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Les cèl·lulesmare i la clonació,
premiNobel demedicina

JohnB.GurdoniShinyaYamanaka
obtenen el Nobel per haver desco-
bert com es poden reprogramar
cèl·lules mare per transformar-se
enqualsevol teixit.Elsseustreballs
obrennouscampsd’investigació.

ganismes”. “Ara entenem que les
cèl·lulesmadures no tenen per què
quedarconfinadespersempreenel
seu estat especialitzat”.

Cap a lamedicina regenerativa

El jurat del Nobel ha tingut en
compte, segons consta en l’acta del
premi, que, reprogramantaquestes
cèl·lules, els científics han creat
“noves oportunitats per estudiar
malalties i desenvolupar mètodes
de diagnòstic i tractament”.

Els seus treballs han obert nous
camps d’investigació i darrere
d’aquestes descobertes hi ha la fi-
ta de lamedicina regenerativa, que
ha de servir per un dia substituir
amb lespròpies cèl·lulesòrgansda-

nyats. A Barcelona hi ha bons
grups treballant en aquest àm-
bit, com els del Centre deMedi-
cinaRegenerativa. El premiNo-
bel està dotat amb vuit milions
de corones sueques (prop de
930.000 euros), un 20%menys
que l’anypassat, quanesva reco-
nèixer la tasca dels immunòlegs
Bruce A. Beutler (nord-ameri-
cà), JulesA.Hoffmann(francès)
iRalphM.Steinman(canadenc).

Aquesta setmana també
s’anunciaranelspremisNobelde
física i química, de literatura i de
la pau. El lliurament dels premis
Nobel es farà el 10 de desembre,
coincidint amb l’aniversari de la
mort d’AlfredNobel.e

L.B.

BARCELONA. Els científics que han
revolucionat l’estudi de les cèl·lules
mare han guanyat el Nobel de me-
dicina2012.ElbritànicJohnB.Gur-
don,delaUniversitatdeCambridge,
i el japonès Shinya Yamanaka, de la
UniversitatdeKyoto,hanestatpre-
miats per haver descobert com es
poden “reprogramar” les cèl·lules
maduresperquè“esconverteixinen
cèl·lules pluripotents” capaces de
transformar-se en qualsevol teixit.

Quatre dècades separen les des-
cobertesdels dos científics. Els tre-
balls de Gurdon amb granotes el
1962 van ser claus per a la clonació
de l’ovella Dolly, i va descobrir que
“l’especialització de les cèl·lules és
reversible”. Quaranta-quatre anys
després, Yamanaka va descobrir, el
2006, gràcies als seus treballs amb
ratolins, lesproteïnesamblesquals
una cèl·lula adulta es pot reprogra-
mar per convertir-se en cèl·lules
mare.Lesdues tècniquesestanem-
parentades amb l’origen de la vida
ihanaixecatcontrovèrsiesètiques i
religioses. Segons l’Institut Karo-
linska d’Estocolm, que atorga des
del 1901 els premis Nobel, els estu-
dis deGurdon i Yamanaka “han re-
volucionat” la comprensió “de com
esdesenvolupenlescèl·lules ielsor-

El guardó reconeix la feinadeJohnB.Gurdon i ShinyaYamanaka

El britànic John B. Gurdon (01) i el japonès Shinya Yamanaka (02) han obtingut el premi Nobel de
medicina per dues descobertes científiques separades per quatre dècades. AFP

Lamedicina regenerativa

E
nguany,elpremiNobeldemedicina i fisiologiaésespecialment
significatiuperdosmotius.Primer,per latransversalitatgene-
racionaldelsguardonats,quedemostraquelaciènciaavançaso-

bre lesbasesdetreballsprevisquesovintnobuscavenunaaplicabili-
tat immediata.Segon,perquèreconeixunavençclauenelcampde la
medicinaregenerativa,unaaproximacióbiomèdicaquepermettrac-
tardeterminadesmalaltiesproporcionantalpacientungrupconcret
decèl·lules funcionals.Lescèl·lulesqueespodendesenvoluparapar-
tirdelstreballsd’aquestsdoscientíficssóntanversàtilscomlescèl·lu-
lesmareembrionàries,peròsenseelcomponentèticd’aquestescèl·lu-
les, atès que s’obtenen delmateix pacient, i amés un cop
trasplantadesnoprodueixenrebuig immunològic.Vénen
asercomlapedrafilosofaldelamedicinaregenerativa.
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