
 

 

HIVACAT 
PROJECTE D’INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA VACUNA DEL VIH 
 
El projecte d’investigació i desenvolupament de la vacuna del VIH, anomenat HIVACAT, es 
desenvolupa per mitjà d’un consorci públic-privat sense precedents a Espanya que situa el 
nostre país en la primera línia internacional de la investigació duta a terme en aquest àmbit. 
Integrat pels dos centres d’investigació més consolidats i importants que hi ha actualment 
sobre la sida, que són l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa i el Servei de Malalties 
Infeccioses i Sida de l’Hospital Clínic de Barcelona, HIVACAT investiga el 
desenvolupament de la nova vacuna contra el VIH, de manera coordinada amb ESTEVE i 
amb el suport de la Fundació ”la Caixa”, dels Departaments de Salut i Innovació i 
Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i de la Fundació Clínic. El consorci 
representa la primera experiència significativa de col·laboració en aquest àmbit entre 
l’administració, els investigadors i l’empresa.  
 
Tots dos centres desenvolupen la investigació amb prop dels seus més de 5.000 pacients, 
els quals es beneficien de la ràpida incorporació dels nous tractaments desenvolupats en els 
mateixos centres i de les innovacions assolides en l’àmbit internacional. HIVACAT compta 
amb un equip integrat per més de 60 científics formats en centres d’investigació de prestigi 
internacional, com ara la Universitat de Harvard, als Estats Units, l’Institut Pasteur de París o 
el Royal Free Hospital de Londres. 
 
A Espanya, el projecte està codirigit pel director d’IrsiCaixa, el Dr. Bonaventura Clotet, i pel 
Dr. Josep Maria Gatell de l’Hospital Clínic, però també cal destacar la incorporació a 
IrsiCaixa de l’investigador Christian Brander, de la Universitat de Harvard (Boston, Estats 
Units), com a coordinador d’HIVACAT, adscrit a la Institució de la Generalitat ICREA.  
 
El programa científic 
 
El projecte d’investigació HIVACAT s’estructura en vuit línies de recerca en què es volen 
abordar els principals obstacles existents en el desenvolupament de vacunes per al VIH, tant 
preventives, és a dir, per evitar la infecció per VIH, como terapèutiques, per frenar el 
desenvolupament de la malaltia.  
 
La investigació se centra, d’una banda, en la descripció de marcadors relacionats amb el 
control de la infecció i en l’estudi de la diversitat del VIH arreu del planeta i dels seus efectes 
en les respostes immunitàries de les poblacions locals. D’altra banda, s’analitzen els 
mecanismes d’entrada del VIH a les cèl·lules diana i es desenvolupen noves substàncies 
capaces d’induir una resposta immune (immunògens) que funcionin amb la màxima 
independència possible de la genètica de cada individu. Finalment, es duran a terme assajos 
dels candidats a les vacunes que s’obtinguin, en estudis clínics pilot.  
 
Durant els darrers anys, els investigadors d’HIVACAT ja han trobat alguns candidats a 
vacuna terapèutica que estan en fases avançades de desenvolupament (assajos clínics en 
fases I i II). No obstant això, l’objectiu principal per als propers 4 anys és dissenyar noves 
estratègies de candidats a vacuna terapèutica i profilàctica.  
 
ESTEVE intervindrà en el procés d’investigació en el moment en què s’arribi a la fase de 
prova de la vacuna en persones, i n’assumirà el posterior desenvolupament clínic, fins a la 
comercialització.  
 



 

 

Aquestes línies de treball estan reforçades per una plataforma transversal de validació de 
tècniques experimentals entre els centres participants i també compten amb múltiples 
col·laboracions d’altres equips d’investigació nacionals i internacionals, en el context d’una 
“iniciativa global” per trobar una vacuna eficaç. Els investigadors d’aquestes institucions 
estan ampliant actualment la recerca a més països, amb la participació de clíniques de Sud-
àfrica, l’Àfrica central i el Perú, on ja fa anys que se segueixen diferents línies d’investigació.   
 
Les vuit línies de recerca són les següents:  
 
Línia 1: Immunitat mitjana per cèl·lules del sistema immune (cel·lular).  
Línia 2: Immunitat mitjana per anticossos (humoral). 
Línia 3: Validació i estandardització de tècniques per a l’avaluació de respostes immunitàries 
(immunogenicitat). 
Línia 4: Desenvolupament de possibles vacunes preventives.  
Línia 5: Disseny de vacunes terapèutiques basades en cèl·lules del sistema immune, 
anomenades cèl·lules dendrítiques.  
Línia 6: Estudis de la progressió de la infecció (immunopatogènesi) i assajos preliminars en 
models animals.  
Línia 7: Plataforma d’assajos clínics en humans.  
Línia 8: Identificació i seguiment de grups de pacients (cohorts) en l’àmbit nacional i 
internacional.  
 
Identificació de marcadors per predir la protecció i l’evolució de la malaltia  
 
Una part significativa del programa inclou estudis per definir uns marcadors més bons, que 
permetin als metges disposar de paràmetres per predir si el pacient està protegit contra la 
infecció del VIH o si, malgrat que s’ha infectat, la seva resposta immune és capaç de 
controlar eficaçment l’avenç de la infecció.  
 
Fins ara, s’han identificat alguns marcadors que associen determinats perfils genètics i 
determinades respostes del sistema immune amb una millor evolució de la infecció pel VIH. 
Tanmateix, encara estem molt lluny de conèixer de manera precisa què condiciona una 
resposta immunològica específica veritablement protectora i activa, i que sigui independent 
del perfil genètic de cada individu. En les línies 2, 6 i 8 s’aborden aquestes qüestions.  
 
Investigació amb més de 5.000 pacients 
 
Els dos centres participants controlen una població de més de 5.000 persones infectades pel 
VIH i disposen de grups d’individus excel·lentment caracteritzats en diferents estadis de la 
malaltia (cohorts), la qual cosa permet accedir a un elevat nombre de mostres. La línia 8 de 
cohorts permetrà millorar la retenció i l’accessibilitat a les mostres de les cohorts actuals. 
Alhora, la col·laboració amb entitats externes als hospitals participants ha facilitat la creació 
de dues cohorts d’individus amb alt risc d’infecció (persones altament exposades al virus i 
que no s’infecten), la qual cosa permetrà identificar els marcadors que les protegeixen contra 
la infecció.  
 
En el marc de la línia 3, de validació i estandardització de tècniques, l’HIVACAT es vol situar 
com a centre d’excel·lència per monitoritzar l’eficàcia dels candidats a vacunes i permetre’n 
la participació en altres projectes de vacunes nacionals i internacionals.  
 
 
 
 



 

 

Vacunes terapèutiques basades en cèl·lules dendrítiques  
 
Diversos investigadors del projecte han treballat intensament, en el passat, en la 
caracterització de cèl·lules del sistema immune anomenades cèl·lules dendrítiques i en la 
descripció del rol que tenen aquestes en la infecció pel VIH. Concretament, han estudiat el 
seu paper en la disseminació del VIH pel cos humà i el rol potencial que tenen en l’activació 
del sistema immune. En la línia 7, es tenen en compte els resultats de tres assajos de 
possibles candidats a vacuna terapèutica, basats en cèl·lules dendrítiques, el darrer dels 
quals inclou cèl·lules dendrítiques del mateix pacient carregades amb virus inactivat per 
calor, també del mateix pacient. Els resultats d’aquests assajos guiaran futurs treballs de les 
línies 1 i 5.  
 
Amb els resultats col·lectius de les línies de treball amb cèl·lules dendrítiques, se 
seleccionaran els candidats més prometedors per arribar a fases més avançades de 
desenvolupament (fases preclíniques).  
 
La priorització dels candidats es farà segons uns criteris ben establerts i estandarditzats, 
gràcies al treball dut a terme en la línia 3, que es basaran en protocols que s’utilitzen 
actualment en assajos de vacuna en consorcis internacionals i que estan sent depurats 
contínuament per diversos panells d’experts.  
 
Disseny de nous candidats a vacunes preventives  
 
El disseny d’una vacuna eficaç passa per la selecció d’un vector, o transportador, i d’un 
immunogen, o substància capaç d’induir una resposta immune basada tant en anticossos 
contra el virus (humoral) com de resposta cel·lular (citotòxica).  
 
L’elecció d’un vector adequat per a la presentació de les vacunes contra el VIH és crucial, ja 
que ha de garantir-ne l’estabilitat i l’eficàcia a llarg termini, dins del cos humà, ha de tenir 
capacitat per transportar gran quantitat d’immunogen i cal tenir en compte que la immunitat 
preexistent contra el vector pot afectar l’efectivitat en el candidat a vacuna.  
 
Molts dels candidats a vacuna per al VIH fan servir vectors basats en el virus de la verola. 
També tenen molt d’interès els candidats a vacuna capaços d’induir immunitat per a dues o 
més infeccions, com ara el VIH, la tuberculosi o la malària. Altres vectors inclouen dissenys 
basats en pèptids i proteïnes sintetitzades al laboratori, o fragments d’ADN. HIVACAT 
desenvoluparà nous vectors que es compararan per triar-ne els 4 o 5 més prometedors que 
guiaran el futur desenvolupament i el test en models animals, a més gran escala i, 
eventualment, en fases clíniques.  
 
Alhora, diferents projectes del programa HIVACAT estudien la selecció dels immunògens o 
substàncies amb més capacitat per induir respostes cel·lulars, i també noves estratègies per 
augmentar la inducció d’anticossos amb una activitat neutralitzadora més gran.  
 
Conclusió 
 
En conjunt, el programa HIVACAT combina estratègies innovadores de disseny de vacuna 
per al VIH amb un nombre elevat d’investigadors d’excel·lent qualitat i àmplia experiència en 
immunologia, virologia i assajos clínics. L’accés únic a cohorts locals de pacients infectats, la 
gran acceptació de la participació en assajos clínics de vacuna i el nombre significatiu de 
projectes científics i col·laboracions dins d’HIVACAT converteixen aquest projecte en una 
peça clau en el marc de l’esforç global de la lluita contra el VIH.  



 

 

INSTITUT DE RECERCA DE LA SIDA – IrsiCaixa 
 
L’Institut de Recerca de la Sida - IrsiCaixa és un centre de referència internacional 
d’investigació en sida que té l’objectiu de contribuir a millorar el coneixement, la prevenció i 
els tractaments de la malaltia amb la finalitat última d’eradicar l’epidèmia.  
 
Compta amb més de 60 investigadors que centren la seva activitat en la investigació bàsica 
per estudiar la infecció i la malaltia causada pel VIH i en el desenvolupament de noves 
teràpies i vacunes. Alhora, participa en estudis clínics per avaluar les noves estratègies 
terapèutiques i col·labora amb països en desenvolupament per contribuir a la lluita contra la 
pandèmia a tot el món.  
 
Ubicat a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, IrsiCaixa va ser constituït l’any 1995 
com a fundació privada no lucrativa per la Fundació “la Caixa” i el Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya, i des del començament ha estat dirigit pel Dr. Bonaventura 
Clotet. 
 
La investigació científica d’IrsiCaixa es desenvolupa en coordinació amb els centres 
d’investigació més prestigiosos en l’àmbit internacional, i les publicacions que edita se situen 
entre les de més impacte en aquest camp.  
 
Objectius:  
 

1. Desenvolupar investigació d’excel·lència sobre VIH/SIDA, de referència 
internacional per contribuir a millorar el coneixement, la prevenció i els 
tractaments de la malaltia.  

2. Facilitar els resultats de la investigació als professionals de la salut i als pacients, 
per tal que se’n beneficiïn de manera directa, i també a la societat en general, per 
contribuir a la prevenció de la sida.  

 
Línies d’investigació 
 
Actualment acull 7 grups d’investigació que treballen en les àrees següents:  
 

1. Investigació bàsica: amb l’objectiu de contribuir a comprendre els mecanismes de la 
infecció per VIH i identificar noves dianes terapèutiques.  

2. Investigació clínica: per avaluar les noves estratègies terapèutiques.  
3. Investigació de la vacuna: per desenvolupar una vacuna preventiva i terapèutica 

contra el VIH. 
4. Investigació en països en desenvolupament: per facilitar la formació i dur a terme 

projectes col·laboratius.  
 
 


