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BIOLOGIA SINTÈTICA: 
CONSTRUIR LA VIDA PER  
MILLORAR-LA (I ENTENDRE-LA) 
La biologia sintètica és la ciència que tracta de dissenyar (o redissenyar) 
organismes vius, per entendre el seu funcionament i també per tractar 
d’adaptar-los. L’objectiu: aconseguir fer allò que la naturalesa encara no fa 
per si mateixa. 

Per “millorar” un organisme viu ja existent s’utilitza tot un arsenal creixent de 
tècniques que permet modificar genomes. Aquestes tècniques permeten, 
entre altres coses, que bacteris modificats fabriquin fàrmacs contra la 
malària, que siguin capaços de degradar determinats plàstics o que limfòcits 
del nostre sistema de defensa siguin rearmats per detectar i lluitar contra 
determinats tumors. 

Alguns dels millors experts internacionals van comentar els últims avenços en 
aquest àmbit en el B·Debate, una iniciativa de Biocat i l’Obra Social “la Caixa” 
per promoure el debat científic. 

CONCLUSIONS: 

 La biologia sintètica busca dissenyar o 
redissenyar organismes vius per què 
exerceixin funcions diferents de les que 
la natura els ha assignat. És una ciència 
en fase de desenvolupament on 
interaccionen els avenços de disciplines 
com la biologia, l’enginyeria, la física o 
les matemàtiques. 

 
 Hi ha dues maneres d’abordar la 

biologia sintètica: De dalt a baix, 
copiant i modificant genomes ja 
existents, o de baix a dalt, dissenyant 
vida artificial des de cero. 

 
 La modificació de genomes de 

microorganismes ja ha permès                                                                                                                                                                                      

aplicacions com produir insulina en 
bacteris o sintetitzar fàrmacs contra la 
malària en llevats. Entre les aplicacions 
en desenvolupament es troba la 
modificació de cèl·lules del sistema 
immunològic per atacar tumors, o l’ús 
de microorganismes per produir nous 
antibiòtics o reciclar plàstics. 
 

 La biologia sintètica permet expandir el 
codi genètica, donant lloc a proteïnes 
que no existeixen a la natura. Aquesta 
expansió permetrà trobar noves 
funcions i desenvolupar organismes 
modificats més segurs, incapaços de 
viure fora dels laboratoris. 

http://www.bdebate.org/en/forum/synthetic-biology-standard-biological-parts-artificial-life


QUÈ ÉS LA BIOLOGIA SINTÈTICA 

 

El que no puc crear,                                      
no ho puc entendre. 

Richard Feynman, físic. 

 

“L’objectiu de la biologia sintètica és 
dissenyar i redissenyar amb precisió 
organismes vius”, resumeix Jordi García-
Ojalvo, director del laboratori de 
Sistemes Biològics Dinàmics de la 
Universitat Pompeu Fabra i líder científic 
del B·Debate. “És una enginyeria 
genètica 2.0. perquè no es limita a sumar 
components: s’utilitzen eines de la física, 
de l’enginyeria o de les matemàtiques 
per tenir en compte les interaccions entre 
ells. D’aquesta manera busca 
reprogramar organismes per fer coses 
que no fan a la natura i que poden ser 
beneficioses per a l’ésser humà”.  

Per a Ricard Solé, cap del laboratori de 
Sistemes Complexos de la Universitat 
Pompeu Fabra, “la biologia sintètica està 
a la seva adolescència, però en un 
moment d’acceleració. Actualment tenim 
ja la possibilitat de fer enginyeria sobre 
la vida”. 

La biologia sintètica no està lliure de 
controvèrsies entre els seus propis 
científics, especialment enginyers i 
biòlegs. En paraules de Wendell Lim, 
professor del Departament de 
Farmacologia Cel·lular i Molecular de la 
Universitat de Califòrnia, “per als 
biòlegs les modificacions genètiques 
són una manera d’entendre la 
naturalesa, no un fi en si mateix, i es 
pregunten per què els enginyers no 
aprecien els complexos i preciosos 
dissenys que la natura ofereix. Els 

enginyers també estan perplexos: per 
què els biòlegs no valoren quan 
reemplacem un sistema tan complex 
amb una alternativa molt més simple 
i predictible?”. 

Els enginyers busquen en general 
“estàndards”, peces que compleixin 
una funció i que siguin capaços de 
complir la seva comesa a l’introduir-
les en qualsevol organisme. Els 
biòlegs difereixen perquè pensen que 
la vida és massa complexa per 
simplificar-la i que el fons genètic de 
cada organisme influirà sempre en el 
comportament de les peces. Així 
pensa Manel Porcar, líder del 
laboratori de Biotecnologia y 
Biologia Sintètica de la Universitat 
de Valencia: “En biologia el nombre 
de components és relativament petit, 
però el nombre d’interaccions és 
grandíssim, just al contrari del que 
passa en l’enginyeria tradicional”, 
afirma. 

Hi ha dues grans característiques 
més que separen la biologia de 
l’enginyeria més pura. Una és el 
soroll: les cèl·lules canvien el seu 
comportament al llarg del temps, i 
una cèl·lula mai és igual que la seva 
veïna. Això complica la precisió i la 
claredat que els enginyers busquen. 
L’altra és l’evolució: els éssers vius 
són el producte de milions d’anys de 
proves d’assaig-error. Per a García-
Ojalvo, la biologia sintètica l’ha de 
tenir molt en compte, ha de “fer 
servir el que en sabem d’ella per 
millorar els dissenys i recordar que 
qualsevol organisme que 
dissenyem també haurà 
d’evolucionar”.  
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CAP A LA CREACIÓ DE VIDA ARTIFICIAL 

L’any 2010, un estudi de l’Institut Craig 
Venter va donar la volta al món: havien 
aconseguit sintetitzar per primera vegada 
un organisme viu. Segons Craig Venter, era 
“la primera cèl·lula on la seva mare era un 
ordinador”. Tot i això, per Jane Calvert, 
Reader in Science, Technology and 
Innovation Studies a la Universitat 
d’Edimburg, “el que es va proposar Venter 
va ser realitzar una còpia, no un disseny de 
l’organisme”. El que van fer va ser copiar 
lletra per lletra (aproximadament un milió) 
l’ADN del bacteri Mycoplasma mycoides i 
introduir-lo en un altre de molt similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nou projecte es proposa anar més enllà 
sintetitzant un genoma més complex: el del 
llevat (el que permet fer pa o fins i tot 
cervesa). A més, els científics estan 
modificant el genoma mentre el fabriquen: 
afegeixen, per exemple, seqüències que 
permeten tallar i enganxar l’ADN quan 
estan en presència de l’hormona estradiol, 
cosa que servirà per estudiar noves 
combinacions. “No es tractarà exactament 
d’un llevat”, apunta Calvert, “serà un 

organisme llevaritzat”. 

Aquests dos projectes requereixen d’un 
motlle previ: un organisme on allotjar 
l’ADN. A més, especialment el segon, tenen 
un enfocament de dalt cap a baix: agafen la 
informació completa i juguen amb ella per 
entendre-la i aprofitar-la. Però hi ha un 
altre possible enfocament, el de crear 
formes de vida sense un patró previ: des de 
baix  cap a dalt. 

No hi ha un consens clar sobre què és la 
vida. Ni tan sols la “vida mínima”. Per a 
Steen Rasmussen, director del Center for 
Fundamental Living Tecnhology a 
Dinamarca, aquesta implica un sistema que 
sigui capaç de transformar recursos de 
l’ambient per poder construir-se, que pugui 
créixer, dividir-se i que sigui capaç 
d’evolucionar. En el seu laboratori han 
aconseguit “crear” algunes d’aquestes 
condicions. La seva idea consisteix en 
petites bosses d’oli on “enganxen” 
molècules d’ADN sintètic i una sèrie de 
compostos sensibles a la llum. Quan són 
il·luminades, aquestes “protocèl·lules” són 
capaces d’interaccionar amb l’ambient i, 
mitjançant un metabolisme rudimentari, 
produir petits productes que s’uneixen a les 
bosses fent-les créixer. Després, elles 
mateixes físicament es divideixen en 
augmentar de mida, donant lloc a “cèl·lules 
filles” semblants. “És una aproximació 
conceptual” –apunta García-Ojalvo– “en 
què la cèl·lula no funciona com a continent, 
sinó com a substrat per a la vida. Encara 
que no se li pressuposi una aplicació 
directa, és molt interessant que existeixin 
estudis així. Entre d’altres coses perquè no 
sabem com podria ser la vida a altres llocs”. 

PRIMERA VIDA 
ARTIFICIAL? 

 
Després de l’estudi de l’Institut Craig 
Venter que va aconseguir sintetitzar un 
organisme viu l’any 2010, els mitjans van 
anunciar la gesta com la primera vegada 
que es creava vida artificial. Però la idea 
no era nova: segons Juli Peretó, 
investigador a la Unitat de Genètica 
Evolutiva de la Universitat de València, la 
primera ja es remunta al 1899, quan 
Jacques Loeb va proposar l’anomenada 
partenogènesis artificial. 
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IMMUNOTERÀPIA, GRAN PROMESA CONTRA  

EL CÀNCER 
 

La immunoteràpia és una de les grans promeses contra el càncer. De fet, l’any 2013 
va ser escollida per la revista Science com l'esdeveniment científic de l’any.  
 
Una part de la immunoteràpia es basa en l’anomenada teràpia CAR, i consisteix en 
modificar limfòcits del mateix pacient perquè ataquin amb especial força a les 
cèl·lules tumorals, especialment quan es tracta de tumors de la sang. Al laboratori 
se’ls  afegeix un receptor per a què reconegui, per exemple, un tipus particular de 
limfòcits (part dels quals estan dividint-se sense control), acoblat a un sistema per a 
què els ataqui i destrueixi. Encara que ja està donant certs resultats, no està exempt 
de problemes: de moment només serveix per a certs tumors, i pot produir efectes 
secundaris a l’atacar també les cèl·lules sanes, o donar lloc en alguns casos a una 
resposta excessiva difícil de frenar.  
 
En el laboratori de Wendell Lim treballen per millorar aquestes debilitats. Per 
exemple, afegint un altre receptor que funcionaria com un interruptor: si 
s’administra un fàrmac que s’uneix a ell, s’activa la resposta; si es deixa de donar, 
s’apaga. Un altre exemple: afegir noves capes de receptors més específics de cada 
tumor per a què no ataquin les cèl·lules sanes. 

CAP A UN POSSIBLE MÓN D’APLICACIONS 

Encara que les fronteres entre la biologia 
sintètica i l’enginyeria genètica 
tradicional són en certa manera difuses, 
la modificació de genomes de 
microorganismes ja té diverses 
aplicacions. Per exemple, el 1978 es va 
aconseguir que un bacteri produís 
insulina, i avui en dia la insulina 
administrada als pacients diabètics prové 
de bacteris transgènics. Més recentment, 
l’any 2013, es va aprovar l’ús d’artemisina 
sintètica, un fàrmac contra la malària 
que llevats modificats aconsegueixen 
produir amb gran eficàcia. En el futur 
s’especula amb sistemes bacterians que, 
un cop introduïts en el nostre cos, 

alliberin “de forma intel·ligent” 
medicaments com antibiòtics o la 
mateixa insulina just quan el 
necessitem. 

“Però són sistemes molt complexos i que 
han de tenir la màxima seguretat. Encara 
estem lluny”, matisa García-Ojalvo. Més 
a prop semblen estar altres aplicacions 
com la immunoteràpia contra el 
càncer, el disseny de nous antibiòtics 
o el reciclatge de plàstics. Fins i tot la 
possibilitat de crear organismes 
modificats més segurs, que depenguin 
d'aminoàcids sintètics, inexistents a la 
natura. 
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A LA RECERCA DE NOUS 
ANTIBIÒTICS 

L’ús creixent i indegut d’antibiòtics està 
provocant l’augment de microorganismes 
resistents a ells, i suposa una amenaça 
cada vegada més gran. Al laboratori de 
Sven Panke, professor del Department of 
Biosystems Science and Engineering a 
l’ETH de Zurich, utilitzen com a base dos 
prometedors antibiòtics generats de 
forma natural per bacteris. El seu equip 
està provant modificacions, com la 
incorporació d'aminoàcids artificials que 
poden donar lloc a noves funcions. 

 

RECICLATGE DE PLÀSTICS  

“Molts dissenys industrials estan fets per 
durar, per què no puguin ser degradats”  
–explica Víctor de Lorenzo, professor del 
Programa de Biologia de Sistemas al 
Centre Nacional de Biotecnologia de 
Madrid–. “Els bacteris no han tingut 
temps encara per saber com fer-ho”. 

En el seu laboratori treballen amb un 
tipus particular de bacteri, l’anomenat 
Pseudomonas putida, que és capaç de 
degradar certs plàstics com els emprats 
amb les ampolles d’aigua. Però són molt 
poc eficients, de manera que s’han de 
millorar. Per aconseguir-ho tracten 
d’organitzar-les per a què s’uneixin i 
treballin en grups: “És el que anomenem 
origami bacterià”, apunta. Per aconseguir-
ho eliminen part del seu genoma i 
afegeixen la informació necessària per 
produir noves adhesines, “adhesius” 
moleculars a disposició de l’investigador. 
Fins i tot treballen per a què els bacteris 
no només degradin el plàstic, sinó que el 
converteixin en un nou compost 
biodegradable que es pugui utilitzar.  
 

FUNCIONS DESCONEGUDES EN 
MICROORGANISMES  

Per a Farren Isaacs, professor a la 
universitat de Yale, “estem passant de 
l’era de llegir a la d’escriure 
genomes”. Fins i tot a la d’afegir un 
nou llenguatge. Aquest científic utilitza 
una tècnica coneguda com a MAGE, 
que permet introduir nombrosos canvis 
en un genoma d’un sol cop, i llavors 
amplificar-los enormement, donant lloc 
a una bateria immensa de noves 
combinacions. És una “màquina 
d’evolució” que accelera els processos 
naturals de manera que en pocs dies 
van aconseguir, per exemple, fer que 
un bacteri produís grans quantitats de 
licopè, el pigment vermell típic del 
tomàquet.  

Però també permet introduir els canvis 
necessaris per a què certes seqüències 
de lletres de l’ADN canviïn el seu 
significat. Existeixen centenars de 
possibles aminoàcids, però la natura 
amb prou feines en fa servir 20 per a la 
vida. L’equip d’Isaacs ha aconseguit 
que, amb aquest canvi de significat, es 
puguin incorporar aminoàcids que cap 
ésser viu utilitza. Ha expandit, 
literalment, el codi genètic. Això pot 
servir per aconseguir noves funcions, 
com ara que microorganismes 
produeixin nous biopolímers, però 
també per millorar la seguretat: els 
nous organismes moririen fora del 
laboratori, ja que la natura no els 
subministraria els aminoàcids que per 
ells són essencials.  
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