
04
05 DEl Parc deRecercaBiomè-
dica de Barcelona (PRBB)
ésunatractiu gegant vora
el mar que s’alimenta de
coneixement les 24hores
al dia. Acull 1.400 perso-
nesd’arreu i ésundelsnu-
clis de recerca biomèdica
mésgrans del sud d’Euro-
pa. Vaestrenar-se el 2006
i els seus centres ja han
publicatmésde 700estu-
dis. Des del mapa del ge-
noma humà fins a vida
sintètica. S’hi cou lamedi-
cina del futur.

Toteldia
fent
recerca

Desde lluny, la formael·líptica de l’edi-
fici del Parc de Recerca Biomèdica de
Barcelona (PRBB), la cobertura de fus-
ta i la seva situaciódavantdelmar recor-
den un vaixell a punt de salpar. A dins,
semblaunaTorredeBabel de la ciència,
ambgent de tot elmónque treballen en
biomedicina. Acull vuit centres de re-
cerca amb més de 1.400 persones. El
41% del personal és estranger. Proce-
deixende50països. Italians, alemanys i
francesos sónelsmésnombrosos.

Es respira dinamisme. Dos terços
dels residents tenenmenys de35 anys i
sónenel seumomentdemàximacreati-
vitat. Compartir edifici és més que en-
trar i sortir per la mateixa porta. El
PRBB és un espai pensat per fomentar
la interacció i crear comunitat. Per l’ar-
quitectura: un espai obert amb espais
comunsambvistes almar.Per les activi-
tats que s’hi couen: desd’una intensa lli-
ga de vòlei platja, fins a conferències de
primeres figuresde la recercamundial o
seminaris sobre lideratge, patents o co-
municació científica.Pels serveis cientí-
fico-tècnics comuns: des de l’estabulari,
on hi ha els animals amb què experi-
menten, fins amàquines de seqüencia-
ció o altres instruments punters.

08.00 Benestar contra l’estrès
Són les vuit delmatí. Tot just s’aixeca el
dia i unpetit grupde joves investigadors

TextMònica L. Ferrado Fotos Francesc Melcion
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comencen la jornada fent ioga davant
delmar, a la terrassa. Sónvuit persones,
de cinc nacionalitats. Si amb ells s’ha-
guésde ferunestudi científic, serienuna
mostra d’individus massa petita. Però
per ser dels primers a arribar al centre
resulten prou representatius de l’amal-
gamacultural.

L’Alessia, la professora, és d’Hondu-
res i els parla fluixet, en anglès (llengua
comunaper als científics) i ambveudol-
ça. Entre els assistents hi ha el Samuel
Reid, queés australià i treballa alCentre
deRegulacióGenòmica (CRG) investi-
gant amb la mosca del vinagre regions
del cervell que tenen a veure amb el
comportament.Explicaquenecessita el
ioga per relaxar-se, perquè la seva acti-
vitat li genera molt estrès. Coincideix
amb ell el Diego Barcena, mexicà, que
tambéés alCRGinvestigant enbiologia
sintètica, és a dir, crear vida artificial.
“Relaxar-se m’ajuda a pensar millor
després”, diu.

Aquesta no és l’única activitat que es
fa al centre per potenciar el benestar i
les relacions entre els investigadors. A
mésdel vòlei platja de l’estiu, alguns di-
es hi ha algun grupde joves queorganit-
zenunahappy hour a les terrasses. Fins
i tot hi haungrupde teatre.Undels seus
gransmoments ésuna interessant parò-
dia del Money, money, money, de Lisa
Minelli: “Science makes the world go
around, ministre dóna’m la subvenció

–diu la lletra–. Si vols investigar, non’hi
ha prou a estudiar, has de fer un docto-
rat, unpostdoc i la vidahipotecar”.Que-
da clar quemalgrat que tots són consci-
ents que estan embarcats enundelsmi-
llors vaixellsdelmón, també sabenque
en qualsevol moment les retallades en
recerca poden significar per a les seves
carreres personals si no el naufragi sí
l’embarrancament.

09.15 Patates i contaminació
Acabada la classe de ioga, acompanyem
MariePiedersen, delCentred’Epidemi-
ologia en Recerca Ambiental (Creal).
Commolts investigadors, treballa amb
dades. No porta bata blanca, la imatge
tòpica del científic. És danesa i va venir
aBarcelona fa dos anys.

Estudia la presència de certs conta-
minants al ventrematern i com influei-
xen en el desenvolupament del fetus.
Treballa amb investigadors d’altres pa-
ïsos i analitzen les mostres de sang de
maresdeDinamarca,Anglaterra,Noru-
ega,Grècia i deCatalunya, enconcretde
Sabadell. Anema fer un cafè amb la res-
ponsabledepremsadel centre, laGisela
Sanmartí, que està embarassada. “No
prendràspatates fregides, oi?”, li diu. I és
que l’últim estudi que ha publicat diu
que lesmares quemengenmés patates
fregides durant l’embaràs tenennadons
amb menys pes. En el procés de com-



El CREAL estudia
com certs
contaminants
influeixen en
l’embaràs
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En el Biobank es
crionitzen per a
l’eternitat línies
cel·lulars a
menys 196 graus

bustió de la patata es produeixen acrila-
mides, les substàncies que en són res-
ponsables. També aconsella a la Gisela
que vigili amb la quantitat de peix blau
que menja. La Marie ha participat en els
estudis que diuen que acumula metalls
pesants que podrien influir en la salut.

La recerca del Creal té per objectiu
identificar els determinants ambientals
de la salut relacionats amb malalties com
el càncer, entre d’altres. En un altre des-
patx hi ha la Gemma Castaño, que col·la-
bora en el projecte Tapas, que ha analit-
zat la contaminació a què està exposat al-
gú que circuli amb bicicleta per les rondes
de Barcelona. “En l’estudi vam concloure
que sempre és millor el benefici que treus
de fer exercici físic que el perjudici que
suposa estar exposat a la contaminació”,
explica Castaño. De vegades, els resultats
d’alguns estudis et fan pensar que, en tot,
pots veure el got mig buit com mig ple.

Castaño ensenya els aparells amb
què mesuren els nivells de contaminació
i baixem a provar-los a la part del darre-
re del PRBB, que dóna precisament a la
ronda Litoral. Mentre ens acostem a la
carretera, els nivells de partícules en
suspensió oscil·la al voltant de 100.000
ppm (partícules per milió). Parem al se-
màfor i ens passa un camió pel davant:
puja als 500.000 ppm. Castaño ens mi-
ra amb les celles aixecades. Ens explica
que viu fora de Barcelona. Va ser una
decisió conscient i meditada.

Tornem a l’edifici per la plaça Char-
les Darwin, que dóna al passeig marítim.
Aquest ample espai al mig de l’edifici
oval és com un tall al mig d’un pastís. Al
costat, enganxat, hi ha l’Hospital del
Mar. Abans d’entrar al PRBB trobem el
Sebastián Massega, que pateix una ma-
laltia respiratòria, MPOC, i participa en
un estudi del Creal per veure com l’exer-
cici físic influeix en els malalts d’MPOC.
La investigadora Ane Arbillaga i el seu
equip li fan fer exercici mentre mesuren
la seva activitat respiratòria.

10.15 La immortalitat és freda
La forma el·líptica de l’edifici també té
alguna cosa d’orgànica. A l’interior, es
tradueix en dos grans passadissos circu-
lars que com dos braços s’estenen a ban-
da i banda de cada planta. Hi ha despat-
xos, laboratoris i sales de reunions, algu-
nes amb noms de científics, d’altres amb
noms d’illes mediterrànies.

Per un dels passadissos circulars tro-
bem Montse Torà, directora dels Ser-
veis Científico-Tècnics de l’Institut Mu-
nicipal d’Investigacions Biomèdiques,
IMIM, al capdavant també del Biobank,
on es guarden teixits de biòpsies que
s’han fet a malalts de l’Hospital del Mar
que han donat permís perquè se’n faci
un ús científic. Ve de portar una sèrie de
mostres a un grup de recerca. Ens porta
al banc, una gran sala plena de neveres

on es guarden derivats de la sang, orina,
mucoses, cabells i, fins i tot, ungles.
Guarden mostres des de l’any 98 de ma-
lalties que van des del càncer fins a la
psoriasi passant per la grip A. És un gran
capital científic i per això hi ha un com-
plex sistema de control que, si detecta
que baixa la temperatura, té línia direc-
ta amb la Montse. Encara recorda un
Nadal que va haver de córrer per un in-
cident en un dels congeladors.

Mentre prepara una mostra dins del
que ella anomena lletera (un petit reci-
pient amb nitrogen), explica que hi ha
congeladors que guarden mostres a
menys 20 graus (les que són per a ús im-
mediat) i altres aparells que les conser-
ven a menys 80 (les que cal guardar més
temps). Que ningú ho intenti reproduir
a casa. De fet, un congelador domèstic
només arriba a menys 18. A continuació
ens porta a la sala de crionització. Per
crionitzar línies cel·lulars “amb vida,
d’entrada, eterna”, explica la Montse,
cal guardar-les en uns tancs de nitrogen,
a menys 196 graus. Quan les treguin tor-
naran a viure. Dit d’una altra manera, la
immortalitat és freda, requereix tempe-
ratures inhumanes.

11.00 Ratolins transgènics
Agafem l’ascensor per accedir a una zo-
na que poques vegades es mostra. Obli-
dem la fantasia que el PRBB és com un
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1 La investigadoraMontse Torà criopreservantmostres de teixits.
2 Sessió de ioga a la terrassa que dóna al mar. 3Mesurant la contaminació
atmosfèrica per les emissions de gasos dels cotxes. 4Unmalalt respiratori participa
en un estudi per veure comel beneficia l’esport suau. 5Un ratolí amb síndrome de
Down d’un estudi per veure si el te verd actua sobre el deteriorament cognitiu.
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vaixell. Imaginemaraqueés comun im-
ponent iceberg i ens adrecem a la part
submergida. Al pismenys 1 hi ha l’esta-
bulari, 4.500metres quadrats subterra-
nis on es guarden, es cuiden i es treballa
amb diferents models experimentals:
ratolins, peixos zebra, rates i axolots. La
majoria,mutants.

Lesmesures de bioseguretat són ex-
tremes.Ningúqueno estigui autoritzat
i ben acreditat hi pot accedir. Cada cop
que s’entra i se surt cal seguir elmateix
ritual. Passar els peus per sobre d’una
catifa enganxosa que elimina les partí-
cules de la sola de les sabates. Posar-se
unspeücs, bata, gorra i guants. Si es trac-
ta d’una sala més protegida, aleshores
cal despullar-se, posar-se tota aquesta
indumentària i passarperunbanyd’aire
enuna sala tancada, perquè elimini tota
partícula que pugui quedar enganxada,
ni que sigui a les pestanyes.

Juan Martín Caballero, director de
l’estabulari,ensexplicaquecadasetmana
reben i envien centenars de ratolins als
EstatsUnits,alJapóoalCanadà,entreal-
tres llocs. “Generar un ratolí model pot
portar entre3 i 5anysde feina”, diu. Son
transgènics, se’ls ha dissenyat per tenir
una configuració genètica adient amb el
queesvolestudiar.Enunsolanimals’ha
invertitmoltsdiners. “Comptael temps i
elssousdels investigadorsquehitreballen
durant tot aquest tempsper aconseguir-
ho.Perexemple, fasetanysesvaaconse-
guir el primer ratolímodel d’Alzheimer.

Laindústriafarmacèuticavapagarunmi-
lió de dòlars per tres d’aquests ratolins”,
explicaMartínCaballero.

Entred’altres, investigadorsubicatsal
PRBB han creat ratolins transgènics
amb síndrome de Down. En una de les
zonesmésprotegideshiha laSilvinaCa-
tuara, unaargentinaqueestà fenteldoc-
torat i que treballa alCRG, enel grupde
recerca de la Mara Dierssen, creadora
d’aquests ratolins i responsabledel grup
que investiga sobreaquestamalaltia.Ca-
dadia, laSilvinadóna teverdals ratolins
afectats i els fauna sèriedeproves.El si-
lenci és absolut. “El soroll externels pot
alterar, tots hem d’estar en silenci i no
moure’ns gaire”, adverteix.

Aquest extracte de te podria inhibir
undels gensque intervenenenelprocés
neurodegeneratiu lligat a la síndrome i
que es pot arribar a traduir en dèficits
cognitius.Durantel tempsquedura l’ex-
periment,denoudelmatí acincde la tar-
da, la Silvina ha estat amb ells, incenti-
vant-los perquè facin activitats estimu-
lants. A les gàbies hi ha joguines i entre
ells fanvidasocial.Ara,desprésd’unmes
d’exercici i te verd, arriba l’horade reco-
llir dades sobre els efectes.Avui laSilvi-
na els fa nedar en una piscina. Als rato-
linsnoelsagrada l’aigua i, per tant, si han
millorat aprendrana trobar la platafor-
ma on poden pujar i sortir de la piscina.
Enprincipi, els ratolinsquehanpresel te
hauriende trobar-laabansqueelsaltres.
Els resultats encara s’handeveure.

12.00Mecenes per l’Alzheimer
Just al peude laplaçaCharlesDarwinhi
ha l’entradade laFundacióPasqualMa-
ragall. Al capdavant hi ha el JordiCamí,
també director del PRBB, entregat en
tempsde crisi a obtenir recursos per in-
vestigar com detectar l’Alzheimer de
maneraprecoçper així frenar-lo. La re-
cerca de fonts de finançament privades,
és a dir, demecenes, no resulta fàcil en
un país on el mecenatge mira sobretot
capa les arts i no capa la ciència.Neces-
sitendiners per finançar la recercaperò
tambéunnouedifici.

Entre les persones que treballen a la
fundació n’hi ha dues que fan una feina
de formigabàsica.MontserratVilà iXa-
vierMeléndez tenen al davant llargues
llistesd’Excel ambnoms i telèfons.Tru-
quen a les persones quepodrien formar
part de l’ambiciós estudi que volen en-
gegar, una cohort amb 400 persones a
les quals faran proves periòdicament
per detectar canvis biològics quepodri-
en servir per diagnosticar l’Alzheimer
molts abans, creuenqueentreels30 i els
40 anys. No tothom en podrà formar
part.Han rebutunes4.000peticions, la
majoria persones amb algun familiar
quehapatit o pateix lamalaltia.

Mentrestant, laMariaEscrivà i laMò-
nicaMontserratdesembalenles40obres
d’artque formenpartde l’exposicióArta
consciència. Les han de fotografiar per
poderposar-lesa laweb.JavierMariscal,

Generar un ratolí
model pot
suposar entre
3 i 5 anys de feina
i molts diners
s’han creat
ratolins amb
síndrome de Down
per estudiar
aquesta malaltia
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1 i 2A l’estabulari, en silenci, fent nedar als ratolins ambsíndromede
Downquehanpres extracte de te verd. 3 Lateral de l’edifici del Parc de

RecercaBiomèdica deBarcelona (PRBB). 4 Caminant pel passadís
entre l’Hospital delMar i el PRBB.
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El PRBB acuLL un
dels nodes del
banc nacional de
línies cel·lulars
d’Espanya
Els petits peixos
zebra de l’índia
poden regenerar
el cos durant tota
la seva vida

PericoPastor,Tharrats iRoserCapdevi-
la sónalgunsdels artistesquehandonat
obresperpoderrecaptardiners.

12.30 Tresor cel·lular
AlPRBBtambéhi haundels quatreno-
des delBancNacional deLíniesCel·lu-
lars d’Espanya, dirigit per Anna Veiga.
Enunapetita estança es treballa amb lí-
nies cel·lulars obtingudes apartir d’em-
brions congelats quehan sobrat enpro-
cessos de reproducció assistida i queno
són més que unes quantes cèl·lules.
Aquestes línies cel·lulars estandisponi-
bles per als científics d’arreuque les ne-
cessitin i passin els requeriments d’un
estricte comitè. La IolandaMuñoz, tèc-
nica del banc, cuida aquest gran tresor
cel·lular. Va tapada de cap a peus. Tre-
balla sola tot el dia, encondicionsd’este-
rilitat. S’encarregadelmanteniment i la
criopreservació de les cèl·lules mare
pluripotents que es generen al centre.
Creaels cultiusperquèesdesenvolupin,
té cura de la seva conservació i prepara
els enviaments que han d’anar a altres
centres.

La Iolandaensensenyaalgunesde les
joies obtingudes, cada una d’elles inte-
ressantper la seva configuració genètica
de base. Són capaces de diferenciar-se
en tot, des depell fins a cartílag.

El banc està vinculat al Centre de
Medicina Regenerativa de Barcelona
(CMRB), quedirigeix elJuanCarlos Iz-

pisúa, que és als Estats Units, al Salk
Institute.AlCMRBvanserdelsprimers
a crear cèl·lules de cor o de pell a partir
de cèl·lulesmare embrionàries. També
sónpioners enunnou campde recerca,
les cèl·lules iPS, que segueixen el camí
contrari: cèl·lules de pell, per exemple,
que es converteixen en embrionàries i,
per tant, capaces de convertir-se en al-
guna altra cosa. En definitiva, busquen
comcrear cèl·lules de recanvi pel nostre
cos ambquè, per exemple, regenerar un
cor després depatir un infart.

CarmeFabregat és tècnica d’aquest
centre.Ens ensenyaunpeix zebra, la se-
va especialitat. Què fa aquí un peixmi-
núscul originari de l’Índia? “Viuena l’ai-
gua dolça, necessiten poc espai per viu-
re, es reprodueixen ràpid, a nivell genè-
tic l’analogia amb els humans és d’un
85% ipoden regenerar el seu cosdurant
tota la seva vida”, explicaFabregat.És a
dir, que si pateixenmal al cor, a la retina,
la cua o les aletes els tornen a créixer. A
més, aquests peixos en concret son
transgènics, estandissenyats perquè les
cèl·lules del seu cor siguin fluorescents i
es puguin veure ambelmicroscopi quan
expressenunadeterminadaproteïna.

13.30 Crisi i futur
Éshoradedinar.Quanhihagana, l’inte-
rior de l’edifici també es pot veure com
ungrandònut esglaonat.Elmenjador és
pleperò també les terrassesde l’interior.

Molts joves investigadors mengen de
carmanyola i ambvistes privilegiades al
mar. A la cinquena planta avui hi ha ce-
lebració. Acaba de llegir la seva tesi la
DianaReyes.Ara ja és doctora i ho cele-
bra amb un bon vermut amb la seva fa-
mília, molts amics i companys. Entre
ells hi ha el primer director delCRG, la
Miquel Beato, que va liderar la creació
d’aquest centrebasat enelmateixmodel
degestióqueel del prestigiós centre ale-
manyEuropeanMollecularBiologyLa-
boratory (EMBL).Ésuna fundació pri-
vada, sense funcionaris i amb llibertat
per gestionar els seus pressupostos i
contractar.Quanbusquenun investiga-
dor, ho anuncien a Nature, envien les
ofertes a centres punters i van als con-
gressos ambels ulls benoberts.Els can-
didats passen per exigents entrevistes i
els avalua un comitè en què participen
grans científics, alguns d’externs al
CRG. Els seus contractes no són per a
tota la vida i passen contínuament per
avaluacions.

A la festa de laDianano es pot evitar
que surti un tema: la crisi i el futur que
els espera a ella i a molts dels que avui
l’acompanyen. Són joves entusiastes,
treballenmoltes hores i tenen clar que
perobrir-sepas en la recerca calmarxar
a fora.Tots s’estanmovent, ella fins i tot
té entrevistes concertades.El queno te-
nen clar és si podran tornar. Malgrat
l’excel·lència que es respira en tots els
centres del PRBB, no s’escapen de la
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5Trucant als voluntaris per l’estudi sobre l’Alzheimer de la
Fundació Pasqual Maragall. 6Desembolicant els quadres amb què
recaptar diners per a la recerca. 7 Preparant un cultiu al Banc de
Línies Cel·lulars.
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crisi. El 19dedesembre, uns200cientí-
fics del PRBBes vanmanifestar contra
les retallades en R+D del govern espa-
nyol, sumant-se a la convocatòria dedi-
ferents protestes quehi vahaver arreu.

14.00 Arqueologia genètica
Viatge al passat.Dins d’unanevera, a la
planta on hi ha l’Institut de Biologia
Evolutiva (IBE-CSIC/IPF), l’investi-
gadorCarlesLaluezaFox treu ossos de
neandertals del Sidron, i també d’un
mamut donat pel Museo de los Oríge-
nes, deMadrid.

Laluezaparticipaenelconsorci inter-
nacionalquehaaconseguitelprimerma-
padelgenomadelneandertal,quearacal
ampliar. “Ésunquimèricambfragments
de tres individus, les parts que estaven
conservadesencadaund’ells, per tanthi
habuitsen laseqüència”, explicamentre
ens ensenya com extreu pols d’un frag-
ment d’os. La seva feina consisteix a fer
autèntica arqueologia genètica. No la fa
ambpic i pala, sinó fent servirmàquines
de seqüenciació molt complexes.
D’aquestamiqueta de pols d’os aconse-
gueix lamostraqueanalitzarà lamàquina
perextreure l’ADNquehihagiconservat.

15.00 Amb els bioinformàtics
Visualment, lesmàquines de seqüenci-
ació són el menys atractiu. Pels que no

siguin científics, seran grans caixes amb
una petita pantalla. Per als centres de
recerca, però, ensenyar les sevesmàqui-
nesde seqüenciació és compresumir de
tenir unPorscheounFerrari. Aquestes
màquines són les que llegeixen el llibre
d’instruccions de la vida, l’ADN de les
mostres ambquè treballen.És a dir, ex-
treu les dades genètiques dequè s’espe-
ra treure conclusions.

A laUnitat deSeqüenciaciódelCRG
hiha lesmàquinesméspunteres i prepa-
ren ambcura lesmostres que analitzen.
Peruncantó, entra lamostrapreparada.
Per l’altre, en surt el codi genètic:
GTCAACCTAC... La sopa de lletres
que se’n treu, però, per ellamateixa no
diu res.Apocsmetres hi ha els bioinfor-
màtics. Són investigadors que treballen
en silenci, interpretant l’allau de dades
que surtende lamàquina. “Es produeix
més del que es pot digerir”, explica la
responsable de la unitat. Lesmàquines,
de costmilionari, no són res en realitat
sense lesments quehi ha al darrere.

ElCRG, ambel bioinformàticRode-
ricGuigó, va ser l’únic centre aEspanya
quevaparticipar enelprojecteGenoma.
Els nord-americans van fer servir un
software desenvolupat per l’investiga-
dor català, que ara té unpapermolt im-
portant en projectes internacionals,
com l’Encode, que fa uns mesos va fer
unmapade lapart de l’ADNfosc, la part
queno sóngens.

16.30 Addictes a la xocolata
Qui vulgui atrapar un ratolí que no faci
servir formatge.Elméseficaçés laxoco-
lata. Els encanta, ens explica el Rafael
Maldonado, investigador del CEXS-
UPFexpert en l’estudide les addiccions,
que ara està treballant amb ratolins ad-
dictes a la xocolata.Enconcret, vol veu-
re si hi ha relació entre lapèrduadecon-
trol en la ingesta demenjar i l’addicció a
les drogues.

Els ratolins xocolaters viuen a l’esta-
bulari, en una zona en penombra, amb
una llumgroguencamolt tènue (llumde
sodi) amb la qual han invertit el seu re-
llotge biològic. Quan és de dia pensen
que és de nit, que és quanmengen. Així
els investigadors els podenestudiar.Ca-
da cop que l’animal vol xocolata ha de
colpejar una palanca. Al principi, la bo-
leta de xocolata cau a la primera. Des-
prés, li posen més difícil: ha de prémer
més vegades perquè li caigui. Han vist
que hi ha ratolins capaços de donar uns
2.000cops compulsivament a la palan-
caper aconseguir la sevadosi.

“La pregunta que ens fem és: quines
són les diferències entre els que són ca-
paços d’arribar a dedicar tot aquest es-
forç per aconseguir la xocolata i els que
no?”, explica Maldonado. “Els resul-
tats ens permetran trobar a quin lloc
del cervell s’allotja lamotivació que hi
ha al darrere i, per tant, trobar una dia-

Des del PRBB
també s’ajuda a
ampliar el primer
mapa del genoma
del Neandertal
les màquines de
seqüenciació
llegeixen el llibre
d’instruccions de
la vida
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1 Peixos zebra adults per estudiar la regeneració cel·lular.
2 Extraient fragments d’os demamut per analitzar-ne l’ADN.

3 Celebrant la presentació d’una tesi doctoral. 4 Pipetejant, probablement
el gestmés repetit, per preparar unesmostres per una citometria.
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na on es pugui apuntar per desenvolu-
par nous fàrmacs per tractar els tras-
torns alimentaris, més efectius i sense
els efectes secundaris dels actuals”,
afegeix l’investigador.

17.00 Assajos clínics
Undels punts forts delPRBBésque es-
tà enganxat a l’Hospital del Mar i, per
tant, la translació de les troballes del la-
boratori a la clínica pot sermés ràpida.
De fet, a dins delPRBBhihaunaUnitat
d’AssajosClínics amb 12 llits on s’assa-
genenpersones fàrmacs endiferents fa-
ses experimentals: en fase I, quan ja han
vist queenanimals funcionenbé, per es-
tablir si en humans funcionen i el seu
llindar de seguretat; en fase II, per esta-
blir quines dosis són les bones per obte-
nir els efectes que es volen i continuar
estudiant efectes nodesitjats.

Els estudis es fan ambmalalts i amb
persones sanes (és el que s’anomena
grupde control).Enalguns assajos fins i
tot s’hi queden ingressats durant dies.
Les infermeres n’estan pendents tota
l’estona.Vigilen, entre altres coses, si te-
nen febre, la tensió, els prenenmostres
de sang o saliva i miren si se’ls altera la
visió. Han fet estudis amb fàrmacs per
tractar el dolor crònic, per a lapell opsi-
cofàrmacs, expliquenelMagíFerré, cap
de la Unitat, i l’Esther Menoyo, infer-
mera responsable.

18.00 Control antidopatge
Unmuntde tubs ambsangdonenvoltes
enganxats aundisc.Vénend’esportistes
quepertanyenaalguna federació espor-
tiva. Als tubs hi ha números per preser-
var la confidencialitat absoluta.Ens tro-
bem al Laboratori de Control Antido-
patge deBarcelona, també alPRBB, un
dels 33quehi ha acreditats almón i que
cada any analitzenunes 200.000mos-
tres de sang i d’orinad’esportistes. “En-
tre 4.000 i 5.000 s’analitzen aquí”, ex-
plica laRosaVentura, subdirectora del
laboratori.D’aquestesmostres, unamit-
jana del 2%donenpositiu. “Peròpoden
sermés”, observaVentura.

Al centre també fan recerca per fer
mésbonesanalítiques. “Hemtrobatcom
sermésprecisosa l’horadedeterminarsi
un esportista s’ha fet una transfusió de
sang; podem detectar la presència de
plastificats a la sang (ftalats) queprove-
nen de la bossa on es guardava la sang
que li hanposat”, explica.També inves-
tiguen per millorar la detecció d’altres
substàncies, com l’hormonadel creixe-
mentoels esteroidesanabolitzants.

El laboratori funciona des dels anys
80, però es va consolidar i va acreditar-
se als Jocs Olímpics del 92. Encara
guarden lesbossetes ambel logoolímpic
on recollien les mostres precintades.
Ara col·laboren amb tots els JocsOlím-
pics imoltes federacions esportives.

20.00Matalàs inflable
Al PRBB, la calma és general. A la sec-
ció de citometria, però, l’activitat és
frenètica. Treballen les 24 hores ana-
litzant lesmoltesmostres que els arri-
ben dels científics del PRBB.Hi ha po-
tents màquines que permeten veure
per dins, en viu i en directe, què els pas-
sa per dins a les cèl·lules. Es veuen co-
lors fluorescents que indiquen que al-
guna cosa canvia.

Els ha arribat el torn a la LuciaMa-
rucci,matemàtica, i l’ElisaPedone, biò-
loga, dues investigadores italianes del
CRG que fa dos anys i mig que són a
Barcelona.Volendesenvolupar unmo-
del matemàtic per entendre què passa
quan una cèl·lula diferenciada, de pell,
per exemple, s’indueix fins a transfor-
mar-se enunacèl·lulamarepluripotent.
Han fet alguns experiments en què han
passat 48 hores al costat de les seves
mostres i de lamàquina, dormint en un
matalàs inflable.

“Cadaquatrehoresmiremel fluores-
cent i recollim dades sobre els canvis
que hem vist. El color verd ens indica
l’expressióde laproteïna implicadaenel
procés”, explicaMarucci.

És compresenciar en viu i en directe
la regressiód’unacèl·lula adulta a lamés
tendra infantesa. Per ser precisos, fins i
tot abans, quan no era res més que una
cèl·lulamare sensepersonalitat.

El laboratori
d’antidopatge
encara guarda
bosses per a
mostres dels
jocs olímpics

Centres de recerca dins del PRBB
___ Institut Hospital delMar
d’InvestigacionsMèdiques (IMIM):
418 persones
___Departament de Ciències
Experimentals i de la Salut de la
Universitat Pompeu Fabra
(CEXS-UPF): 289 persones
___Centre de Regulació Genòmica
(CRG): 413 persones
___Centre deMedicina Regenerativa
de Barcelona (CMRB): 58 persones
___Centre de Recerca en Epidemiolo-
gia Ambiental (CREAL): 114 persones
___Fundació PasqualMaragall (FPM):
15 persones
___ Institut de Biologia Evolutiva
(IBE-CSIC/UPF): 118 persones
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5Assaig amb ratolins addictes a la xocolata. Els llums de sodi els
fa pensar que es de nit.6 Control de visió a la Unitat d’Assajos
Clínics de l’IMIM. 7Anàlisi de sang al Laboratori de Control
Antidòping.

7

DIUMENGE 13 DE GENER 2013

4


