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NADONS A LA CARTA:  

LÍMITS I ÉTICA GENÉTICA 
QUÈ SIGNIFICA “NADONS A LA CARTA”?   

Entre la població, hi ha una gran confusió 

en el significat de “fill a la carta”, ja que hi 

ha 3 conceptes, diferents, però que en 

algunes ocasions s’utilitzen com a 

sinònims erròniament. Aquests 

conceptes són: donació d'òvuls i 

espermatozoides (gàmetes), diagnòstic 

genètic preimplantacional (PGD) i edició 

genètica (CRISPR). Aquesta última és la 

que millor representa la descripció de 

"nadons a la carta", també coneguts com 

"nadons de disseny". Seguidament, faré un petit incís sobre cada terme per acabar de aclarir els conceptes.  

 

En el cas de la donació de gàmetes, les persones que decideixen tenir un fill adoptant gàmetes donats han 

d’anar a un centre de fertilització assistida, on hi ha les bases de dades amb la informació dels donants. Les 

bases de dades més completes inclouen, fins i tot, característiques físiques del donant i informació educativa i 

laboral. A més, les cèl·lules reproductives s'avaluen a través d'un screening genètic per descartar la presència de 

múltiples malalties, evitant que es transmetin al futur embrió. 

D’altra banda, el diagnòstic genètic preimplantacional (conegut també com PGD per les sigles en anglès) és una 

tècnica que permet estudiar l'ADN d'un embrió. Després d'aconseguir artificialment la fecundació mitjançant 

fertilització assistida, s'extreu una cèl·lula de l'embrió per estudiar el seu genoma complet i, així, de la mateixa 

manera que el screening, observar si l’embrió presenta trisomies, per exemple. 

Per últim, la tècnica d'edició genètica (CRISPR) és la veritable possibilitat de dissenyar un nadó o d'aconseguir 

un fill a la carta. És una eina que permet identificar el defecte en un gen i corregir aquest error. En el punt 

següent, ampliaré aquest mètode.  

 

TÈCNICA CRISPR 

CRISPR són les inicials en angles per a Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. És un 

mètode en biologia molecular per editar l'ADN genòmic. Actualment, el sistema CRISPR es divideix en dos 

components: l'ARN guia i l'endonucleasa associada a CRISPR (per exemple, Cas9).  
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Perquè la seqüència genòmica pugui ser editada, ha de contenir l'anomenada seqüència PAM. La seqüència 

PAM es troba a continuació de la seqüència del ADN genòmic diana per l'ARNg. Un cop el complex ARNg/Cas9 

reconeix la seqüència diana del ADN genòmic, Cas9 tallarà les dues cadenes de l'ADN (en direcció 5' de l'ADN). 

Un cop tallat l'ADN, la cèl·lula intentarà reparar el dany, i ho pot fer emprant qualsevol dels dos mecanismes de 

reparació que té:  

- Unint els dos extrems tallats de forma no homòloga (mecanisme conegut com a NHEJ)  

- Emprant l'homologia de cadena (HDR).  

El mecanisme NHEJ sovint causa 

mutacions per inserció o per pèrdua de 

bases d'ADN, i així causant desplaçament 

en el marc de lectura dels codons, i causant 

codons d'aturada de forma prematura. Per 

la reparació HDR cal una plantilla per 

reparar el tall. Així, la biologia molecular 

treu avantatge d'aquest mètode de 

reparació per introduir mutacions 

específiques en un gen.  

 

CONCEPTE D ’ÈTICA 

L’ètica és la disciplina que estableix criteris i mètodes per decidir si les accions són correctes o equivocades.  Per 

aquest motiu, l'ètica defineix els valors essencials que guien cap a les accions correctes i estableix regles, pautes, 

i polítiques que condueixen i sustenten tals valors. El coneixement de l'àmbit i del discurs de l'ètica és clau per 

als professionals relacionats amb la ciència, ja que aquest àmbit fonamentalment basat en valors ètics. 

El valor de la ciència per beneficiar altres ha estat reconegut des de l'antiguitat, atès que s'ha assumit que el 

coneixement i la veritat són inherentment bons i són una font de bé. Històricament, la capacitat de beneficiar 

la humanitat ha estat considerada com una marca important del coneixement. 

 

Des d’Hipòcrates, l'ètica de la pràctica mèdica es basa en sis principis (preservar la vida, alleujar el sofriment, no 

fer mal, dir la veritat al pacient, respectar l'autonomia del pacient i tractar els pacients amb justícia). Aquests 

principis es poden resumir en tres: beneficència, autonomia i justícia. 

Segons el principi de beneficència, els beneficis pel pacient derivats de l'aplicació d'una tecnologia o 

procediment han de ser superiors als seus riscos. Es sap que l’aplicació de qualsevol tecnologia mèdica 

comporta cert risc per al pacient, però si els esperats beneficis són més grans que els probables riscos no es 

planteja com a conflicte ètic en el principi de beneficència. 
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El problema és que abans d'aplicar la tecnologia a un pacient concret, els riscos i beneficis són, en el millor dels 

casos, coneguts només en termes probabilistes. De tal manera que, en el principi de beneficència, es configura 

el binomi proporcionat / desproporcionat, és a dir, que hi ha d'haver una proporció raonable entre els probables 

riscos i beneficis. Per tant, en aquest principi ètic el decisor clau és el metge, que és qui coneix el balanç entre 

risc i benefici per al pacient. 

El principi d'autonomia indica que cal informar 

adequadament al pacient i respectar la seva 

decisió pel que fa a l'aplicació de la tecnologia 

escollida. Al principi d'autonomia, el decisor és, 

en teoria, el pacient. No obstant això, en la 

majoria dels casos el pacient no sol disposar 

d'informació suficient i apropiada per prendre 

la seva decisió. En conseqüència, o bé deixa la 

decisió en mans del metge, o bé decideix a 

través de la informació i consells del metge. 

D’aquesta manera, en la pràctica és el metge, 

o la seva influència, qui té el paper rellevant en 

el principi d'autonomia. 

Segons el principi de justícia, una actuació no és ètica si no és equitativa, és a dir, si no està disponible per a tots 

aquells que ho necessitin. Assegurar la igualtat d'oportunitats de tots els ciutadans sense cap tipus de 

discriminació i evitar les interferències econòmiques són aspectes ètics fonamentals en l'accés a les tecnologies 

mèdiques efectives.  

 

FUTUR I  APLICACIONS 

Amb la tecnologia CRISPR s'inaugura una nova era d'enginyeria genètica en la qual es pot editar, corregir i 

alterar el genoma de qualsevol cèl·lula d'una manera fàcil, ràpida, barata i, sobretot, altament precisa. Tot i això, 

penso que és un bon moment per recordar que, canviar el genoma significa canviar l'essencial d'un ésser. 

En un futur relativament proper, aquesta tècnica servirà per curar malalties genètiques. És el que s’anomena 

teràpia gènica. Ja s'està treballant amb aquesta tecnologia malalties com la Corea de Huntington, el Síndrome 

de Down o l'anèmia falciforme. Una altra aplicació aparentment futurista, però no tan quimèrica, és la 

reprogramació de les nostres cèl·lules perquè tallin el genoma del VIH. 

I, sí, com ja he citat, aquesta tècnica també val per modificar els genomes d'embrions humans. A més 

d'aquestes implicacions sanitàries, també es pot utilitzar per millorar els aliments transgènics (desenvolupar 

noves varietats de plantes i animals amb característiques genètiques concretes), modificar bacteris i altres 

microorganismes d'ús industrial i alimentari. 
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QÜESTIONS ÈTIQUES EN LA MANIPULACIÓ D’ÉSSERS HUMANS 

L'objecte de l'anàlisi genètic, és a dir, la investigació del genoma, representa un fet clarament positiu. No 

obstant això, en alguns casos, una anàlisi genètic pot tenir com a objectiu un tractament que, com a 

conseqüència del diagnòstic obtingut, pot conduir a l'avortament. Les anàlisis prenatals serveixen per 

determinar si un embrió porta o no una tara genètica, en famílies en què els pares són susceptibles de 

transmetre al seu fill qualsevol defecte genètic. Així doncs, l'estudi pot prevenir futures actuacions 

terapèutiques.  

Ara bé, els diagnòstics prenatals no sempre es fan servir amb aquesta finalitat. En la majoria dels casos es fan 

anàlisis genètics per decidir sobre si s'avorta o no. En aquests casos, el diagnòstic genètic prenatal es perverteix 

i, per tant, és èticament inadmissible. Tal és el cas de la tesi que sosté que el naixement de nens minusvàlids 

seria irresponsable. Altres afirmacions sostenen que els nens amb malalties no s'inclouen dins dels nens 

desitjats. Totes aquestes justificacions i altres similars són inacceptables, ja que ignoren totalment el respecte 

a la dignitat de cada ésser humà. Tot ésser humà té dret a viure de la millor manera possible.  

La Declaració Universal sobre el Genoma i Drets Humans, en l'article 10 anuncia que: "Cap investigació relativa 

al genoma humà ni les seves aplicacions, en especial en els àmbits de la biologia, la genètica i la medicina, podran 

prevaler sobre el respecte dels drets humans, de les llibertats fonamentals i de la dignitat humana dels individus o, 

si escau, dels grups humans ". Amb això, es ratifica la  sol·licitud de les actuacions eugenèsiques. 

Darrerament, moltes companyies 

d'assegurances estan fent anàlisi 

genòmics dels peticionaris d'assegurances 

de vida. Amb aquesta finalitat, busquen el 

major benefici en discriminar (excloent-los 

amb taxes abusives), als quals sembla que 

tenen alguna major predisposició a 

malalties greus o a morts prematures. Una 

vegada més, es torna a atemptar contra la 

igualtat humana. 

 

Referent a això, la Declaració Universal sobre el Genoma i els Drets Humans diu que: "Ningú no pot ser objecte 

de discriminacions basades en les seves característiques genètiques, l'objecte i efecte d'atemptar contra els seus 

drets i llibertats fonamentals i el reconeixement de la seva dignitat" ( art. 6). A més, el Conveni per a la protecció 

dels Drets Humans i la dignitat de l'ésser humà respecte a les aplicacions de la biologia i la medicina, en l'article 

11 indica que es prohibeix tota forma de discriminació d'una persona a causa del seu patrimoni genètic. 
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VALORACIÓ PERSONAL 

Ningú dubta que la genètica va despertar els mateixos temors que van provocar el descobriment de l'energia 

atòmica i els seus riscos, com la guerra nuclear. Metafòricament, el control i l'ús del foc va ser el primer moment 

de la tecnologia de la vida humana. Cap és més perillosa. I els éssers humans vam aprendre a viure amb els 

beneficis del foc, allunyant les seves amenaces. La ciència també ens va ensenyar que això era possible; amb la 

genètica, el repte és semblant. 

Personalment estic en contra del disseny de nadons o de la possibilitat de crear un nadó genèticament 

modificat, a la carta. Des de la medicina i des de la ciència tenim una responsabilitat: resoldre problemes tècnics 

que desenvolupa el nostre cos, les malalties. Més concretament, com a genetistes, la nostra vocació és 

col·laborar per tenir una societat que evolucioni amb millors oportunitats i qualitat de vida. 

Quan passem el límit natural, i des de la medicina, la ciència i la genètica volem jugar a ser Déus, clarament 

estem cometent un greu error. Encara que alguns justifiquen l'avanç de la ciència a qualsevol preu, en lloc de 

reconèixer que en alguns casos és un comportament només per alimentar l'ego personal. 

Per concloure, realitzar aquest petit treball i tot el que aquest ha implicat (buscar informació, llegir part de la 

Declaració Universal sobre el Genoma Humà i els Drets Humans, raonar i opinar, etc.) m’ha ajudat a ser més 

conscient del poder que els genetistes tenim a les mans. El tema dels “nadons a la carta” sempre m’ha creat 

curiositat i, per aquest motiu, crec que ha sigut una bona opció investigar sobre aquest. Així doncs, he sigut 

capaç d’entendre perquè l’ètica és tant important en l’àmbit de la manipulació genètica.  

 

 

 

 

 

 

 

“The future is bright... but be careful, we do not want the shine to end” 
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