11;21]. El  Pseudotyping ha derivat
també en la creació de vectors híbrids [5;11], és a dir,  vectors formats a partir de dues espècies
víriques diferents amb les millors característiques biològiques de cadascuna de les espècies  wild-
type emprades.  El  Pseudotyping es  pot  realitzar  de  diverses  formes,  com  la  ja  mencionada
incorporació  de  glicoproteïnes  a  la  càpsida  o  envolta  lipídica  del  vector  o  la  incorporació  de
receptors de la cèl·lula diana per evitar respostes immunològiques i augmentar especificitat [16].
També es pot modificar genèticament el vector per què expressi un adaptador que s'unirà a la seva
proteïna de l'envolta i també a un receptor diferent al que tendria el virus wild-type a la naturalesa
[16]. 

Al llarg dels anys, com veiem a la figura 3 de l'annexe de la Journal of Gene Medicine [1],
els virus més utilitzats són els Adenovirus (amb un 23,4% dels protocols) i els retrovirus (amb un
19,2% ). Però, tot i així, hi ha un gran nombre de famílies utilitzades com vectors microbiològics
per la teràpia genètica, entre elles herpesvirus, virus associats a adenovirus (AAV), baculovirus, etc
(comparació Taula 1 de l'Annexe).  A continuació es presenten les característiques biològiques i
modificacions que fan d'aquestes famílies les emprades en les investigacions de teràpia genètica. 

RETROVIRUS (MLV)

La família  Retroviridae està formada per espècies víriques que presenten com a principal
característica un ARN monocatenari amb una llongitut de 7 a 12 kb que s'ha de retrotranscriure a
ADN un cop s'ha infectat la cèl·lula diana. Aquests virus normalment infecten cèl·lules que no es
troben en divisió (excepte lentivirus) i solen ser limfòcits T, cèl·lules hematopoiètiques o macròfags
[5;13]. Els gèneres que pertanyen a aquesta família es poden classificar, segons les proteïnes que
poden codificar, en: simples (alpharetrovirus, betaretrovirus, gammaretrovirus i  epsilonretrovirus)
o complexos (deltaretrovirus, lentivirus i spumavirus) [13;30]. 

Els virions retrovírics (figura 4a del annexe) tenen un tamany d'aproximadament 100 nm i
presenten una estructura formada per una envolta lipídica, la càpsida i el  core. La primera està
formada per una bicapa lipídica (procedent de la cèl·lula hoste en la qual es va encapsular el virus) i
presenta  diverses  glicoproteïnes  víriques  (com  ara  la  glicoproteïna  SU  que  intervé  en  el
reconeixement del receptor o la poliproteïna TM que intervé en la fusió de la partícula vírica amb la



membrana de la cèl·lula diana) [13]. Entre l'envoltura i la càpsida hi ha una matriu de proteïnes de
matriu (MA). Al core hi podem trobar dues cadenes positives idèntiques d'ARN amb els extrems 5'
metilat i  l'extrem 3' poliadenilat. Aquestes cadenes estan unides a proteïnes de la nucleocàpsida
(NC).  Junatament  amb  el  material  genètic  trobam els  enzims  transcriptasa  inversa,  proteasa  i
integrasa (essencials per la integració del genoma víric al de la cèl·lula diana). 

El genoma bàsic dels retrovirus és representat generalment amb el genoma del virus MLV
(sigles en anglès  de  Murine  Leukemia virus).  Aquest  és  un dels  virus  més utilitzats  en  teràpia
genètica i pertany al gènere dels  Gammaretrovirus. El seu genoma, com veiem a la figura 4b de
l'annexe, consta de dues regions terminals repetitives (LTRs, Long Terminal Repeats) responsables
de  la  regulació,  expressió  del  genoma  víric  així  com també  de  la  poliadenilació,  replicació  i
integració del provirus al ADN de la cèl·lula diana [6].  Dins aquestes regions trobam dues zones
conegudes com a U3 i U5 que es dupliquen durant la retrotranscripció. Tot seguit es troba el primer
d'unió de la retrotranscriptasa, el PBS (Primer Binding site). A continuació, es troben els tres gens
essencials per la replicació de virus: gag, env  i pol  [17]. El primer codifica per quatre proteïnes
diferents:  les  nucleoproteïnes  que  s'uneixen  a  l'ARN  (NC),  les  proteïnes  de  la  matriu  (MA)
associades a l'envolta lipídica, una fosfoproteïna de funció desconeguda i les proteïnes de la càpsida
(CA) que  formen el  core  on es  troba  el  material  genètic  [3].  El  gen  pol  codifica  pels  enzims
essencials  per  a  la  retrotranscripció  i  la  integració  del  genoma  víric:  la  retrotranscriptasa,  la
integrasa i la proteasa. Finalment, el gen env codifica per les glicoproteïnes SU i les poliproteïnes
TM  de  l'envolta  lipídica  [3].  Cal  remarcar  que  el  genoma  dels  retrovirus  conté  també  unes
seqüències d'empaquetament  psi (Ψ), que s'encarreguen de l'encapsulació de les noves partícules
víriques sintetitzades a una cèl·lula infectada. 

Per la creació d'un vector, aquestes seqüències han de ser eliminades per evitar problemes de
recombinació espontània i que es formi un virus efectiu en la infecció. Així doncs, en el cas de la
majoria dels retrovirus com el MLV, es necessita la intervenció d'una altra entitat que ajudi a crear
aquest vector, les helper cells (cèl·lules ajudants). Com veiem a la figura 4c de l'annexe, aquestes
contenen al seu genoma una seqüència vírica que manca únicament de les seqüències psi (Ψ) però
conté els gens essencials per la formació de les partícules infectives (gag, env i  pol). Les  helper
cells són infectades per un vector que conté el gen terapèutic, les seqüències psi i les LTRs. Aquest
vector reconeix el seu recepetor específic a la membrana de la cèl·lula mitjançant les glicoproteïnes
SU. Llavors s'inicia la fusió de l'envolta vírica amb la membrana, gràcies a l'acció entre altres de les
poliproteïnes TM de l'envolta vírica. Un cop s'han fusionat les membranes, la càpsida s'allibera al
citoplasma i comença la retrotranscripció del material genètic víric. Llavors, un cop transformat en
ADN, aquest es dirigeix cap al material genètic de la cèl·lula quan aquesta es troba en divisió i amb
l'ajuda de la integrasa vírica, s'integra al ADN.  Aquest vector es tradueix a la cèl·lula i es creen,
mitjançant la informació que tenia la helper cell, partícules víriques recombinants que contenen el
gen terapèutic, però no els gens vírics (que queden a la cèl·lula) [6]. Durant aquest procés es poden
arribar a formar 1·106 partícules víriques per mililitre [3;6;13]. 

En funció de l'estructura del gen terapèutic que es vulgui inserir, hi ha diferents tipus de
vectors basats en el MLV. El vector més simple consisteix en una combinació de les LTRs víriques
amb el transgen terapèutic  al  lloc dels gens vírics (Figura 4d).  Llavors s'han creat vectors més
complexes, com ara el que trobem representat a la Figura 4e, que consisteix en un transgen amb
forma  de  cassette format  per  introns  i  exons,  col·locats  de  forma  invertida  entre  les  LTRs.
Finalment, altres vectors més complexes són els que combinen diversos gens terapèutics, els quals
poden estar controlats també per determinats promotors interns (Figura 4f) o per llocs interns d'unió
de ribosoma (IRES) que es sol trobar entre els dos gens (figura 4g) [6]. 

Els vectors retrovírics presenten avantatges i desavantatges. El punt a favor d'aquest tipus de
vectors és la seva capacitat integradora de ' ARN víric al material genètic de la cèl·lula diana, fet



que  comporta  la  possibilitat  d'una  expressió  estable  i  de  llarga  durada  del  transgen  terapèutic
[3;6;7].  A part, no desencadenen una resposta immune forta. No obstant això, els vectors retrovírics
presenten dues grans desavantatges. En primer lloc, la utilització d'aquests vectors pot desencadenar
l'acció d'un oncogen o reprimir la funció d'un supressor de tumor [3], tot i que la probabilitat és
molt  baixa  (1 de cada  10 milions  d'insercions  deriva  en oncogènesi)  [11].  Per  altra  banda,  cal
destacar que aquesta integració no és del tot aleatòria, ja que els retrovirus no tendeixen a integrar el
seu material genètic a zones que interfereixin en les funcions del creixement cel·lular [3]. Un altre
desavantatge és la probabilitat que es doni una recombinació homologa espontània i es formi un
virus efectiu (és a dir,  wild-type) que sigui capaç d'infectar la resta de cèl·lules. Finalment, pels
vectors retrovírics basats en el MLV, un altre desavantatge és que la integració del material genètic
depèn de què la cèl·lula es trobi en divisió, ja que no tenen la capacitat de introduir el material
genètic amb el nucli format. 

LENTIVIRUS 

Els lentivirus són un gènere de virus que pertanyen a la família  Retroviridae  [13;30].  A
diferència  de  la  resta  de  gèneres  de  Retrovirus,  aquests  són capaços d'integrar  el  seu  material
genètic a cèl·lules que no es troben en divisió, fet  que va cridar l'atenció dels investigadors de
teràpia genètica [6;18].  Hi ha molts de tipus de lentivirus, però els més estudiats i utilitzats són els
lentivirus de primats (virus de l'immunodeficiència humana (VIH) i el virus de l'immunodeficiència
de simis) [20;22]. Els lentivirus presenten una forma esfèrica d'aproximadament 80-100 nm (fig 5a).
Com la resta de retrovirus, presenta tres estructures: l'envolta lipídica, la càpsida i el core nuclear.
La primera està formada per una doble capa de lipídica i consta de 72 prolongacions de proteïnes
víriques gp120 ( glicoproteïna que es troba a la part externa de la membrana i es l'encarregada de la
unió amb el receptor específic de la cèl·lula diana CD4+ dels limfòcits T)  i gp40 (transmembrana).
Al voltant interior de l'envolta lipídica, hi ha una capa de proteïnes anomenades p17 que conformen
una matriu.  La  càpsida  està  formada  per  proteïnes  p24 i  a  l'interior  es  troba  la  nucleocàpsida
(formada  per  la  proteïna  p6  i  p7),  el  material  genètic  i  també  les  proteïnes  necessàries  per  la
retrotranscripció (proteases, integrases i retrotranscriptasa) [6;22]. 

El seu material genètic és dels més complexes dels retrovirus (figura 5b). Contenen els gens
estructurals  típics d'aquesta  família (gag, pol  i  env)  així  com també les LTRs (Long Terminals
Repeats), però alhora contenen gens regulatoris específics (tat i rev) i gens accessòris (vif, vpu, nef,
vpr) [6;21;22].  Els gens rev i tat són essencials per la replicació (el primer regula la transcripció a
nivell  post  transcripcional  i  el  segon a nivell  transcripcional [18]).  El  gen  tat codifica per  una
proteïna que estimula l'expressió del genoma via l'element de la resposta a  tat conegut com a TAR,
que es troba localitzat a les LTRs [3]. El gen rev codifica per una proteïna que  s'uneix al element de
resposta a rev, conegut com RRE, que facilita la transferència del ARN al citoplasma [3]. Per altra
banda, els gens accessoris no són necessaris per la replicació in vitro, però si per la replicació in
vivo, ja que les seves funcions es concentren en incrementar l'activitat genètica a les cèl·lules diana
i en la introducció del genoma al nucli cel·lular sense divisió [6;18;21;22]. Concretament, el gen vif
s'encarrega possiblement de l'assamblatge de virions, el gen  vpu té una funció desconeguda; els
gens Nef (factor negatiu) s'encarreguen  de regular a la baixa el CD4+ ; i el gen vpr s'encarrega de la
síntesi del senyal de localització nuclear (NLS) que ajuden a la introducció de l'ADN retrotranscrit
al nucli [18;21].

La creació dels vectors ha sofert una gran evolució. Els primers vectors que s'utilitzaven
tenien gairebé tots els seus gens, però actualment s'utilitzen vectors als quals se'ls ha eliminat tots
els gens, deixant únicament les LTRs  i la seqüència psi  Ψ (figura 5c). Per a la seva creació es
necessari  combinar  el  vector  amb plàsmids  accessoris (que contenen els  gens  necessaris per  la
formació  de  la  partícula  vírica,  però  no  els  gens  accessoris.  Figura  5d).  Aquests  plàsmids



s'introdueixen en una cèl·lula helper 293T que fabrica les partícules víriques que són aïllades i
utilitzades a la teràpia genètica. Aquestes contenen també proteïnes cel·lulars (són inserides al core
intencionadament)  per  evitar  possibles  respostes  immunes  [18].  Així  doncs,  aquests  vectors
lentivírics  són  introduïts  al  teixit  diana.  Les  glicoproteïnes  de  la  membrana,  com  la  gp120,
reconeixen els receptors específics de la cèl·lula diana (CD4+ i els coreceptors CCR5 i CXCR4),
realitzant  l'acoplament.  La  unió  als  coreceptors  indueix  un  canvi  conformacional  en  l'envolta
lipídica del vector que resulta en la unió de la gp40 a la membrana de la cèl·lula diana [6].  A
continuació, es produeix la fusió entre les dues envoltes i l'entrada de la nucleocàpsida a dins el
citoplasma  cel·lular.  Aquesta  es  destruïda  per  la  proteasa  vírica  i  l'ARN  s'allibera.  Aquest  és
retrotranscrit mitjançant la retrotranscriptasa. L'ADN format és transportat cap al nucli i penetra al
seu interior pels nucleopors (possiblement amb l'ajuda de proteïnes codificades als gens accessoris
vpr [3;6]).  Finalment,  el  material  genètic  transportat  al  vector  és  integrat  mitjançant  l'enzim
integrasa al material hereditari de la cèl·lula hoste [3;6]. Actualment, també es pseudotipa l'envolta
lipídica dels vectors lentivírics amb les glicoproteïnes de l'envolta del virus de l'estomatitis vesicular
(VSV) [3;6;18] o la modificació genètica de la pròpia envolta del vector per què reconegui diferents
receptors (figura 5g)[23]. 

De la mateixa manera que en la resta de retrovirus, la utilització dels vectors lentívirics
presenta avantatges i desavantatges. El punt fort de la utilització d'aquests tipus de retrovirus és la
seva capacitat d'introduir el material genètic a cèl·lules que no estan en divisió, fet que facilita la
introducció  de  material  genètic  a  cèl·lules  que  ja  es  troben  totalment  diferenciades  (com  les
neurones, miofibres o cèl·lules hematopoiètiques) [6;18].  Un altra avantatge de la utilització dels
vectors lentivírics és la gran estabilitat que adquireix la inserció del material genètic a l'ADN de
l'hoste i que la seva expressió es dóna a llarg plaç, evitant qualsevol resposta immune preexistent
[3;20]. Aquesta inserció, però, pot resultar en el principal desavantatge de la utilització d'aquests
vectors: es pot produir una inserció mutagènica, és a dir, aquest material genètic s'insereix a zones
oncogèniques o regions de supressió de tumors. Per altra banda, els vectors lentivírics desencadenen
una  resposta  immune  innata  baixa,  ja  que  les  cèl·lules  immunes  reconeixen  els  patrons  de
reconeixement de receptors (PRRs) [18]. La utilització de l'envolta de l'estomatitis vesicular (VSV)
també pot estimular una resposta immune forta, ja que al estar format per la membrana de la cèl·lula
hoste pot contenir restes dels plàsmids utilitzats per la formació dels vectors [18]. Tot i això, cal
remarcar que la resposta immune és baixa front aquests vectors, però pot resultar en una resposta
forta front al producte del transgen [18]. 

ADENOVIRUS 

La família  Adenoviridae  està composta de fins a 100 serotips diferents de virus, 51 dels
quals poden infectar als éssers humans [13;30]. Varen ser aïllats per primer cop al 1953 [3;13].
Aquesta família compren els gèneres  Aviadenovirus  (que afecta a les aus),  Mastadenovirus (que
afecta als mamífers) i els menys coneguts  Atadenovirus  i  Siandenovirus. Els adenovirus humans
(adH)  s'han  classificat  en  sis  grups  (A-F)  en  funció  de  les  seves  propietats  morfològiques  i
biològiques. Els més estudiats i utilitzats en la teràpia genètica són els serotips Ad-2 i el Ad-5 que
són uns dels serotips no associats a malalties greus en els humans [3;6]. Tot i això, actualment hi ha
estudis  que  proposen  emprar  altres  serotips  diferents  per  poder  presentar  un  major  rang  de
tropismes. 

 Aquests virions (de 80 nm aproximadament) no presenten una envolta lipídica i  la seva
càpsida és icosaèdrica, formada per uns 240 capsòmers hexagonals i 12 pentagonals. A cada vèrtex
pentagonal de la càpsula presenta una fibra que conté les proteïnes d'adherència viral i actuen com a
hematoglutinina  (figura  6a)  [31].  Tant  les  hexones,  pentones  i  fibres  presenten  elements
immunogènics [3;13]: les hexoses presenten antígens alfa; les pentones tenen els antígens beta, les



fibres presenten els antígens gamma i per tota la superfície vírica es troben els antígens epsilon [31].
Aquests  dos  elements  anteriors  són  els  encarregats  del  reconeixement  del  receptor  específic
(diferent per cada serotip) i de l'acoplament del virió a la cèl·lula diana. [3;13]. 

El genoma adenoviral és una doble cadena d'ADN lineal d'aproximadament 36 kb (figura
6b) que no s'integra a l'ADN de l'hoste sinó que es manté en forma episomal dins el nucli (figura
6d) [3;6;13;24].  A les regions terminals trobam les ITRs (sigles en anglès de  Inverted terminal
repeats) i possiblement corresponen a l'origen de replicació del seu material genètic [3;13]. També
existeixen gens que codifiquen per les onze proteïnes estructurals que conformen el virió, així com
també  gens  que  s'expressen  abans de  la  replicació  de  l'ADN (early  genes,  E)  o  els  gens  que
s'expressen després de la replicació de l' ADN (later genes, L) [3;24]. Aquests darrers es transcriuen
en  5  genes  diferents  que  s'encarreguen  sobretot  de  codificar  per  proteïnes  d'encapsulament  i
alliberació dels virions en les darreres fases del  cicle  dels Adenovirus [24].  Els  early  genes es
subdivideixen en cinc regions transcripcionals o gens amb funcions diferents. El gen E1A codifica
per dos polipèptids que poden activar la transcripció dels altres gens E [3;24]. El gen E1B codifica
per proteïnes (dos polipèptids de 55 i 19 kD) que eviten la inducció a l'apoptosi per part de la
cèl·lula hoste [3;24]. Els productes genètics del gen E2 interactuen amb un gran nombre de factors
de transcripció de la cèl·lula hoste que indueixen la transcripció dels gens L [3;24]. D'altra banda el
gen  E3  codifica  per  unes  proteïnes  que  modifiquen  la  resposta  immune  de  l'hoste  front  a  les
partícules víriques (s'uneix al complexe d'histocompatibilitat 1 i el segresta al reticle endoplasmàtic
de  la  cèl·lula)  [3;24].  Finalment,  el  gen  E4  codifica  per  unes  proteïnes  que  intervenen  en  la
regulació de la  transcripció,  el  transport  dels ARNm i la  replicació de l'ADN [3;24].  A més,  a
regions desconegudes del genoma, es produeixen uns ARNm sense sentit que interfereixen en els
mecanismes de defensa de la cèl·lula hoste, impedint que es produeixi la resposta del interferón
[24]. 

Al llarg dels anys s'han sintetitzat diferents generacions de vectors adenovírics. La primera
consistia en la creació d'un vector que no tenia els gens E1a (incompetents per la replicació) i part
dels gens E1b i E3 per crear més espai pel transgen (es podien carregar fins a 8 kb de material
genètic), com podem veure a la imatge 6c [3;6;24]. Però es va observar que la presència del gen E2
era el que produïa una resposta immune forta [6]. Per aquest fet, en la segona generació de vectors
adenovírics el gen E2 va ser eliminat, així com també part del gen E4 [3;6]. Finalment, en una
tercera generació es van eliminar tots els gens adenovírics (excepte les seqüències psi Ψ i les ITRs)
i van se substituïts pel gen terapèutic (capacitat  d'aproximadament 35 kb) [6;13]. Tot i això, en
certes  teràpies  és  interessant  mantenir  certs  gens,  com seria  en  el  cas  del  càncer.  En aquestes
circumstàncies, és interessant emprar un adenovirus capaç de replicar-se, però que careix del gen
E1B (evita  la  inducció  a  l'apoptosi).  L'activitat  del  gen  E1A interactua  directament  en  la  lisis
cel·lular  de  la  cèl·lula  tumoral.  Normalment  aquest  virus  actua  a  cèl·lules  que  careixen  de  la
proteïna p53 funcional ( com en molts tumors), per tant, les cèl·lules sanes no es veurien afectades
[6]. 

Per la creació d'aquests vectors s'utilitzen cèl·lules embrionàries del fetge, concretament la
línia cel·lular 293. Aquestes són modificades genèticament per contenir aquelles seqüències que han
estat eliminades del virus i per tant ajuden a la formació de la partícula vírica (són les helper cells)
[3;6;24]. Aquestes són infectades per un vector que reconeix els receptors de la membrana cel·lular
mitjançant les fibres de la càpsida. Per la majoria de serotips el receptor cel·lular específic és el
Coxsackie  adenovirus receptor (CAR). Un cop s'ha produït  l'acoplament,  es produeix el  procés
d'endocitosis que introdueix la càpsida del virus a l'interior del citoplasma cel·lular (figura 6 d). Un
cop es  troba  dins  el  citoplasma,   la  proteasa  vírica  inicia  el  procés  de proteolisi  i  s'allibera  el
material genètic al citoplasma cel·lular. A continuació, l'ADN víric i diverses proteïnes víriques es
dirigeixen al nucli pels nucleopors i inicien el procés de transcripció. Aquest material genètic no
s'insereix  al  genoma  de  l'hoste,  sinó  que  forma un episoma  dins  el  nucli  cel·lular  (figura  6d)



[3;6;13]. Mentrestant, es va realitzant la replicació de l'ADN i es formen vectors amb el transgen
terapèutic al seu core. Aquests són aïllats i emprats per la teràpia genètica. La producció de vectors
mitjançant aquestes helper cells poden ser de 1012-1013 partícules adenovíriques per ml [2]. 

La utilització de vectors adenovírics és interesant, ja que permeten una major capacitat de
càrrega i una elevada producció (concentracions de partícules/ml molt elevades). Però tot  i així
presenten desavantatges molt importants. En primer lloc, cal remarcar que l'expressió del transgen
sol ser de curta durada [2;3;6;13;24] a causa de la gran resposta immune que produeix. Aquesta
resposta immune implica una inflamació severa, l'alliberació de diverses citoquines i, possiblement
una  futura  tolerància  als  adenovirus.  Aquest  fet  provocaria  un  augment  en  la  probabilitat  de
desenvolupar la malaltia per la recombinació i formació d'un virus wild-type [6;13]. Per millorar
algunes  d'aquestes  característiques  s'han  millorat  els  vectors (la  tercera  generació produeix una
resposta  immune  quasi  inexistent)  o  inclús  s'han  creat  híbrids  entre  adenovirus/retrovirus  o
adenovirus/AAV (que comparteixen les millors característiques dels dos virus) [6;13;24]. 

ADENO-ASSOCIATED VIRUS (AAV)

Els virus associats a adenovirus (AAV) pertanyen a la família Parvoviridae, concretament al
gènere dels Dependovirus [13;30]. La seva organització genètica és similar a altres parvovirus però
només  presenta  entre  un  7  i  un  22% d'homologia  respecte  la  càpsula.  Existeixen  sis  serotips
diferents (AAV1-AAV6, els més usats i  estudiats  són els AAV-2 i  els AAV-5) que presenten la
capacitat d'infectar els humans (són el seu hoste natural). El 80% de la població és seropositiva pels
anticossos  dels  AAV per  exposicions  naturals  a  l'agent  infecciós.  Tot  i  això,  aquests  virus  no
produeixen cap malaltia ni efecte patològic als humans [26], per tant és dona una resposta immune
pràcticament inexistent. La principal característica dels AAV és que necessiten la presència d'un
altre virus (generalment adenovirus o herpesvirus) per a la seva replicació [6;13;27].

Aquests són virus que tenen un diàmetre d'aproximadament 18-26 nm i no presenta cap
envolta lipídica(figura 7a). La càpsula típica és icosaèdrica i  consisteix en 60 proteïnes (VP1, VP2 i
VP3) amb una ratio 3:3:54 [27;28]. El genoma dels AAV és una cadena simple lineal de ADN de
4,1-4,9 kb [3;6;27;28] que pot ser de polaritat positiva o negativa [29]. Aquest conté dos gens (rep i
cap) que codifiquen pels polipèptids essencials per la replicació i encapsulació de les partícules
víriques (figura7b), així com també tres promotors interns (p5, p19 i p40). El primer codifica per
quatre proteïnes: rep78, rep 68. rep 52 i rep40 [28]. El gen cap codifica per les proteïnes de la
càpsida i una xaperona que s'ha descobert recentment [28]. Aquests dos gens estan flanquejats per
les ITRs de 145 nucleòtids amb forma de T i que contenen els orígens de replicació i les seqüencies
psi Ψ [5]. Els AAV (concretament els AAV-2) tenen la capacitat d'integrar el seu material genètic a
una regió específica del cromosoma 19 ( regió coneguda com AAVS1 al braç llarg del cromosoma
amb  repeticions de la seqüència GCTC) de l'hoste gràcies a la presència del gen  rep.  Aquesta
capacitat es perd en els vectors, ja que els gens vírics són eliminats completament [5;6;27;29]. 

Per a la creació del vector són necessaris dos elements essencials: un virus acompanyant
(generalment adenovirus) i cèl·lules 293. Els AAV requereixen la presència d'un Adenovirus  per la
replicació, ja que necessiten l'estimulació dels gens E1 i E4 (dels adenovirus). Si no es produeix
aquesta  coinfecció,  el  AAV es manté en un estat  de latència  (no presenta activitat)  [27;28;29].
Aquest darrer codifica per una proteïna que juga un paper crucial en la síntesi de la segona cadena
d'ADN (important per la conversió de la cadena simple del AAV a una molècula de cadena doble
competent transcripcionalment). El genoma del vector es modificat completament i els seus gens
han estat substituïts pel transgen (només conserven les ITRs i les seqüències psi  Ψ), com podem
veure a la imatge 7c [6;27;28]. En aquest cas, la helper cell conté integrat al seu genoma els gen rep
i  cap  característics del virus [3;6].  Les partícules víriques del AAV entren mitjançant endocitosi



després  del  reconeixement  del  receptor  específic  (pel  AAV-2  és  el  receptor  heparansulfat
proteoglucà)[27].  Llavors, si les condicions són favorables (presència del virus acompanyant) es
produeix la replicació i transcripció de l'ADN. Finalment, es produeix l'encapsulament dels vectors
que són aïllats dels adenovirus mitjançant centrifugació [6;27]. 

Els  principals  desavantatges  de  la  utilització  d'aquest  tipus  de  vectors  són  la  falta  de
receptors a la membrana de la majoria de les cèl·lules dianes al serotip AAV-2 ( el més comú) i la
pèrdua de la integració al cromosoma 19 degut a la eliminació dels gens característics d'aquests
virus. També presenten una capacitat de càrrega molt baixa i existeix una immunitat front als AAV.
Tot i  això,  la  seva utilització en teràpia  genètica va en augment  gràcies a grans avantatges: la
recombinació  homologa  per  donar  lloc  a  partícules  víriques  infectives  és  impossible  fora  la
presència d'un virus acompanyant; que no són patògens humans i que presenta un gran rang de
tropismes, podent infectar tant cèl·lules en divisió com diferenciades, ja sigui en teràpies in vivo o
ex vivo [27;28]. 

HERPESVIRUS (HSV-1)

La família Herpesviridae és una família molt nombrosa de virus que comparteixen grans
similituds en quant a morfologia, genoma, estratègia d'infecció etc. Tot i això, està dividida en tres
subfamílies:  Alphaherpesviridae  (on  trobam els  Herpes  simplex  1,  Herpes  simplex  2  i  Herpes
Zoster ), Betaherpesviridae (on es troben classificat el Citomegalovirus) i els Gammaherpesviridae
(on trobam el virus de Epstein-Barr) [13;30;31]. Els representants més estudiats i emprats per la
teràpia genètica són l'Herpesimplex virus 1 (HSV-1, dels Alphaherpesviridae) i el virus de Epstein-
Barr  (dels  Gammaherpesviridae)  [3;6;13;30;31].   Una  de  les  principals  característiques  dels
Herpesvirus és que no integren el  seu ADN al  material  genètic de l'hoste,  sinó que formen un
episoma al nucli cel·lular [3;6;13;31].

L'herpesimplex  virus  1  pertany  al  gènere  dels  Simplexvirus.  La  mida  dels  HSV-1  és
relativament gran comparat amb la resta de virus emprats per teràpia genètica, ja que presenta un
diàmetre d'aproximadament 186 nm [3;13]. Presenten una envolta exterior formada per una bicapa
fosfolipídica  que conté diferents glicoproteïnes virals (gB, gC, gD i gH). Just per sota de l'envolta
exterior es troba una capa amorfa, formada per tot un conjunt de 20 proteïnes virals i possiblement
alguns ARN virals i cel·lulars, anomenada tegument. Aquesta també pot contenir ARNm vírics [13].
La càpsida (  que està  envoltada pel  tegument) és icosaedral  i  està  formada per 162 capsòmers
(figura 8a)[31].

El seu genoma és un ADN lineal bicatenari d'aproximadament 150 kb amb un 68,3% de
seqüències C+G [32],  que codifica  per uns  70-80 gens  [6;13;31],  43 dels quals codifiquen per
productes gènics de funcions primitives com ara  per l'entrada a la cèl·lula hoste o replicació del
ADN [3;6], la resta poden ser eliminats i substituïts pel transgen terapèutic (presenten, doncs, una
capacitat de càrrega d'aproximadament 50 kb). El genoma consisteix en una regió llarga (UL,  on es
troben els gens essencials més conservats) i una regió curta (UC) flanquejades per les regions ITRs
(Inverted terminal repeats), com podem veure a la figura 8b [3;6;31]. L'inici de la transcripció dels
gens de ràpida transcripció (early genes) es dona a un promotor conegut com el VP16. Aquest
produeix  la  inducció  de  la  replicació  de  l'ADN  viral  i  l'inici  de  la  transcripció  dels  gens  de
transcripció més lenta (later genes) [3;6]. El genoma de HSV-1 conté tres orígens de replicació:
OriL ( que es troba justa al mig de la regió UL) i els altres a la regió ITR que flanqueja la regio US

[3;6;30]. Uns dels productes genètics més interessants són les proteïnes ICP (sigles en anglès de
infected cell polypeptide) que es sintetitzen un cop el virus ha infectat la cèl·lula hoste i realitzen
funcions  variades  com  ara  la  translocació  dels  microtúbuls  del  citoplasma  o  la  interrupció  de
l'activitat dels gens antivirals de la cè·lula. També són les responsables de la inducció de la resposta



immune, ja que són reconegudes fàcilment pels anticossos i limfòcits [3;6;13]. 
S'han creat una gran varietat de vectors basats en el HSV-1. EN primer lloc s'eliminaren

només certes seqüències de la replicació de l'ADN víric, però els productes dels altres gens (com les
proteïnes ICPs) resultaren ser tòxics [13]. Aquests vectors de primera generació poden ser utilitzats
en teràpies més agressives contra el càncer, ja que indueixen la mort de la cèl·lula [13]. Llavors, es
va procedir a l'eliminació de la majoria de seqüències víriques deixant únicament les seqüències de
replicació  psi Ψ i les ITRs. Així incrementaren l'eficiència del vector i la bioseguretat d'aquests
[3;6]. 

Per la creació dels vectors es requereix l'eliminació de la majoria dels gens infecciosos de la
partícula  vírica  i  aquells  que  codifiquen  per  les  ICP,  que  provocarien  l'aparició  de  la  resposta
immune innata i adquirida del pacient. Així doncs, es crea un espai de gairebé 50kb per al transgen
terapèutic  [3;6;30].  El  vector  amb  el  genoma  modificat  (només  conté  les  seqüències  psi de
replicació  i  les  ITRs)  reconeix  els  receptors  de  glicosaminoglucans  (per  exemple  el  receptor
heparan sulfat proteoglicà) de la membrana de les cèl·lules 293 embriogèniques de fetge [6;13;30].
Un cop ha reconegut el receptor, es produeix la internalització de la partícula vírica. A continuació
les proteïnes del tegument inicien la proteolisi de la càpsida i el material genètic és acompanyat fins
al nucli cel·lular. Un cop a dins aquesta estructura, el genoma es manté formant un episoma i pot
restar de forma latent durant anys [3;6;13;30;31]. En el cas que comenci la fase lítica del cicle, es
produeix la transcripció dels gens terapèutics que posteriorment són encapsulats gràcies a que les
helper  cells contenen  les  seqüències  necessàries  per  formar  un  vector  capaç  d'infectar  noves
cèl·lules [3;6]. D'altra banda, existeix la possibilitat de col·locar el transgen en un amplicó. Aquests
consisteixen en còpies amplificades de certes seqüències que poden arribar a tenir un tamany de 15
kb. Aquests són emprats per transportar el transgen cap a la cèl·lula hoste amb l'ajuda d'un vector
menys tòxic que la partícula vírica original [3;13;30]. Es crea mitjançant la seva replicació en helper
cells que contenen la informació en còsmits [3]. 

Un dels principals avantatges de la utilització de vectors basats en el HSV-1 és l'ampli rang
de tropisme que aquests presenten, que inclou tant cèl·lules en divisió com cèl·lules completament
diferenciades. Destaca també el seu tropisme especial per les cèl·lules nervioses [3;6;13]. Un altre
avantatge és que els HSV-1 són partícules víriques molt  estables (expressió de llarga durada el
transgen) i poden ser produïdes en grans concentracions (1012 partícules víriques/ml). Una de les
principals limitacions de la  utilització dels vectors basats en HSV-1 són:  la  gran toxicitat  i  els
efectes immunes que implica la seva utilització ( el 90 % de la població presenta un serotip positiu
als anticossos del HSV-1). També es poden donar casos de recombinació homòloga i producció del
virus wild type, que podria induir a malalties del sistema nerviós com l'encefalitis [3;6]. 

EPSTEIN-BARR VIRUS

El virus de Epstein Barr, també conegut com Herpes virus humà 4,  pertany a la subfamília
Gammaherpesviridae, concretament al gènere dels lymphocryptovirus [30;32].  Generalment el rang
de cèl·lules  hostes  dels virus  d'aquest  gènere  queda completament  restringit  als  limfòcits  B de
primats [32]. El virus de Epstein Barr és un virus molt comú (segons dades del National library of
Medicine, un 95% dels nord Americans d'entre 35-40 anys, ja han estat exposats a aquest virus) i és
l'encarregat  de  produir  la  malaltia  coneguda  com  Mononucleosis  o  malaltia  del  petó  [32].
Existeixen dos serotips diferents: EBV-1 i EBV-2 [32]. 

Com als altres membres de la família Herpesviridae, la seva estructura està composta per
tres capes  que formen un virió esfèric  d'aproximadament 180-200 nm de diàmetre  (figura  9a).
L'envolta consisteix també en una bicapa lipídica que conté a la superfície glicoproteïnes simples la
gp 350/220 (encarregada del reconeixement del receptor específic CD21) i la gp 42 (important per



la fusió i absorció del virió; s'uneix al Complexe d'histocompatibilitat major II)[32]. A l'interior es
troba la capa amorfa que forma el tegument, on trobem algunes proteïnes i enzims virals necessaris
per funcions com la destrucció de la càpsida, helicases, etc. La càpsida té forma icosaèdrica i està
formada per 162 capsòmers [32]. Al seu interior hi ha el genoma unit a proteïnes que l'estabilitzen
conegudes com proteïnes de la nucleocàpsida [32]. 

El  genoma del  EBV és  una doble  cadena lineal  d'ADN d'aproximadament 142 kb [32].
Conté un 60% de citosina i guanina. Presenta dues terminacions repetitives (TR) d'aproximadament
0,5 kb i repartides per tot el genoma presenta repeticions internes (IR) de 3 kb [32]. Aquestes IR
separen el genoma en les dues regions característiques dels Herpesvirus: una regió curta (US) i una
regió llarga (UL) (figura 9b)[32]. Aquest genoma conté codificats fins a cent gens per crear tant la
forma episomal com per realitzar el cicle d'aquest virus. A més, conté gens que codifiquen per les
proteïnes  latents  que  presenten  activitat  durant  la  latència  del  cicle  del  EBV:  la  EBNA1 (que
s'encarrega  de  la  replicació  de  l'episoma  i  el  seu  manteniment),  la  EBNA2 (essencial  per  la
immortalització del EBV. S'encarrega també del control de l'expressió dels altres gens de la latència
i és crucial pel reconeixement del receptor) i la EBNA3 (que s'encarrega de la transformació dels
limfòcits B) [32]. 

Per la creació dels vectors s'utilitzen cèl·lules limfoides que presenten els gens necessaris
per la replicació, ja que la majoria dels gens propis del virus han estat eliminats, sobretot aquells
que  presenten  característiques  antigèniques  com  algunes  de  les  proteïnes  EBNA  i  altres
glicoproteïnes com la gp42 [32].Seguint l'esquema general del cicle original (figura 9c), s'introdueix
la partícula vírica modificada genèticament dins un cultiu de cèl·lules. La glicoproteïna gp350/220
reconeix el receptor CD21 (també és el receptor del factor cd3 del complement) i s'acoplen. Aquest
acoplament indueix una cascada de senyals que deriven en l'endocitosi del receptor i el vector dins
una vesícula [32]. Llavors, la glicoproteïna gp85 del virus, indueix la fusió de l'envolta lipídica del
vector  amb la  membrana  de  la  vesícula.  Així  doncs,  s'allibera  la  nucleocàpsida  al  citoplasma
cel·lular. Les següents pases del procés (proteolisi de la càpsida i la conducció de l'ADN al nucli
cel·lular)  encara  són  un  misteri,  però  possiblement  utilitzin  les  mateixes  tècniques  que  alguns
membres  de  la  família  Herpesviridae  [32].  Un  cop  està  dins  el  nucli,  té  dues  opcions:  si  les
condicions no són favorables forma l'episoma (tot i que també es coneix que pot integrar el seu
material genètic al genoma de l'hoste) i es manté de forma latent; però si les condicions són les
adients l'ADN és replica mitjançant les ADN polimerases cel·lulars a la fase S del cicle cel·lular
[32].  Els episomes formen estructures organitzades com els nucleosomes cromosòmics i  hi  pot
haver  entre  un  i  deu  episomes  per  cèl·lula  infectada.  Un  cop  s'ha  produït  aquesta  replicació,
mitjançant les seqüències víriques introduïdes al genoma de les helper cells (cèl. Limfoides) s'inicia
el procés d'encapsulació del vector que llavors mitjançant centrifugació serà aïllat [32]. 

Pel que fa a la utilització d'aquests vectors cal destacar que és molt recent [3;6] per tant els
coneixements sobre avantatges i desavantatges són quasi inexistents. Tot i això, els investigadors
afirmen que les principals avantatges són la seva gran capacitat de càrrega i l'estabilitat del seu
episoma (es manté en estat de latència durant tota la vida pràcticament i en diverses còpies dins
cada cèl·lula infectada). Com a desavantatge destaquen la resposta immune que desenvolupa la seva
presència, ja que la majoria de la població ja presenta antígens contra aquesta partícula vírica. Així,
doncs, s'han d'incrementar els esforços en el seu estudi i en  el seu desenvolupament com a vector
[3;6;27;32]. 

BACULOVIRUS

La  família  Baculoviridae  està  composta  per  aquells  virus  que  infecten  a  cèl·lules
d'invertebrats  (generalment  famílies  de  mosques,  mosquits).  Comprèn  quatre  gèneres:



Alphabaculovirus, Betabaculovirus, Deltabaculovirus i Gammabaculovirus [30]. Són virus allargats
d'un tamany d'aproximadament 40/110 x 200/400 nm. Presenten una càpsida de simetria cilíndrica
A continuació de la càpsida es troba el tegument, que conforma una capa amorfa de proteïnes entre
les que destaca la glicoproteïna pg41 [33]. Hi ha dos tipus de virions: els occluded virus (ODV) o
els budded virus (BV). Aquests presenten la mateixa càpsida però es diferencien en la composició
de l'envolta lipídica i el rol que juguen dins el cicle víric [33]. Els ODV presenten una envolta que
deriva de la membrana nuclear i està modificada per proteïnes víriques molt complexes; mentre que
els BV presenten una envolta que deriva de la membrana citoplasmàtica,  també modificada per
proteïnes víriques (figura 10a)[33]. Una de les característiques més interessants dels baculovirus és
que , en certs casos, es poden trobar entre 1 i 15 nucleocàpsides per envoltalípidica (figura 10b). 

Presenta el seu material genètic en forma d'ADN bicatenari circular d'un tamany aproximat
de 80-100 kb [3;6;33]. Presenta unes regions homòlogues de repetició (Hrs, sigles em anglès) d'un
tamany de 70 pb i un palíndrom de 30 pb al centre (figura 10c). Aquest genoma, a més, codifica per
un gran nombre de ORF que codifiquen per una gran varietat  de proteïnes,  degut en part  a la
complexitat que suposa presentar dues formes de virió diferents [33]. Tot i això, tots els baculovirus
presenten 31 gens ben conservats, la majoria dels quals desenvolupen funcions com ara la replicació
de l'ADN, la transcripció tardana d'aquest i la codificació de proteïnes virals que modifiquen les
diferents envoltes lipídiques [33]. Les principals proteïnes de l'envolta codificades en aquests gens
altament conservats són: la gp64 (proteïna de l'envolta dels BV que s'encarrega de la fusió amb la
membrana cel·lular), la proteïna F (també dels BV que s'encarrega de la fusió), la ODV-E66 (dels
ODV que és un enzim conegut com hyaluronan liasa que s'encarrega de la lisi d'aquest compost de
la matriu extracel·lular), la ODV-26 i la ODV-18, entre moltes altres [33]. 

El vector basat en baculovirus pot expressar el transgen en hepatòcits, però no es pot donar
la replicació ni transcripció dels gens virals, ja que aquests requereixen la presència de determinats
factors específics que només es troben a determinats insectes. Per tant aquest vector és un dels que
presenten major seguretat en la seva utilització per la teràpia genètica, ja que no es produeixen cap
tipus de proteïnes víriques dins les cèl·lules dels mamífers[3]. Un altre avantatge és que presenta
una elevada capacitat de càrrega (més de 20 kb) [3;6]. Per altra banda, el principal desavantatge que
presenten  aquests  vectors  és  la  curta  durada  en l'expressió  que  depèn  totalment  de la  resposta
immune de l'hoste (els baculovirus desencadenen respostes immunes i són molt sensibles a l'acció
del complement) [3;6;31;33]. 

ALTRES VECTORS VÍRICS 

A part d'aquests vectors vírics principals, hi ha una gran varietat de virus que actualment
s'estan estudiant per la seva possible utilització com a vectors per la teràpia genètica. Aquesta és una
qüestió  molt  important,  ja  que  a  major  rang  de  vectors  utilitzat  major  nombre  de  desordres  i
malalties genètiques es podran intentar solucionar, degut a que l'objectiu és crear un vector el més
específic possible per cada desordre. 

 Un dels  principals  és  el  vaccinia  virus  que  pertany a  la  família  Poxviridae  i  al  gènere
orthopoxvirus. Aquest és un virus molt estudiat pel seu paper com a vacuna per la cura de la verola
[3;6;13].  La  principal  característica  d'aquesta  família  és  la  seva  capacitat  per  replicar-se  en  el
citoplasma de la  cèl·lula hoste i no en el  nucli  [3;13;31].  Són virus llargs (aproximadament de
360x270x250 nm) i presenten una envolta (figura 11). Aquests presenten un ADN bicatenari lineal
d'aproximadament 190kb que codifica per uns 200 gens diferents  flanquejats per les dues ITRs
(figura 11b)[3;13]. Per a la creació del vector s'eliminen els gens tòxics o que intervenen en la
replicació viral i són substituïts pel transgen. Tot i això es mantenen els promotors vírics i aquells
gens  vírics  que  intervenen  en  la  transcripció  (ja  que  en  aquest  cas,  la  transcripció  es  dóna  al



citoplasma i no al nucli) [6].  Els seus desavantatges són la curta durada de l'expressió del transgen i
la forta resposta immune que produeixen a l'hoste [3;6], mentre que el seu principal avantatge és la
gran capacitat de càrrega que presenten (aproximadament >25 kb) [3]. 

En  certs  casos,  com  ara  en  la  teràpia  genètica  contra  cèl·lules  tumorals  s'investiga  la
utilització de virus sense modificar, sempre i quan presentin característiques que només afectin a
aquest  tipus de cèl·lules i  no suposin un risc per al  pacient [3].  La presència d'aquests  virus o
proteïnes víriques dins les cèl·lules tumorals actuen de formes diferents: en certs casos indueixen
una forta respota immune contra les cèl·lules infectades (que són atacades pels macròfags o les
cèl·lules NK) o bé indueixen l'apoptosi de la mateixa cèl·lula [6].  Un dels exemples és  el virus de
la malaltia de Newcastle (NDV, de la família Paramyxoviridae i gènere Avulovirus) que produeix la
malaltia de Newcastle a les aus (figura 12a). No presenta toxicitat per les cèl·lules de mamífers,
però si es modifica genèticament pot afectar únicament a cèl·lules tumorals [3]. Un altre exemple és
el virus de l'estomatitis vesicular (VSV) de la família Rhabdoviridae i gènere Vesiculovirus (figura
12b).  Aquest produeix l'estomatitis  vesicular  a animals equins i  bovins.  També pot produir una
zoonosi  (infecció  accidental  de  l'humà),  ja  que  certes  cèl·lules  humanes  presenten  receptors
homòlegs i per tant poden ser infectades per aquest virus. És un virus d'ARN monocatenari de sentit
negatiu [3;13]. 

Per altra banda, destaquen els esforços per la creació de vectors vírics híbrids entre diferents
espècies víriques (figura 13). Aquests híbrids presentarien les millors característiques de cadascuna
de les espècies. A l'exemple de la imatge es pot veure un vector híbrid entre adenovirus i adeno-
associated virus. Aquests porten integrats les ITRs i els gens rep 78/68 dels AAV per la integració
del material genètic a la regió específica del cromosoma 19 [13]. Per altra banda, presenta la gran
capacitat d'infecció dels Adenovirus, així com també la seva capacitat de càrrega i l'estabilitat de
l'expressió [13]. Altres exemples d'híbrids que s'estan investigant o es troben en fase preclínica són
els baculovirus-AAV i  els AAV-retrovirus, entre altres [13]. 

VECTORS BACTERIANS 

La utilització de bacteris com a vector en la teràpia genètica es coneix amb el terme anglès
bactofection. Els bacteris que s'usen en aquest tipus de tractament solen ser modificats genèticament
per  ser  invasius però alhora atenuats  per  prevenir  possibles  efectes  secundaris  com la  resposta
immune del pacient [34]. El procés general d'actuació dels bacteris s'inicia amb l'endocitosi  del
bacteri per part de la cèl·lula hoste. Un cop es troba a l'interior, hi ha dues opcions per transcriure el
transgen en el producte desitjat. En primer lloc es pot transcriure mitjançant la maquinària cel·lular
al nucli, on ha estat translocat el plàsmid (figura 14a). L'alternativa és la transcripció del transgen
mitjançant la maquinària bacteriana i, que aquesta sigui la que allibera el producte a la cèl·lula hoste
(figura 14b) [34]. Tot i que la majoria de bacteris no presenta els gens necessaris per la producció de
cap desordre o malaltia, els bacteris modificats genèticament incloeixen en el seu genoma un gen
suïcida que, un cop s'ha acabat el transport del plàsmid, elimina el bacteri [35]. 

Una alternativa a la internalització del bacteri per la transcripció del trangen és la tècnica de
Teràpia genètica Alternativa (AGT). Aquesta consisteix en introduir un cultiu bacterià al teixit i, que
els bacteris  formin el  producte genètic mitjançant la seva maquinària cel·lular. Aquest producte
seria alliberat a l'espai extracel·lular i captat per les cèl·lules afectades pel desordre genètic a tractar
(figura 14c). 

Els principals bacteris utilitzats en la teràpia genètica com a vectors són molt variats i, de la
mateixa manera que els virus, s'utilitzen espècies amb el tropisme específic pel teixit que es vol



tractar, o bé s'utilitzen espècies modificades genèticament. Cal destacar que la utilització d'aquests
vectors suposa un gran avanç en l'augment de la capacitat de càrrega del transgen, ja que poden
portar plàsmids d'entre 2 i 200 kb [34]. A més, el procés de producció és més ràpid, senzill i de costs
més baixos [34;35]. 

Escherichia coli  pertany a la família dels Enterobacteris. Aquest és un bacil gram negatiu
que presenta mobilitat gràcies a la presència de flagels peritrics i és anaeròbic facultatiu (figura
15a). És un bacteri característic de la flora intestinal dels ésser humans [36]. Tot i això, hi ha cepes
que són enterotòxiques i poden produir patologies als humans. Tenen un tamany d'aproximadament
0,5 x 3  μm. A la seva superficie cel·lular presenta tota una sèrie d'antígens (figura 15b) que són
reconeguts pel nostre sistema immune: l'antígen capsular o K (de constitució polisacàrida), antígen
somàtic  O (també de constitució polisacàrida),  antígen F o fimbria  i  l'antígen H o flagelar  (de
constitució proteïca)[36]. Per a la creació d'un vector s'utilitzen cepes no invasives a les quals se'ls
introdueix  mitjançant  enginyeria  genètica  el  Inv  locus  (codifica  per  la  proteïna  invasina  que
reconeix el receptor β1-integrina de la superfície de cèl·lules de mamífers) de Yersinia  i el gen que
codifica per la Lysteriolysin O (LLO) de Listeria. El primer augmenta la capacitat invasiva d'E.coli
i la segona és una proteïna que permet al bacteri escapar dels fagosomes mitjançant la creació d'un
porus, i per tant, es pot introduir al citoplasma per portar a terme la seva funció [34;35]. Tot i això,
cal remarcar que la presència d'aquestes molècules antigèniques pot derivar en la inducció de fortes
respostes immunes, per tant s'hauria de crear un vector basat en E.coli sense aquestes estructures i
evitar així que el vector fós detectat pel sistema immune de l'hoste [35]. 

Altres vectors bacterians utilitzats deriven de patògens humans. L'exemple més estudiat és el
de Listeria monocytogenes. Aquest és un vector molt interessant, ja que naturalment presenta una
gran capacitat invasiva i tota una sèrie de mecanismes de replicació molt útils per la teràpia genètica
[36].  És  un  bacil  gram  positiu  petit  (d'aproximadament  0,4x0,5/1,2  μm)  que  presenta  flagels
perítrics (figura16a). La característica  més important és que es tracta d'un patògen intracel·lular  de
macròfags,  cèl·lules  epitelials  i  fibroblasts  (en  cultiu)  [36].  Això  significa  que  té  mecanismes
específics  per  la  supervivència  dins  les  cèl·lules:  presenta  el  gen  hly  que  codifica  per  la
Listeriolysina  O (LLO) que es capaç de crear un porus a  la  membrana del  fagosoma (quan és
fagocitat  pels  macròfags)  i  escapar  cap  al  citoplasma  de  la  cèl·lula  hoste,  on  inicia  la  seva
replicació. El fet de ser un bacteri intracel·lular evita ser dèbil contra la resposta immune humoral,
que no té cap efecte sobre el  bacteri  [36].  Un cop es troba al  citosol,  s'activa el  gen actA que
originalment s'encarrega de la polimerització de l'actina (moviment del bacteri per dins la cèl·lula
hoste, figura 16b), però que en el cas del vector induiex la destrucció del bacteri i l'alliberació del
plàsmid terapèutic [35]. Però, cal recordar que per la creació d'aquest vector s'han d'eliminar els
gens que li otorguen virulència, per evitar possibles efectes secundaris [35;37]. 

Algunes cepes de Salmonella també han estat estudiades com a possibles vectors terapèutics
[35].  Aquest  és  un gènere  de  bacteris  que  pertany a  la  família  Enterobacteriaceae. Són bacils
gramnegatius, anaeròbics facultatius amb flagels perítrics que no presenten càpsula [36]. La cepa
més utilitzada en la teràpia genètica és la Salmonella typhy, a la qual se li han eliminat la majoria
dels gens que li otorguen virulència per evitar produir al pacient la Febre tifoidea [35;37]. També
s'eliminen els antígens de la pared cel·lular per evitar la resposta immune del pacient: l'antígen H o
flagelar,  l'antígen  O  i  l'antígen  Vi  característic  d'aquest  gènere  que  correspon  a  la  coberta  de
polisacàrids externa [37]. 

Per altra banda, s'han inciat recentment estudis preclínics per la utilització de bacteris com
Shigella (Enterobacteria),  Yersinia  (Enterobacteria) o Clostridium (Família  Clostridiaceae)  entre
moltes  altres.  Aquests  estudis  pretenen  modificar  aquelles  característiques  virulentes  d'aquests
patògens  per  fer-los  més  segurs  i  utilitzar  a  favor  de  la  medicina  aquelles  caracteristiques
interessants per la modificació de desordres genètics o l'eliminació de cèl·lules tumorals (en el cas



de Clostridium i les seves toxines) [37]. 

FUTURES DIRECCIONS 

La varietat de vectors microbiològics utilitzats és molt gran, com s'ha exposat a la present
memòria. Tots ells són útils gràcies a les diferents característiques inherents que presenten: el seu
tropisme, capacitat infectiva, material genètic i capacitat de càrrega entre altres. Per altra banda,
actualment s'estan millorant els mecanismes de producció d'aquests vectors ( aconseguint millors
concentracions) i també la seguretat de cada un dels exposats anteriorment ( sobretot respecte a les
respotes immunes que indueixen al pacient).Els esforços, doncs, apunten cap a noves investigacions
per crear o trobar vectors més eficients, segurs i de fàcil producció.  

A part, aquestes investigacions aporten un coneixement molt important sobre els diferents
microorganismes i sobre els mecanismes de la biotecnologia, deixant veure el gran potencial que
tenen. Per tant, tot i que ens faltin pases de gegant per poder trobar solució a totes les malalties
actuals, una medicina més personal i adequada per cada malaltia i persona és possible. 
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ANNEXE 

Fig. 1.  Principals malalties diana dels protocols de 
teràpia genètica. Journal of Gene Medicine (2014). 

Fig. 2.  Principals països en investigacions sobre 
teràpia genètica. Journal of Gene Medicine (2014). 

Fig. 3.  Principals vectors utilitzats als protocols 
de teràpia genètica.. Journal of Gene Medicine 
(2014). 













Taula 1. Comparació diferents vectors vírics 

VIRUS Retrovirus HSV1 Ad AAV Vaccinia v. Baculovirus 

Tamany
genoma 

7-10 kb 152 kb 36 kb 4,7 kb 190 kb 130kb 

Tipus
material
genètic 

ARN cadena
simple 

ADN lineal
bicatenari 

ADN lineal
bicatenari 

ADN lineal
monocatena.

ADN lineal
bicatenari 

ADN
circular

bicatenari 

Ppal. Gens Gag, pol,
env

(lentivirus
amb gens
tat, rev i

accesòris)

Més de 81
proteïnes

codificades

Més de 25
proteïnes

codificades

Rep i cap Més de 198
ORF.

Més de 60
proteïnes

codificades

Prop.físiques 100 nm
Envolta 
Esfèric

110 nm
Esfèric

70-100 nm
Icosahèdric

18-26 nm
Icosahèdric

350x270 nm 
Rectangular

envolta 

270-45 nm 
envolta

div. formes

Infecta cèl.
Diferen. ?

No
(lentivirus

si)

si si si si si

Capacitat
càrrega 

 >8 kb >25 kb 8 kb (1 gen.)
35kb (3 gen)

<4,5 kb >25kb >20 kb

Estabilitat Estable Estable Poc estable Estable Temporal Inestable

Integració  o
episoma ?

I E E I - -

Concent. 106-108

par./ml
1010 par./ml 1012 par./ml 1010 par./ml 108 par./ml 1010 par./ml


