
MANIPULACIO DE LA MATERIA VIVA

Preambul

Els objectius basics d'aquesta ponencia han estat tres. Duna banda, la reunio d'un grup

de cientifics que han estat relacionats, i continuen estant-ho, amb aquesta materia, des de
molt diversos aspectes i que pensaven que podrien aportar els seus coneixements i expe-

riencia en aquest camp. D'altra banda, amb la seva participacio a la ponencia, estaven segurs

que aconseguirien I'actualitzacio dels coneixements i avengos fets en els iiltims anys. Final-
ment, i no per aixo menys important, es tractava de prendre una decisio en el tema del paper i
responsabilitat dels cientifics en la manipulacio de la materia viva.

En aquesta ponencia s'ha tractat de I'evolucio dels essers vius des de diversos punts de
vista. S'ha tingut en compte I'evolucio (natural)), fruit de I'atzar o de la interaccio de causes
diverses, aixi com I'evolucio oartificialn, producte de la intervencio humana. Aquesta interven-
cio de ('home malgrat que pugui semblar el contrari, no es un fenomen modern. Al Ilarg de la
historia tenim exemples de diferents tipus de manipulacio de la materia viva. Allo que fa que

ara contemplem aquest fenomen amb uns altres ulls, i amb una certa basarda, es is cons-
ciencia que es to actualment del que significa aquesta manipulacio i dels riscs que pot com-

portar. A mes, els espectaculars avenpos cientifics realitzats en les ultimes decades han fet
possible el refinament de les tecniques mitjangant les quals I'home actua sobre la materia

viva, arribant al nivell mes basic possible, com es la capacitat d'introduir canvis en el material

genetic dels organismes; alto que anomenem enginyeria genetica.
L'investigador to l'obligacio d'aprofundir tots els coneixements que li donin l'oportunitat

de trobar solucions als problemes plantejats. Alguns d'aquests problemes son la contamina-
cio, les infeccions microbianes o la produccio insuficient d'aliments. AixO, pero pot implicar la
introduccio en el medi ambient d'organismes modificats geneticament, amb el risc que se'n
deriva. Cal procedir sempre amb cautela i tenir en compte les possibles consequencies sobre
el medi ambient.

El risc, pero, no ha de ser mai un fre per al desenvolupament de noves tecniques. Sovint

es para esment sobretot en les metodologies emprades per a modificar organismes, quan
alto que ens hauria de preocupar es el producte final i I'us que se'n faci. De fet, els compo-
nents clau de l'avaluacio del risc son les propietats de I'organisme introduit i de ('ambient on
s'introdueixi. No es poden estendre a tots els grups d'organismes les generalitzacions de-
senvolupades en grups especifics, ja que les caracteristiques genetiques i demografiques,
aixi com la seva influencia en el medi, poden ser molt diferents. Aixo no implica que calgui
considerar cada introduccio ailladament. L'experiencia acumulada en tipus especifics d'intro-
duccions pot contribuir a desenvolupar un conjunt de criteris que ens ajudin a jutjar cada cas.
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LA SIDA COM A PROBLEMA DE SALUT COMUNITARI

1. La frequencia de casos de SIDA als paisos de parla catalana mostra una distribucio
irregular amb unes taxes de prevalenga acumulada mes elevades per Catalunya i per Ba-
lears. Aquestes son de (es mes elevades de I'Estat espanyol i comparables ales dels paisos
europeus mes afectats.

2. Cal disposar de dades prou orientatives sobre la frequencia i l'evoiucio de la infeccio
i tambe sobre la composicio i la distribucib dels grups de persones exposats a conductes de
risc elevat de contagi.

3. L'atencio medico-sanitaria als afectats, malalts i portadors, conve que es proporcioni
per la xarxa de serveis regulars sense que s'hagin de crear establiments monografics, per evitar
disfuncions assistencials i discriminacio als pacients. No obstant aixo, cal disposar de recursos
fisics i personals adequats per resoldre els problemes especifics que planteja la SIDA.

4. L'atencio social dels afectats es un dels problemes mes greus dels pacients que
pertanyen a col-lectius socialment marginats. Cal un esforg de I'administracio i de tota la
comunitat per proporcionar una atencio social digna, propia de la situacio socio-economica
dels paisos de parla catalana.

5. Llevat d'algunes iniciatives de metges clinics, no s'ha procedit a una investigacio
sistematica dels costos derivats de I'atencio, la prevencio i el control de la SIDA. Cal encoratjar
els projectes en curs, corn el de Catalunya, per tal de procedir a una planificacio racional de les
activitats sanitaries. No obstant aixo, els estudis elaborats als Estats Units, on l'epidemia es
mes intensa, preveuen una repercussio inferior al 1 % de totes les despeses sanitaries.

6. Les caracteristiques propies dels mitjans de comunicacio afavoreixen un tractament
informatiu prioritari de la SIDA que, dissortadament, comporta la possibilitat de provocar
confusions i alarmismes entre la poblacio.

7. Cal destacar, pero, que tant des de I'ambit assistencial, com des del cientific ides de
les administracions sanitaries s'observa a tot el mon una utilitzacio intensiva dels mitjans de
comunicacio per donar projeccio a hipotesis i especulacions insuficientment contrastades, de
manera que s'afavoreixen els efectes indesitjables considerats abans.

8. Es necessari fomentar la recerca en els ambits de la sociologia, la psicologia, l'epide-
miologia i l'organitzacio dels serveis sanitaris per tal d'elaborar programes d'activitats de
prevencio i control, electives i eficients.

9. Cal, tambe, fomentar la recerca basica, particularment en el camp dels retrovirus,
donada la diversa influencia d'aquests microorganismes des del punt de vista biologic (trans-
missi6 genetica (ftritzontah, paper en I'evolucio de la vida, etc.) i des del punt de vista
patologic (alteracions immunitaries, etc.).

10. Saludem i ens adherim a la iniciativa de I'OMS per tal de promoure una resposta
social positiva, des de la millora de les activitats sanitaries de prevencio i control, fins a I'aban-
donament d'actituds segregacionistes i poc solidaries amb les victimes de la sindrome.
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Hi ha factors, com ara Iescala geografica la frequencia d introduccio. que contribueixen a

determinar si una modificacio genetica quedara controlada o s escampara . En general, en les

proves a petita escala el risc es menor i mes facil de tractar que en les aplicacions a gran

escala.

En fer I ' avaluacio del risc, cal sospesar d'una banda , els perills que comporta fer les

introduccions especifiques i, de I'altra , els beneficis que se ' n derivaran , aixi com el risc que

pot implicar deixar de fer la introduccio.

Finalment , els avencos i el desenvolupament de noves tecniques que serveixin per

millorar la condicio humana i augmentar -ne el benestar social haurien de ser a I ' abast de

tothom . Cal una cooperacio internacional . L'us assenyat de la nostra capacitat de manipula-

cio del medi ambient ha de ser una tasca compartida , sense cap limitacio determinada per

fronteres.

Conclusions

En consequencia, els participants en la ponencia han acordat les seguents conclu-
sions:

1. El proces essencial de I'evolucio es la transformacio del material genetic. Es tracta

d'un fenomen que es dona espontaniament i I'home ha sabut servir-se'n i treure'n benefici.

Els moderns avencos tecnologics han ampliat el ventall de possibilitats d'actuacio de I'home,

amb aplicacions que sovint comporten la modificacio del material genetic de determinats or-

ganismes.

2. Els beneficis que la manipulacio de la materia viva reporten a I'home, millorant-ne les

condicions de vida, haurien de ser patrimoni de tots, sense coneixer fronteres entre pafsos.

Es imprescindible la cooperacio entre els investigadors que treballen en tasques comunes de

recerca, independentment de la seva nacionalitat. A mes, cal elaborar unes normes que

garanteixin I'us etic dels possibles descobriments i aplicacions.

3. La manipulacio de la materia viva per part de I'home implica sempre risc. Cal, pero,

considerar en cada cas si aquest risc es mes gran del que es derivaria de la seva no execucid

i cal tenir una visio ecologica del problema per fer-ne la justa valoracio. La intervencio humana

ha de fer-se de manera que quedin garantides la integritat de la salut humana i la del medi am-

bient.

4. El descobriment i introduccio de nous procediments ofereix noves possibilitats de

recerca interdisciplinaria en que poden treballar conjuntament genetistes (poden ampliar el

coneixement de I'estructura genetica de les poblacions), ecolegs (es perfeccionen els meto-

des d'estudi en ecologia aplicada) i biblegs moleculars (aclarint-ne aspectes fonamentals,

com ara la capacitat de transmissio dels plasmidis o dels elements transposables).

5. Cal que els investigadors prenguin precaucions en la manipulacio genetica de I'es-

pecie humana. Els avencos tecnologics indubtables dels darrers anys donen unes grans

possibilitats de resoldre problemes i malalties, pero aquestes possibilitats han d'estar regula-

des per unes normes etiques que ha de ser obligat complir.
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retard en el desenvoluparnent de la inununologia de nianera que aquesta es una autentica
« ventafocs» entre les ciencies biologiques.

En els hospitals del Principat nomes hi ha dos serveis d'immunologia i per altra part, com
que no figura aquesta ciencia com una « assignatura » dels programes de medicina, ciencies
biologiques o veterinaria, la presencia de professors d'immunologia a les nostres universitats
es quasi nul la. El voluntarisme per part de professors de camps cientifics afins no pot
substituir alto que hauria de constituir una presencia important a les nostres universitats;
professors dedicats a una de les ciencies en mes rapid desplegament arreu del mon i que, a
mes, esta ajudant a comprendre la materia viva i les seves malalties.
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