
Presentació
En el meu cas, m’ha resultat molt fàcil decidir-me sobre la temàtica del meu treball de 
recerca ja que quan em vaig assabentar de l’existència d’aquesta eina d’edició genè-
tica i de la seva multitud d’aplicacions, que literalment poden canviar la nostra vida, 
em va resultar molt interessant i sorprenent i em vaig encuriosir per aprendre més 
sobre aquest tema. D’aquesta manera, vaig decidir que la millor manera de conèixer 
amb més profunditat el mètode CRISPR era realitzant un bon treball de recerca.
A més a més, el fet de ser un tema nou, poc tractat i del qual la majoria de la gent 
no havia sentit mai a parlar, feia ressaltar encara més el meu interès i em vaig 
sentir motivat per desenvolupar-ne un treball i transmetre els coneixements apre-
sos a la resta de la gent.
El meu objectiu a l’hora de fer aquest treball era conèixer el funcionament de la tècni-
ca CRISPR, les aplicacions que pot tenir en els diferents àmbits, la seva relació amb la 
bioètica i fomentar l’interès per la ciència i fer-la propera, atractiva, i entenedora.

Metodologia
El meu treball de recerca consta de dues parts: la part teòrica i la part pràctica. En la 
part teòrica explico què és el mètode CRISPR, la seva història i descobriment, el seu 
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funcionament en cèl·lules procariotes explicant detalladament les seves etapes, la 
seva utilització per editar qualsevol seqüència d’ADN i les fases del seu procés, els 
avantatges d’aquesta tecnologia respecte d’altres tipus de teràpia gènica, els reptes 
als quals s’enfronta, la multitud d’aplicacions que pot tenir en àmbits relacionats amb 
l’agricultura, ramaderia, fàrmacs, cura de malalties i embrions humans, i d’altres que 
fins i tot poden semblar de ciència-ficció; també explico els escenaris d’amenaça bio-
lògica que es poden dur a terme si es fa un ús malèvol d’aquesta eina i, per acabar, les 
implicacions ètiques generades del seu ús. D’altra banda, la part pràctica l’he dividida 
en dos apartats. En el primer he realitzat un vídeo explicatiu sobre el mètode CRISPR i 
les seves aplicacions perquè d’aquesta manera, gràcies a aquest vídeo, es pot fer l’ex-
plicació sobre aquest tema de manera molt més entenedora i didàctica, ja que proba-
blement per als receptors que tenen poc coneixement sobre aquest àmbit els resul-



tarà molt difícil seguir la presentació, la qual conté molts tecnicismes i paraules clau 
per explicar de manera detallada i precisa el contingut del treball; i en l’altre apartat 
he realitzat una enquesta sobre el mètode CRISPR enfocant-la especialment en l’ètica 
i la controvèrsia que desperta aquesta tècnica, per poder fer una breu anàlisi del que 
pensa la joventut d’avui en dia sobre la seva utilització i les seves perspectives futu-
res, i també per treure’n diverses conclusions.

Cos del treball
El sistema CRISPR forma part d’un sistema immunitari adaptatiu desenvolupat 
per organismes procariotes per defensar-se de la incorporació de material genètic 
extern. Aquest sistema immunitari està mediat per una nucleasa específica que 
degrada l’ADN invasor i, posteriorment, alguns fragments de la molècula degradada 
s’emmagatzemen per reconèixer i eliminar seqüències similars en el futur. Recent-
ment s’ha comprovat que el sistema es podria reprogramar per reconèixer qualse-
vol seqüència d’ADN i fer edicions genètiques sobre un gran nombre d’organismes 
d’una manera molt específica i amb un risc d’error bastant baix, quasi inexistent, la 
qual cosa li permet tenir una àmplia gamma d’aplicacions diferents. 
El mètode CRISPR, en comparació a la resta d’eines d’edició genètica, és molt més 
barat ja que no necessita un equip gaire complex per poder-lo dur a terme; a més, és 
molt més ràpid, perquè tan sols consta d’una etapa que consisteix a obtenir un ARN 
guia. I, per acabar, el sistema CRISPR-Cas permet introduir canvis d’una manera 
molt més eficient i precisa, amb una taxa d’error menor a un 2,5 %, per això un dels 
reptes als quals s’enfronta aquesta tecnologia és el de reduir els efectes off-target, 
és a dir,  evitar que actuï en seqüències semblants a la que es vol editar.



Les seves possibles aplicacions i àrees d’investigació són múltiples: des de millo-
rar el rendiment de la nostra agricultura i ramaderia amb el desenvolupament de 
plantes i aliments transgènics que afecten directament la nostra alimentació; la 
producció de biomaterials nous, incloent-hi biocarburants, fins a la seva aplicació 
en biomedicina per a la producció de nous medicaments, trasplantament d’òrgans, 
teràpies genètiques i cel·lulars, control de malalties infeccioses, així com noves 
teràpies per a malalties o la prevenció de malalties genètiques. Però també conté 
el greu potencial d’un ús malèvol i destructiu, la manipulació genètica per obtenir 
característiques específiques en un ésser humà (més força, resistència, vigor i altres 
característiques atlètiques), i obre les portes a un escenari on l’ús de la biotecnolo-
gia en l’àmbit militar pot donar lloc a la futura aparició d’un «súpersoldat» i donar 
lloc a una guerra biològica o utilitzar-lo també per al bioterrorisme.

Conclusions
Com a conclusió d’aquest treball he pogut aconseguir el meu objectiu principal que era 
conèixer i aprendre d’un tema que era totalment nou per mi, ja que per realitzar tot el 
cos del treball he hagut de fer una extensa recerca sobre el mètode CRISPR, de manera 
que he pogut conèixer i entendre a la perfecció tot el seu funcionament i la gran multi-
tud d’aplicacions que pot tenir. També m’ha resultat tot un repte dur a terme una part 
del treball que tracta sobre la bioètica i la relació que té amb la tècnica CRISPR, i per 
això vaig haver d’aprendre aquest nou vocabulari i lligar-ho amb les aplicacions que té.
Així doncs, puc dir que el treball m’ha resultat molt satisfactori i complet ja que he 
assolit tots els objectius marcats.
Pel que fa a la part pràctica, em sento molt orgullós del resultat del vídeo explicatiu, 
estic del tot segur que ajudarà a moltes persones interessades a entendre sobre el 
tema i, d’altra banda, pel que fa a les enquestes, els resultats m’han resultat força 
sorprenents: he pogut veure, en termes generals, que els joves tenen una opinió 
bastant oberta a les modificacions genètiques perquè, com he pogut veure als re-
sultats, hi ha força gent que sí que veu ètica la seva utilitat en l’àmbit mèdic i en 
aspectes essencials per a la humanitat.
En definitiva, gràcies a la tecnologia CRISPR es comença a pensar en coses que era 
inimaginable poder aconseguir i ara sembla que ja ho tenim aquí a tocar. Tan sols la 
imaginació és el límit de les aplicacions CRISPR.
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