
Presentació 
Últimament, la tecnologia està evolucionant tant i de tal manera que ens permet fer 
coses que fins fa uns anys haurien estat inimaginables. Qui podia arribar a pensar fa 
uns anys que podríem modificar els aliments per millorar-ne les qualitats? O que seria 
possible tenir fotografies de les galàxies més llunyanes gràcies a un satèl·lit des de 
l’espai? I, retrocedint una mica més en el temps, qui hauria pensat que només de pré-
mer un interruptor podríem tenir llum a casa o que, obrint una aixeta, sortiria aigua?
Tot i que alguns ja formin part del nostre dia a dia, i d’altres gairebé ni els tenim 
en compte, són tots aquests avenços de la ciència els que ens permeten ser on 
som i viure de la manera que vivim.. No sabem encara quin és el nostre límit, si és 
que n’hi ha un.
El meu treball de recerca tracta, doncs, d’un tema del qual poques vegades se sent 
a parlar. No m’agrada posar-los etiquetes, ja que no hi ha cap necessitat de fer-ho, i 
em costa una mica d’explicar. He parlat, doncs, d’aquells nens els pares dels quals, 
tenint el fill gran afectat per una malaltia genètica, l’única cura per a la qual és un 
trasplantament, decideixen tenir un fill petit que pugui fer-los de donant. Dit d’una 
altra manera, el fill petit no patirà aquesta patologia i, a més a més, serà compatible 
amb el seu germà gran, per poder-li fer de donant posteriorment.
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Metodologia
He organitzat el treball en dues parts, una de pràctica i una de teòrica. 
Dins la pràctica, explico tant el procés de selecció d’embrions, com el trasplanta-
ment que es duu a terme més endavant, i a més també he explicat les cèl·lules mare, 
tant la seva classificació com el que es pot fer gràcies a elles avui en dia. També 
tracto els problemes i les consideracions ètiques a tenir en compte i com està regu-
lat legalment aquest tema arreu del món.
A la part pràctica, vaig poder fer una visita al centre de cèl·lules mare, que es troba 
al parc tecnològic de la Universitat de Girona, i parlar amb el director. Vaig poder vi-
sitar el Departament d’anatomia patològica de l’hospital Josep Trueta. A més a més, 
vaig tenir el plaer de parlar amb una família, que em va ajudar molt explicant-me 
com havia estat la seva experiència al llarg de tot aquest procés tan costós.

Cos del treball
El treball comença parlant de les malalties que poden afectar els fills. Són malalties 
recessives com: anèmia de Fanconi, anèmia de Diamond-Blackfan, anèmia aplàsica, 
beta talassèmia, immunodeficiència comuna (CVID), que afecten un percentatge 
molt baix del total de la població i provoquen un dèficit de leucòcits a la sang. Els 
leucòcits són les cèl·lules responsables del sistema immunitari, la qual cosa fa que 
siguin molt més susceptibles de patir malalties diverses. Les persones que les pa-
teixen tenen una esperança de vida de fins a 20 anys i l’única cura que actualment 
s’ha demostrat que funciona és rebre cèl·lules mare hematopoètiques (precursores 
dels leucòcits) sanes. Les cèl·lules mare hematopoètiques només es troben a la me-
dul·la òssia i al cordó umbilical.
S’emfatitza també la necessitat que donant i receptor siguin compatibles. Per tal 
d’explicar aquest concepte, he aprofundit en la histocompatibilitat, un complex 
de molècules responsables del nostre sistema immunitari i que s’han de tenir en 
compte a l’hora de fer trasplantaments. El nostre sistema immunitari reconeix les 
cèl·lules que no formen part del nostre organisme i les ataca, impedint d’aquesta 
manera que organismes patògens ens provoquin malalties. Si donant i receptor no 
són compatibles, és quan es produeixen els rebuigs.
S’explica el procés de selecció de l’embrió per mitjà de diferents mètodes com poden 
ser: la biòpsia de blastòmers, la biòpsia del corpuscle polar i la biòpsia del blastòcit. 
També es parla dels controls que s’han de dur a terme durant l’embaràs i el cost del 
tractament; no només econòmic sinó també físic i psicològic.
Més endavant es fa una petita introducció a les cèl·lules mare, així com la classifica-
ció d’aquestes, i s’expliquen més profundament les cèl·lules mare hematopoètiques, 
que es generen a la medul·la i són les que acabaran donant lloc als leucòcits, cèl·lu-



les que constitueixen bona part del sistema immunitari. Les cèl·lules mare hemato-
poètiques, doncs, són les que serviran per guarir el fill malalt i poden obtenir-se tant 
de la medul·la com del cordó umbilical del fill que naixerà.
Com a última part del procés s’explica el trasplantament. És necessari fer quimiote-
ràpia abans per tal de destruir les «cèl·lules malaltes» i poder-les substituir per les 
que es rebran. La injecció de les cèl·lules mare del donant es fa mitjançant un catè-
ter, col·locat en una artèria, i dura de mitjana unes 3 hores. Després d’això s’han de 
fer diversos controls periòdics per comprovar que tot es desenvolupa amb norma-
litat. Poden sorgir alguns problemes i rebuigs, com la GVDH aguda o la crònica, que 
es dona quan els nous leucòcits ataquen el propi organisme. També es poden donar 
hemorràgies, dolors diversos… I és necessari tornar-se a vacunar, ja que el sistema 
immunitari ha estat destruït i substituït per un de sa.
En aquesta part pràctica he parlat també de la legalitat als diferents països: n’hi ha, 
com Espanya o el Regne Unit, on sí que és legal dur a terme el procés, però en d’al-
tres, com Alemanya, està completament prohibit. Als Estats Units, en canvi, no hi ha 
una llei clara al respecte. 
Tot això obre un gran debat ètic, amb molts punts a favor però també molts en con-
tra, i cada família és un cas diferent. Seran ells, doncs, els responsables de prendre 
una decisió.
Pel que fa a l’aspecte pràctic, vaig tenir la sort de poder visitar l’Hospital Josep Tru-
eta i el centre de cèl·lules mare situat al parc tecnològic de la Universitat de Girona, 
on vaig poder recollir molta més informació. També vaig tenir la sort de poder parlar 
amb una família la filla gran de la qual patia anèmia de Fanconi i van explicar-me 
la seva experiència i em van ajudar molt a entendre-ho tot millor i des d’un punt de 
vista més proper. Per acabar vaig fer algunes enquestes ,per veure quina era l’opinió 
de la gent i què sabien sobre el tema.

Conclusió
Després d’haver fet tot aquest treball, he pogut aprendre molt més sobre un tema 
poc tractat, i que moltes persones desconeixen. He aprofundit en molts àmbits del 
món científic, especialment en el camp de les cèl·lules mare, que són un futur ple 
d’esperances on encara queda molt i molt per descobrir, i també en els nous tracta-
ments que van sorgint, com la teràpia gènica, encara en fase experimental. Pel que 
fa a l’apartat teòric, els resultats de les enquestes em van sorprendre molt grata-
ment, ja que aquest tema era molt més conegut del que m’esperava.
M’agradaria dir, també, que moltes vegades aquests nens són anomenats de di-
verses maneres, com ara «bebè medicament» o «germà salvador», ja que tenim la 
necessitat de posar una etiqueta a tot. Quan vaig entrevistar la família però, ells em 



van fer veure que no calia posar-los una etiqueta. Simplement són nens, germans, 
que s’estimen com qualssevol altres i que, en aquesta ocasió, a més a més, el petit 
ha pogut ajudar el gran. 
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