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TRACTAMENT DEL VIH 
 
 

La SIDA, síndrome d'immunodeficiència adquirida, és causada per la infecció 
amb els virus d'immunodeficiència humana, VIH. Un síndrome és un conjunt 
de símptomes relacionats amb la mateixa causa, en aquest cas, el virus 
destrueix gradualment part del sistema immunitari, la qual cosa afavoreix 
l'aparició d'una sèrie d'infeccions oportunistes, com tubercolisi, hepatitis,... 

 

    

        
Micrografia electrònica del VIH i esquema de l'estructura del VIH 

   

És un virus d'estructura complexa perquè es tracta d'un virus encapsulat. La 
càpsula lipídica es forma a partir de la membrana de la cèl·lula hoste. Enmig 
de la membrana hi ha unes glicoproteïnes viríques anomenades gp 120.  

Aquestes molècules gp 120 permeten la unió del virus amb dos tipus de 
cèl·lules: les cèl·lules T cooperadores i amb els macròfags del sistema 
immunitari. 
 
En aquesta web trobareu més informació sobre l'efecte del VIH en el sistema 
immunològic. 

Efectos inmunológicos de la infección VIH 
epidemiologiamolecular.com
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http://epidemiologiamolecular.com/efectos-inmunologicos-infeccion/
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1. A partir de la informació que hi ha en aquests dos recursos, contesteu: 
 

 
HIV Lyfe Cycle 
wellcome.ac.uk 

Virus 
Junta de Andalucia 

1. Tots els virus consten d'una molècula d'àcid nucleic (DNA o RNA) i d'una 
capa formada de proteïnes (càpsida) que els serveix de protecció. El 
VIH, a més té uns altres elements estructurals específics. Identifiqueu 
quins són aquests elements del virus de la SIDA i expliqueu la seva 
funció. 

o Embolcall extern formada per una doble capa lípidica provinen 

de la cèl·lula hoste que el virus s’emporta modificada amb 

proteïnes víriques: gp 120. Les proteïnes gp 120 tenen la funció 

d’unir els virus a la superfície de les cèl·lules hoste.  

o Transcriptasa inversa: enzim que permet la transcripció de RNA 

a DNA. 

o Matriu de proteïnes 

o Glicoproteïnes gp 120. 

2. Descriviu seqüencialment, amb les vostres paraules, el procés d'infecció 
del VIH en un limfòcit. 

o Interacció de les gp 120 amb els CD4 del limfòcit i fusió de les 

membranes lipídiques. 

o Alliberació de la càpsida dins del citoplasma del limfòcit. 

o Disponibilitat del contingut de la càpsida: RNA, transcriptasa 

inversa, proteasA i integrasa. 

o Síntesi de DNA bicatenari a partir del RNA i de la transcriptasa 

inversa. 

o L’integrasa insereix el DNA víric en el DNA del limfòcit. 

o Transcripció del DNA víric a RNA víric. 

o Traducció del DNA víric i obtenció de les proteïnes víriques. 

o Les proteases víriques tallen la cadena protïca sintetitzada 

obtenint els capsòmers. 
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http://www.wellcome.ac.uk/Education-resources/Teaching-and-education/Animations/Viral-diseases/WTDV026676.htm
http://www.wellcome.ac.uk/Education-resources/Teaching-and-education/Animations/Viral-diseases/WTDV026676.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/%7E29701428/ccnn/flash/virus.swf
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o Formació de nous virus i alliberació dels virus que poden iniciar 

novament el cicle. 

 

2. En el tractament de la SIDA, en funció dels avenços científics, s'han dut a 
terme diverses actuacions. Analitzem quins han estat els principals tipus de 
tractament que s'han utilitzat per medicar els malalts de SIDA al llarg del 
temps. 

Tractament amb fàrmacs antiretrovirals. 
 
Aneu a la web següent i contesteu:  

Tratamiento del vih y sida 
avert.org

 

 

o Què vol dir les sigles TARGA? 

 Tractament antiretroviral de gran activitat. 

o Quines avantatges suposa tractar la SIDA amb 2 o 3 medicaments 
alhora? 

 El VIH té una taxa de mutació molt elevada, podria passar 

que un d’aquests virus mutants fos resistent a un 

medicament, en aquest cas el virus es multiplicaria 

ràpidament. Però si la persona infectada s’està tractant 

alhora amb més d’un tipus de fàrmac, la possibilitat que 

la nova soca sigui resistent als tres medicaments és molt 

més baixa, de manera que es controla molt més la 

multiplicació vírica.  

o Quins tipus de fàrmacs antiretrovirals s'utilitzen pel tractament 
de la SIDA? 

 Inhibidors de transcriptasa inversa, inhibidors de les 
proteases, inhibidors de la fusió (T-20) i inhibidors de la 
integrasa. 

 

 

 

Tractament amb vacunes preventives.  
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http://www.avert.org/tratamiento-vih-sida.htm
http://www.avert.org/tratamiento-vih-sida.htm
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Aquest tractament no ha donat el fruit esperat a causa de l'elevada taxa de 
mutació del virus. Aquest fet dificulta molt als científics el control del 
mecanisme d'infecció víric i fa que el sistema immunològic no sàpiga 
reconèixer i rebutjar el virus, la qual cosa és la base del funcionament de les 
vacunes. (immunitat artificial activa). 

 
Consulteu aquesta web i contesteu: 

  

 

o Quin és el principal objectiu d'una vacuna preventiva? 

Un estudio abre la posibilidad de desarrollar una vacuna 
preventiva contra el VIHratamiento del vih y sida/SIDA 
blog.hospitalclinic.org  
 

 Reduir el nombre de persones afectades per la malaltia.  

o Quin efecte té la vacuna sobre el sistema immunològic? 

 Provoca una resposta immunològica primària. (producció 

d’anticossos específics) 

A principi de l'any 2010 es va publicar la notícia que alguns infectats de VIH 
són immunes a la SIDA. 

Consulteu aquesta web i contesteu: 

 Identificadas unas moléculas que impiden que se desarrolle el SIDA 
elpais.com 

 

o Quina és la causa que hi hagin persones immunes a la SIDA? 

 Aquestes persones tenen una enorme capacitat de generar 

molècules alfa defensines 

o Quin efecte tenen aquestes molècules sobre el VIH? 

 Inhibeixen el VIH i modulen les respostes del sistema 

immunitari perquè siguin més eficients.  

o Quin tipus de cèl·lules generen aquestes molècules? 

 Les cèl·lules dendrítiques del sistema immunològic.  

o Busqueu una mica més d'informació sobre aquestes cèl·lules. 
Quin paper tenen en el sistema immunològic. Podeu consultar-ho 
en la següent web: 
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http://www.avert.org/tratamiento-vih-sida.htm
http://blog.hospitalclinic.org/es/2011/05/un-estudi-obre-la-possibilitat-de-desenvolupar-una-vacuna-preventiva-contra-el-vih-sidaa-study-opens-the-possibility-of-developing-a-preventive-vaccine-against-hiv-aidsun-estudio-abre-la-posibilid/
http://blog.hospitalclinic.org/es/2011/05/un-estudi-obre-la-possibilitat-de-desenvolupar-una-vacuna-preventiva-contra-el-vih-sidaa-study-opens-the-possibility-of-developing-a-preventive-vaccine-against-hiv-aidsun-estudio-abre-la-posibilid/
http://blog.hospitalclinic.org/es/2011/05/un-estudi-obre-la-possibilitat-de-desenvolupar-una-vacuna-preventiva-contra-el-vih-sidaa-study-opens-the-possibility-of-developing-a-preventive-vaccine-against-hiv-aidsun-estudio-abre-la-posibilid/
http://elpais.com/diario/2010/02/25/sociedad/1267052405_850215.html
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Les cèl·lules dendrítiques són un tipus de leucòcits que tenen 

capacitat fagocítica i que actuen com a cèl·lules 

presentadores d’antigen (CPA). Es localitzen en teixits que 

estan en contacte amb el medi exterior, com la pell 

(anomenades cèl·lules de Langerhans) i en el revestiment de 

la mucosa nasal, pulmons, estómac i budells. També es 

troben en estat immadur en la sang. Aquestes CPA 

interactuaran amb els limfòcits T... 

Célula dendrítica 
Wikipedia 

Tractament amb vacunes terapèutiques. 
 
Consulteu aquestes dues webs i contesteu: 

 Defensa natural frente 
la infección VIH 
elmundo.es 

Vacuna terapéutica de 
la SIDA 
blog.hospitalclinic.org  

 

o Què vol dir vacuna terapèutica? 

 Fàrmac que tracta la malaltia, un cop la persona ja ha 

estat infectada, no és preventiva com la vacuna de 

l’apartat b.  

o Quin és l'objectiu principal d'aquesta vacuna? 

 Evitar que s’hagin de tractar els malalts amb 

antiretrovirals tota la vida.  

o Quina és la base biològica d'aquesta vacuna? 

 L’ús de cèl·lules dendrítiques dels propis malalts. 

 

 

Tractament amb teràpia gènica.  
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http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_dendr%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_dendr%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_dendr%C3%ADtica
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/02/25/hepatitissida/1267088346.html
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/02/25/hepatitissida/1267088346.html
http://blog.hospitalclinic.org/es/2011/02/vacuna-terapeutica-de-la-sida-hivacat/
http://blog.hospitalclinic.org/es/2011/02/vacuna-terapeutica-de-la-sida-hivacat/
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L'1 de desembre del 2011, dia mundial de la SIDA, va aparèixer una nova 
notícia per combatre el VIH: El nobel David Baltimore pensa que es podria 
estar a prop d'un tractament molt eficaç contra el VIH. 

Aneu a la web i contesteu: 

 
 

o En què consisteix aquest nou 
tractament? Quina és la diferència amb una vacuna preventiva o 
amb una vacuna terapèutica? 

Nueva estrategia contra el SIDA 
Wikipedia 

 S’inocula el gen de l’anticós b12 en el múscul. Per tant el 

sistema immunitari NO produeix els anticossos 

(característica principal de les vacunes) sinó que són les 

cèl·lules musculars qui sintetitzen els anticossos contra el 

VIH.  

o Quins resultats s'han obtingut amb els ratolins? 

 Molt esperançadors. En menys d’una setmana els ratolins 

tractats van començar a sintetitzar l’anticós b12 en grans 

quantitats i al llarg de tota la seva vida (2 anys). Aquest 

resultats es mantenien també en ratolins fins i tot 

infectats amb dosis del virus en sang 100 vagades 

superiors a les dosis naturals. 

o Si els estudis amb aquesta línia prosperen, quins tipus de 
malalties humanes es podrien tractar a part de la SIDA? 

 Pot ser preventiu per altres malalties infeccioses, o per 

malalties no infeccioses que es puguin combatre amb 

anticossos. 

o Quins tres possibles inconvenients poden aparèixer en l'aplicació 
d'aquest tractament en malalts de VIH?  

 En l’experiment amb ratolins s’ha utilitzat una variant de 

virus NI4-3, que és la més fàcil de neutralitzar al 

laboratori. En realitat hi ha moltes més variants del virus i 

s’ha de comprovar que funcioni igual. 

 S’ha de comprovar que es doni una protecció a llarg 

termini en persones, ja què els ratolins només viuen uns 

dos anys.  
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http://www.avert.org/tratamiento-vih-sida.htm
http://www.lavanguardia.com/salud/20111201/54239594390/nobel-david-baltimore-propone-nueva-estrategia-contra-sida.html
http://www.lavanguardia.com/salud/20111201/54239594390/nobel-david-baltimore-propone-nueva-estrategia-contra-sida.html
http://www.lavanguardia.com/salud/20111201/54239594390/nobel-david-baltimore-propone-nueva-estrategia-contra-sida.html
http://www.lavanguardia.com/salud/20111201/54239594390/nobel-david-baltimore-propone-nueva-estrategia-contra-sida.html
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 S’ha de comprovar que la síntesi d’anticossos en les 

cèl·lules musculars no impliqui efectes secundaris no 

desitjats.  
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