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Biografia 

El doctor Douglas Richman és catedràtic de Patologia i Medicina (malalties infeccioses) 
a la Facultat de Medicina de la Universitat de Califòrnia – San Diego (UCSD), on ocupa 
la Càtedra Florence Seeley Riford d’Investigació sobre la Síndrome 
d’Immunodeficiència Adquirida (sida). També és director de l’Institut d’Investigació 
sobre la Sida de la UCSD i director del Centre d’Investigació sobre Infecció de la Sida i 
el VIH del Sistema Sanitari de Veterans de San Diego. Es va formar com a especialista 
en malalties infeccioses i virologia a Stanford, els Instituts Nacionals de Salut (NIH) i 
Harvard, abans d’incorporar-se a la facultat de la UCSD el 1976. Durant els darrers 20 
anys, ha centrat la seva investigació en la patogènesi i la malaltia del VIH. El seu 
laboratori va ser el primer a identificar la resistència farmacològica al VIH i, 
posteriorment, juntament amb dos laboratoris més, va identificar la infecció latent en les 
cèl·lules CD4 com a obstacle per a l’eradicació del VIH amb la potent teràpia 
antiretroviral. Recentment, el seu laboratori també ha descrit la dinàmica de la resposta 
dels anticossos neutralitzadors en el VIH i la rapidesa del desenvolupament i l’evasió 
viral, responent a aquesta pressió selectiva. Ha publicat les seves investigacions en 
més de 570 articles, revistes i capítols de llibres. També és coeditor de la 3a edició de 
Clinical Virology, publicat per ASM Press l’any 2009. 

Resum de les seves investigacions  

La investigació actual al laboratori del Dr. Richman se centra en la història natural i la 
patogènesi molecular del VIH en una cohort de pacients amb infecció greu. Entre altres 
aspectes, s’estudien les respostes immunes dels anticossos neutralitzadors i la 
mediació cel·lular en el VIH, i el desenvolupament i l’evasió viral per respondre-hi. En 
relació amb l’elusió de neutralització, ens interessen els epítops causants de les 
respostes dels anticossos neutralitzadors als virus autòlegs en infeccions humanes i les 
mutacions virals responsables de l’evasió d’aquestes respostes. També ens interessa 
la caracterització dels epítops causants de les respostes reactives neutralitzadores 
àmplies, massa infreqüents, en alguns pacients. Aquesta informació és essencial per al 
desenvolupament d’una vacuna efectiva contra el VIH. 

A més a més, les investigacions virològiques inclouen estudis sobre la resistència 
farmacològica al VIH, les conseqüències patogenètiques de la replicació viral en 
compartiments anatòmics i la latència viral. S’està obtenint plasma sanguini, limfòcits T 
CD4 amb infecció latent, secrecions genitals i mostres cerebroespinals de pacients ben 
caracteritzats des del punt de vista clínic, virològic i immunològic. Aquests estudis 
tracten aspectes molt importants, com ara la pressió selectiva sobre l’evolució de 
poblacions de VIH en diferents compartiments anatòmics i la patogènesi. A més a més, 
aquests estudis també tenen importants implicacions clíniques en relació amb la 
història natural de la malaltia i el seu tractament. 


