
L’APLICACIÓ DEL CRISPR EN ELS ÉSSERS HUMANS 

Carla Huertas Martínez 

Immaculada Concepció de Gavà 

Introducció 

El motiu que m’ha dut a terme escollir aquest treball, ha estat la inquietud que em va 

generar el temari de biologia de 4t de la ESO, específicament el tema de l’ADN, on em 

vaig adonar que aquest era un concepte que em cridava molt l’atenció, ja que tot el que 

vaig aprendre em va semblar interesant. 

Però quan realment vaig veure que aquest tema era molt més extens i complex del que 

em pensava va ser quan estàvem confinats. Al principi del confinament donaven un 

programa a la televisió per les nits que es diu: “No pot ser!”, és un programa de TV3, en 

el qual el presentador, Jordi Basté, en cada programa es centra en un tema específic i 

investiga molt sobre aquest, amb l’objectiu de descobrir coses que probablement no 

sabem. El programa: “Gen-ètica?”, em va fer pensar que encara hi ha moltes coses per 

investigar. 

Des de petita, he mostrat curiositat sobre els temes científics i l’origen de les coses. 

Sempre que miro cap al futur m’imagino en un laboratori mirant pel microscopi, intentant 

descobrir alguna cura o simplement descobrint noves coses per millorar el món. 

Per això he decidit tractar aquest tema en el meu Treball de Recerca, ja que gràcies a 

la tècnica del CRISPR es poden curar moltes malalties que avui en dia no tenen cura i 

així poder millorar la vida de les persones que les pateixen i dels seus familiars.  

Hipòtesis 

“És pot modificar un gen des de casa i sense coneixement previ a partir d’un KIT que 

proporciona totes les eines per dur a terme la modificació genètica de bacteris.” 

Objectius 

Per tal de poder verificar la meva hipòtesi els objectius que m’he plantejat són els 

detallats a continuació: 

- Aprendre la formació d’un gen per després poder modificar-lo. 

- Descobrir en que consisteix l’enginyeria genètica i que pot provocar. 

- Conèixer al detall i aprofundir en la tècnica CRISPR. 



- Investigar sobre les malalties que es podrien curar gràcies a aquesta tècnica. 

- Intentar modificar un gen amb el CRISPR. 

- Realitzar un treball formal respectant una temporització continua. 

Metodologia 

El treball es divideix en dues parts: la teòrica i l'experimental. 

La primera part, consta de 3 seccions. La primera secció ens presenta uns conceptes 

bàsics per tenir el primer contacte amb la genètica, com la formació del DNA o la 

transcripció genètica. En la segona secció, ja comencem a introduir-nos en l'àmbit de 

l'enginyeria genètica, on observem com funciona la inserció de gens o on podem 

diferenciar les diferents mutacions. Per finalitzar la part teòrica, l'última secció està 

únicament centrada en el CRISPR, es defineix aquesta tecnologia, es mostra una mica 

el seu funcionament i, també malalties que s'estan intentant curar. 

La part més experimental, també està estructurada en 3 apartats. El primer apartat 

consta d'un experiment dut a terme a partir d'un kit que conté totes les eines per poder 

produir una mutació específica a la proteïna subunitat ribosomal rpsL que impedeix que 

l'estreptomicina s'uneixi, fet que permet que els bacteris, Escherichia coli, creixin sobre 

els mitjans d'estreptomicina. El segon apartat, consisteix en una entrevista amb la 

investigadora i professora de la Universitat de Barcelona, Gemma Marfany, per obtenir 

més informació sobre aquesta tecnologia i com els científics estan avançant en les seves 

investigacions gràcies a ella. Finalment, l'últim apartat està constituït per una enquesta 

amb l'objectiu d'aconseguir informació sobre els coneixements que té la població sobre 

aquesta tecnologia i si estarien d'acord en fer-la servir per curar malalties. 

Resultats  

Els resultats que he obtingut de cadascun dels tres apartats de la part experimental són 

els següents: en l'experiment tot i patir algunes complicacions, considerem exitosa la 

pràctica, ja que en dues plaques l'experiment ha funcionat correctament i, per tant, he 

pogut afirmar parcialment la hipòtesi plantejada a l'inici; l'entrevista m'ha fet veure que 

el CRISPR no només és la tecnologia del futur, sinó que ja és la tecnologia del present, 

pel fet que ja s'està utilitzant, també la part ètica té molta importància a l'hora de 

continuar investigant; finalment en l'enquesta he pogut observar que hi ha moltes 

persones de tots els rangs d’edat que desconeixen aquesta tecnologia, però que estan 

disposats a donar-li una oportunitat per poder arribar a curar malalties.  
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