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Creant la vida artificial

L’equip liderat per Ricard Solé, al centre de braços plegats, tracta de predir la dinàmica de les protocèl·lules artificials

Héctor Ruiz
BARCELONA

E
quips de recerca en tot
el món treballen
intensament amb
l’objectiu de crear per
primera vegada una
cèl·lula artificial viva al
laboratori, a partir dels

seus components fonamentals.
D’entre els projectes que competeixen
en aquesta cursa científica destaca el
projecte PACE (Programmable Artificial
Cell Evolution), que reuneix tretze
grups d’investigació europeus, entre
els quals se situa el Laboratori de
Sistemes Complexos de la Universitat
Pompeu Fabra (UPF), dirigit pel doctor
Ricard Solé.

La cèl·lula és la unitat morfològica i
funcional dels éssers vius, o, cosa que
és el mateix, l’entitat mínima que té
vida pròpia. Tots els éssers vius són
formats de cèl·lules, ja sigui d’una
única cèl·lula –com és el cas dels
bacteris, alguns fongs com els llevats
i la majoria de microorganismes–, o
de bilions, com els humans. Les
cèl·lules de tots els éssers vius que
habiten actualment el nostre planeta
són ja força lluny, pel que fa a
complexitat, de les primeres formes
de vida que sorgiren fa milers de
milions d’anys als oceans de la Terra
primitiva. Ningú sap com devien de
ser aquestes protocèl·lules
primerenques; allò que és segur és
que havien de posseir una membrana
que les separés del món exterior,
algun tipus de metabolisme
primigeni, un suport físic per a la
informació hereditària i la capacitat
de replicar-se que defineix els éssers
vius. “Els mod els teòrics, així com les
dades experimentals, donen suport a
la idea que serem capaços d’obtenir
protocèl·lules simples a partir d’un
senzill sistema de reaccions acoblades
en què intervinguin els components
essencials que fan possibles les
característiques bàsiques de les
unitats vives”, explica Ricard Solé.

DINÀMICA DE LES PROTOCÈL·LULES
L’equip de Ricard Solé és l’únic

grup de l’Estat espanyol que forma
part del projecte PACE: “El nostre
grup hi participa a diferents nivells,
especialment des de la perspectiva
teòrica, tractant de predir la
dinàmica de les protocèl·lules
artificials i la seva possible evolució”.
Aquestes protocèl·lules seran molt
més petites i simples que les cèl·lules
modernes i eventualment permetran
d’establir els fonaments del
processament de la informació en
nanomaterials vius. “Les podem
imaginar com a nanorobots que
treballaran a escala molecular,
integrats per tres sistemes bioquímics
bàsics: un contenidor –la membrana
que delimitarà el compartiment
cel·lular–, un sistema de construcció
–el metabolisme–, i un sistema
genètic que implicarà molècules
capaces d’emmagatzemar informació
–pèptid-DNA o PNA–. Aquests PNA

En aquest sentit, una de les claus
del projecte PACE rau en la
combinació de tecnologia biològica
(viva) i tecnologia electrònica
(computadores) que donaria lloc a
una nova tecnologia híbrida. Com
explica el responsable de l’equip de la
Universitat Pompeu Fabra, “per crear
una nova generació d’ordinadors i
robots autoreparables, així com per
dirigir amb èxit qualsevol tipus
d’operació a nivell nanoscòpic, és
fonamental la construcció de
sistemes intel·ligents autoorganitzats
i capaços d’evolucionar en la direcció
adequada, com ho podrien ser les
cèl·lules artificials programables”. El
fet que existeixin diversos projectes
en marxa arreu del món, que
competeixen aferrissadament per
ésser els primers a aconseguir crear
vida artificial, testimonia la
importància d’aquesta fita.

ELS PRECEDENTS D’OPARIN I MILLER
A banda de les implicacions

tecnològiques, la creació de vida al
laboratori vindria acompanyada
també d’unes enormes conseqüències
ètiques, filosòfiques i religioses. Des
de la publicació, el 1924, de L’origen de
la vida, d’Alexander I. Oparin, la
comunitat científica ha considerat la
vida com un fenomen físico-químic
que es pot produir sota unes
condicions determinades, per
exemple, les que es donaren fa 3.800
milions d’anys a la Terra. El 1953
Stanley Miller demostrà que les peces

que constitueixen la vida es poden
obtenir en condicions abiòtiques, és a
dir, en absència de vida prèvia. Avui
dia, gairebé tots els components dels
éssers vius s’han pogut obtenir al
laboratori partint de substàncies
químiques no vives. Tot i això, fins
ara mai s’ha aconseguit trobar la
recepta per combinar adequadament
aquestes peces i crear vida al
laboratori. La consecució d’aquest
objectiu constituiria la prova
definitiva que ens permetria pensar
en la vida com un fenomen natural
intrínsec a les lleis físiques, com un
fenomen que es produeix quan es
combinen de forma oportuna una
sèrie de substàncies i alguna font
d’energia. L’existència de vida en
altres parts de l’univers quedaria
àmpliament justificada, i aquesta
només seria una de les nombroses
conseqüències d’aquesta fita.

Arran del projecte PACE, la UE ha
impulsat la creació del Centre
Europeu per a la Tecnologia Viva
(European Center for Living
Technology, ECLT), des d’on es
dirigiran els programes de recerca i
de formació per preparar i equipar
una nova generació de científics i
enginyers especialitzats en vida
artificial. La seu de l’ECLT es situarà
al Palazzo Giovanelli de Venècia, sota
els auspicis de la Universitat de
Venècia Ca Foscari. A banda de la
recerca que hi duran a terme
científics convidats d’arreu d’Europa,
el centre actuarà alhora com a focus

de comunicació social
de les noves tecnologies
vives i del debat
científic i ètic que
sorgeix necessàriament
d’aquesta recerca.

contindran les instruccions bàsiques
que acompliran les protocèl·lules i
alhora participaran com a
catalitzadors del metabolisme
protocel·lular”, explica Ricard Solé.

La construcció d’una cèl·lula
artificial constituiria un avenç
científic extraordinari en el nostre
coneixement del fenomen de la vida,
el seu origen i la seva evolució. Una
fita com aquesta seria ben
mereixedora d’un premi Nobel, no
només per les seves repercussions,
sinó també perquè obriria un nou
ventall de possibilitats tecnològiques
que de ben segur inaugurarien una
nova era nanobiotecnològica. “Estem
convençuts que les cèl·lules artificials,
per les seves característiques
individuals i col·lectives, demostraran
ésser l’aproximació correcta cap a la
creació de tecnologia nanorobòtica”,
afirma el doctor Solé.

JOSEP LOSADA

La vida va aparèixer
a la Terra, de forma
natural, fa uns 3.800
milions d’anys. Ara
un equip científic de
la Universitat Pompeu
Fabra participa
en una recerca
internacional que
pretén crear noves
formes de vida

INTERNET

http://complex.upf.es
http://134.147.93.66/bmcmyp/Data/PACE/Public


