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Per recombinacio de DNA in vitro es po-

den obtenir tres tipus de construccions que

tenen aplicacions industrials: 1) les que per-

meten d'expressar en gran quantitat un gen;

2) les que s'organitzen per a expressar un

conjunt de gens; i 3) les que constitueixen, de

fet, la invenci6 de nous gens. Analitzem

aquests tres tipus de reorganitzacions geni-

ques i alguns exemples.

Expressio dun gen

Es ben sabut que hi ha farmacs que, pre-

parats per metodes tradicionals, s'obtenen

en quantitats massa petites per ser comercia-

litzables. Per exemple, l'hormona del creixe-

ment, que to un nombre considerable d'apli-

cacions terapeutiques (tractament de l'ena-

nisme, fractures ossies, cremades i d'altres)

s'extreu d'hipofisis de cadavers i es necessi-

ten 50 cadavers per aconseguir l'hormona a

fi de tractar un nen durant un any. Endemes,

i contrariament al que ocorre amb altres hor-

mones, la de creixement d'animals no es

efectiva en humans. De l'any 1979 enca, el

gen que codifica l'hormona de creixement

es va clonar i expressar en E. co/i i ja ha

estat comprovat que, tal com fa l'hormona

natural, la de bacteri restableix el creixe-

ment normal de rates deficitaries. Ara

(1982) s'estan fent experiments en hospitals

per tal d'avaluar la seva efectivitat en

humans.
Amb I'ajut de vectors d'expressio regu-

lable, com son els que depenen dels promo-

tors trp o pL, es pot aconseguir que fins el

20 016 del total de proteina bacteriana sigui la

codificada pel gen que ens interessa. Com a

_positaris dels gens recombinants avui es

poden emprar, no solament E. co/i sino

altres bacteris, Ilevats i cel•lules d'animals i

plantes. Per a alguns dels tipus de cel•lules es

to molta experiencia en fermentacio, de ma-

nera que es podran millorar els rendiments,

en augmentar les densitats cel•lulars maxi-

mes en els fermentadors. La majoria de re-

sultats interessants per a la industria en els
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darrers anys s'han produ'it per l'expressio de
gens eucariotes en bacteris.
Un altre exemple es el de preparacio en

bacteris d'interferons humans, que son una
familia de proteines -almenys deu de
diferents- amb activitats antiviral i antitu-
moral. Tambe en aquest cas s'estan actual-
ment fent assaigs en hospitals per tal de
veure si les grans quantitats d'interferon, as-
sequibles per primera vegada, poden guarir
malalties virals greus i el cancer.
Una altra area que to interes per a la in-

ditstria farmaceutica es la del clonatge
d'antigens virics per a la preparacio de vacu-
nes. El principal esforc s'encarrila cap a vi-
rus que tenen importancia economica i a
aquells que son dificilment replicables en cul-
tius cel•lulars. Per a molt virus, encara poc
estudiats, el primer problema que es planteja
es identificar aquella proteina o proteines del
virio que indueixen la formaci6 d'anticossos
neutralizants de la infectivitat virica. El gen
corresponent a aquella proteina es el que cal
aillar i expressar en la cel•lula escollida. Per a
virus de RNA cal primerament sintetitzar un
cDNA mitjancant els enzims transcriptasa
inversa i DNA polimerasa. Actualment els
vectors de clonaci6 mes utils son els del grup
pBR, particularment el pBR322, i pBR329.
Una vegada identificat el plasmidi que ha in-
corporat les segiiencies d'interes, aquestes es
porten a un vector d'expressio com son els
depenents dels promotors trp o pL amb el fi
que es sintetitzi la proteina que es la vacuna
buscada. Encara no s'ha demostrat de mane-
ra definitiva que una proteina aixi sintetitza-
da sigui una vacuna efectiva. El progres es,
aixo no obstant, considerable per alguns vi-
rus de DNA com es el de la Hepatitis B i vi-
rus de RNA com el de la Grip, el del Xaram-
pio i el de la Febre Aftosa, entre altres. Hi ha
problemes a resoldre, com son el que una
proteina aillada es, en general, menys immu-
nogenica que el virus sencer. Tambe, i aixo
es possiblement mes dificil de resoldre, hi ha
una capacitat enorme de variacio dels vi-
rus RNA per acumulacio de mutacions. Es

calcula que la velocitat d'evolucio -es a dir,
el nombre de mutacions fixades per unitat de
temps- es un mili6 de vegades mes alta per
els virus de RNA que per els virus de DNA.
No es estrany que s'hagi d'anar actualitzant
una vacuna per obtenir protecci6 en front
dels nombrosos virus circulants i canviants.
Endemes d'hormones, interferons i vacu-

nes hi ha moltes proteines que son pro-
ductres d'expressi6 d'un gen i que tenen apli-
cacions industrials. Enzims, toxines, limfo-
quines, albtimina, factors sanguinis, en son
alguns exemples. On les tecniques es compli-
quen, pero les possibilitats s'amplien, es
quan mes d'un gen entra en joc.

Expressio d'un conjunt de gens

Hi ha processos que, per molt complexos
que semblin, son el resultat de l'acci6 coordi-
nada d'un conjunt de proteines: la fotosinte-
si, la solubilitzacio de minerals per microor-
ganismes, la biosintesi d'un antibiotic o la
capacitat de metabolitzar substancies toxi-
ques. Tots ells es podrien portar a terme si un
bon enginyer genetic sapigues ajuntar cada
gen amb un bon promotor i pogues aconseguir
que cada producte genic treballes eficient-
ment, com formant una cadena de produc-
cio. Pero aixo es, ara com ara, molt dificil.
El problema aixo no obstant, es pot afrontar
de manera mes modesta. Un antibiotic es,
sovint, una molecula resultat de l'accio d'en-
zims que la van fent pas a pas, de la mateixa
manera que es formen els metabolits fisiolo-
gics en una cel•lula. Es tracta d'alterar al-
guns dels gens que donen enzims que limiten
la velocitat total de biosintesi de l'antibiotic
a fi que el rendiment final aumenti. Aquesta
es una situacio biologicament molt interes-
sant, perque un microbi ha optimitzat,
despres de moltissim temps d'evoluci6, la
sintesi d'una quantitat d'antibiotic que li va
be. Com pot, doncs, l'enginyer genetic mani-
pular els gens per augmentar alto que milions
d'anys d'evolucio havien optimitzat, sense
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perjudicar el microbi? La resposta es sorpre-

nentment simple a un primer nivell d'obser-

vacio: un fermentador de mes de 100.000

litres, com els que s'usen per fer creixer els

microbis manipulats geneticament, to poca

relacie amb els ambientes naturals dels

microorganismes. L'important es que creixin

en les noves condicions artificials del fermen-

tador tot i produint l'antibietic en gran

quantitat. En un segon nivell d'observacie

aixe ens porta a un altre problema de I'en-

ginyeria genetica industrial que no es pot

oblidar. Alguns microbis manipulats han

perdut viabilitat perque alguns dels produc-

tes no naturals en ells son toxics. Cal, doncs,

buscar metodes, no solament de produccio

elevada de productes, sing tambe de mante-

nir el microbi amb bona viabilitat.

No cal dir que encara no s'ha produit cap

antibiotic d'aquesta manera, pero la recerca

en aquest camp avanca a bon ritme.

La sintesi de noves molecules

Potser l'aspecte mes capdavanter de l'en-

ginyeria genetica, i que pot servir per acabar

aquest breu resum, es l'aprofitament de totes

les tecniques de recombinacio de DNA in

vitro i de mutagenesi dirigida per a la fabri-

cacio de noves proteines no naturals. Com

exemple del que volem dir, serveix el de la

construccio d'interferons hibrids per C.
Weissman i col•laboradors. Corn hem dit
abans, els interferons constitueixen una
familia de molecules i, corn es de preveure

d'un punt de vista d'estrategia de la cel•lula,

amb propietats Ileugerament diferents uns

dels altres. Per recombinacio in vitro es va-

ren construir nous interferons hibrids que

compartien propietats d'ambdos pares.

Podra aixi construir-se algun interfere que

tingui accentuades les propietats antitumo-

rals propies d'aquestes protenes? Per muta-

genesi dirigida es poden, actualment, canviar

nucleotids seleccionats d'un gen o produir

mutacions a l'atzar, dins un segment deter-

minant de DNA. Es, doncs, evident que el

nombre de noves molecules que es poden cre-

ar, es molt elevat i es requereix un profund

estudi de les que coneixem abans de decidir

quines podran donar I'activitat biologica

volguda. Hom pensa, per exemple, que es

podran obtenir enzims amb noves activitats

catalitiques per mutagenesi dirigida als

nucleotids que codifiquen els centres actius

d'enzims ben coneguts.

Finalment hem de considerar que molts

dels farmacs els coneixem perque hem tingut

un assaig de la seva activitat biologica.

S'hauria descobert l'interfere sense un assaig

quantitatiu de la infectivitat virica? Aixe ens

porta a la prediccio que probablement hi ha

productes genics que es produeixen amb

massa petita quantitat per a esser detectats

pels metodes actuals. Un gen clonat s'ampli-

fica enormement i el producte d'expressie

podra estudiar-se adequadament. En efecte,

hi ha investigadors que busquen, en les

biblioteques de gens, aquells que poden do-

nar nous productes interessants. Queda ben

clar que, sigui a la Universitat o a la In-

dustria, els estudiants de Biologia tenen mol-

ta feina a fer.


