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Els aliments transgènics.

Què és un transgènic?

Un ésser viu al que se li ha modificat al laboratori la seva 
informació genètica mitjançant biotecnologia (ADN 
recombinant).

Normalment, ens referim als éssers vius modificats per a 
produir aliments. Però per extensió també s'aplica als que 
s'alliberen de manera intencional (o inevitable) al medi 
ambient.



  

Els aliments transgènics.

Què és un transgènic?

Un ésser viu al que se li ha modificat al laboratori la seva 
informació genètica mitjançant biotecnologia (ADN 
recombinant).

Normalment, ens referim als éssers vius modificats per a 
produir aliments. Però per extensió també s'aplica als que 
s'alliberen de manera intencional (o inevitable) al medi 
ambient.

La majoria de “transgènics” es fan servir en ambients 
confinats i per tant no són objecte de polèmica; tot i que es 
barregen expressament per demagògia (o ignorància naif).



  

Introducció a la biologia molecular per a 
entendre els transgènics.



  

Som cèl·lules

La cèl·lula és una unitat morfològica de tot ésser viu; és a dir, 
que en els éssers vius tot està format per cèl·lules o pels seus 
productes de secreció.

Tota cèl·lula deriva d'una cèl·lula precedent

Les funcions vitals dels organismes tenen lloc o bé dins de les 
cèl·lules, o en el seu entorn immediat, i que són controlades 
per substàncies que elles secreten.

Cada cèl·lula conté tota la informació genètica de la seva 
espècie.



  

Dogma central de la biologia molecular

Som proteïnes:
- La resta de biomolècules (hidrats de carboni, lípids,...) o bé les adquirim de
 la dieta o bé són sintetitzades per enzims (proteïnes) a partir de precursors
 obtinguts també de la dieta.

- Les proteïnes també s’encarreguen de catalitzar els processos de 
Replicació, Transcripció i Traducció (però la informació sempre és genètica).

- La unitat genètica base és el gen: part del DNA que té la informació per 
una proteïna.



  

Informació genètica

Functional genomics annotation clock. 
Typical pie chart that indicates the fractions of all genes/proteins in a genome for which structure or function is 

known. This pie chart representation was first used in 1993, and is now the common way to indicate the information 
content in a genome. In this genome, the function is still unknown for about 45% of all sequences! 

Biophysical and molecular biological techniques can be used to make the red and green areas larger. It is a major 
goal of bioinformatics, however, to make the red area larger by homology modelling and the green areas larger by 

searches for ever more remote homologs. http://www.embracegrid.info/page.php?page=info_gen

Número de gens segons espècie:
-Espècie humana: 25000 gens

- Arrós:  45000 gens

- Cuc de terra:  19000 gens

- Mosca de la fruita: 13600 gens

- Llevat del pa:  6340 gens

- Bacteri intestinal: 4288 gens

- Virus: <300 gens



  

A més, tot és una mica més complicat del que penseu.

The components of the human genome. Only about 1.5% of the more 
than 3 billion base pairs encode protein-products, whereas about 45% 
consists of “genomic parasites” (transposable elements: DNA transposons, 
LTR retrotransposons, and Long- and Short Interspersed Nuclear Elements 
[LINEs, and SINEs]) and especially their extinct remnants.



  

Com funciona un gen?
La molècula de DNA és com una cadena molt llarga 
feta per 4 peces diferents. L’ordre de els peces conté la 
informació com l’ordre de les lletres en qualsevol text.

La informació pot és del tipus com han de ser les 
proteïnes (molècules que són com també una cadena 
però feta per 20 peces diferent); 

però també per on s’han de començar a “llegir”, per on 
s’acaben, i, molt important, quan i amb quina intensitat 
s’han de “llegir” per obtenir més o menys quantitat de 
proteïna.



  

Com es fa un transgènic:

Font: www.edualter.org/.../transgenicos/queson.html 

http://www.edualter.org/.../transgenicos/queson.html


  

Com es fa un transgènic:

Font: www.edualter.org/.../transgenicos/queson.html 

La major part dels transgènics que es 
desenvolupen avui i que s'estan 
comercialitzant fan servir un altre 

mètode per a introduir el gen que es 
vol implantar. Aquest mètode 

s'anomena el canó de gens, i fa servir 
partícules metàl·liques per a foradar la 

paret cel·lular. Aquestes partícules 
arrosseguen el gen (la construcció) a 

l'interior de la cèl·lula vegetal.

http://www.edualter.org/.../transgenicos/queson.html


  

Des de la cèl·lula transformada a la planta:

Les cèl·lules que han incorporat el gen són seleccionades (per exemple amb 
herbicida) i mitjançant hormones vegetals s'aconsegueix que creixi i faci arrels 
i tiges.



  

Concepte de transgènic.

Val a dir que a una planta transgènica no només se li 
insereix un gen. Normalment s'hi acompanya un 
promotor (majoritàriament el problemàtic VMT-p 
-promotor del vírus del mosaic del tabac). I d'altres 
seqüències accessòries (restes del vector, 
marcadors, ...).

I que la inserció es fa a l'atzar (canó de gens), deixant 
restes d'inestabilitat inicial.



  

Concepte de transgènic.

Un panís transgènic amb el gen de la proteïna bt no és 
igual al mateix panís no transgènic, ni tan sols sense 
tenir en compte la proteïna bt.

Per exemple un cultiu cel·lular transfectat amb el  gen 
d'una proteïna homologa a una altra ja present, provoca 
el canvi significatiu de l'expressió del 5% dels gens.
D. Schubert (2002) Nature Biotechnology 20, 969.



  

Concepte de transgènic.

Un panís transgènic amb el gen de la proteïna bt no és 
igual al mateix panís no transgènic, ni tan sols sense 
tenir en compte la proteïna bt.

De manera similar, a les plantes transgèniques 
s'observen diferències de: nutrients, lignina, ...
Que haurien de despertar alertes per a cercar possibles 
agents problemàtics.



  

Presentació de diapositives: “Transgènics, realment sabem què són?”

http://www.santsalvadordeguardiola.cat/imagenes/Sabem-realment-SSG.pdf


  

Tall del vídeo Tranxènia la història del cuc i el panís.

què és un transgènic: minut 2'45” (40”).
Com es fa un transgènics: minut 8'15” (2'20“).

http://www.vimeo.com/5017506


  

PROBLEMES TECNOLÒGICS DELS TRANSGÈNICS:

- Inserció a l’atzar del “constructe”:

· Mutació d’algun gen a l’atzar.

· Inestabilitat genètica.

- Us de vectors problemàtics:

 Marcadors indesitjables: Resistència a antibiòtics.

- Us de tecnologia sotmesa a patents.

- Pèrdua diversitat dins de les varietats: Clons Quimèrics Patentables.



  

Visió mecanicista de la natura:
Màquina de fer llet

Màquina de fer proteïnes
Normalment fem proteïnes 
amb bactèries però també 
fem servir llevats, cèl·lules 
humanes,...



  

L'arrós daurat

Projecte humanitari 
o pinso pels pobres.

Proposta per pintar de verd 
una tecnologia polèmica



  

Patents sobre la vida:
- 10 empreses dominen el mercat mundial de llavors GM.

- Montsanto, Dupont i Syngenta: controlen també el mercat d’agroquímics.

- La proliferació dels OGM són resultat de les necessitats de la indústria 
agroquímica per incrementar el seu domini sobre l’agricultura i l’alimentació.

- Suposa una pèrdua de sobirania, de part dels pagesos i dels països, perquè 
creen exclusivitat i dependència.



  

Percy Schmeiser

Sembra i fa llavor de colza.

Es va detectar contaminació de 
colza RR als seus camps i la 
Monsanto va contraatacar 
denunciant-lo per tenir llavors 
ogm sense pagar drets de 
patent.

Ha estat molts anys batallant en 
judicis i mitjans de comunicació 
contra aquest monstre de la 
biotecnologia

.(es pot veure el seu cas al 
documental “
la guerra de los cultivos transgenicos
” o a “el futuro de la comida”)

http://vimeo.com/12826535
http://tu.tv/videos/el-futuro-de-la-comida-2006-docu


  

Efectes en la societat i l'economía

Els aliments transgènics: beneficis per a les empreses de les 
llavors, i els costos per a la societat
- Anàlisis de la contaminació al camp.
- Investigació dels impactes.
- Una altra variable en la traçabilitat alimentària.
- Duplicar canals de distribució/emmagatzematge/venta.
- Pel fet de la manca de l’etiquetatge de carn/llet/ous, els    
consumidors que volen triar “lliure-ogm” estan obligats a buscar 
el segell ecològic.
- Possible pèrdua del mercat europeu si acaba sent Espanya un 
oasi ogm..



  

Efectes en la societat i l'economía

Un cas paradigmàtic: el Paraguai.

- De resultes de l'augment del preu de la soia (per les vaques 
bojes), la indústria de la soia ha anat augmentant la superfície 
plantada any rere any.
- Ha anat desplaçant la població rural que feia producció agrícola 
de subsistència amb excedents pels mercats locals.
- L'expansió de la soia ha fet servir el “moobing” rural: “si no es 
ven la terra, l'herbicida contaminarà les aigües, matarà els 
fruiters,...”.
- No es pot parlar de desenvolupament d'un país quan es mata 
de gana 1000 persones per a canviar-les per 4 treballadors -els 
que es necessiten per 2000 Ha de soia-.



  

Les patents també a les innovacions que encara han 
d'arribar.

Algunes propostes “innovadores” d'aliments transgènics -encara no 
comercialitzats i que majoritàriament són només idees a avaluar si 
són viables- que volen ajudar a respectar el medi ambient, no tenen 
en compte altres factors com ara les patents, la crisi energètica, ...

Cal començar a capgirar la nostra investigació basada en patents 
cap a una investigació basada en la millora del coneixement humà.



  

Arguments per no consumir aliments transgènics.
Per democràcia.

- Els estudis que avaluen el grau de rebuig a consumir 
productes modificats genèticament mostren que les persones 
amb més formació acadèmica més els rebutgen. 



  

Arguments per no consumir aliments transgènics.
Per democràcia.

- La població no vol consumir els OGM. 

- Per a evitar el rebuig dels consumidors els OGM s'han amagat on 
no hi ha la obligació d'etiquetar-se (pinsos per carn, llet i ous).

- Ja hi ha algunes normatives (Àustria, Alemanya,...) que permeten 
l'etiquetatge de la llet alimentada amb OGM.

- Un etiquetatge així permetria acreditar una producció de qualitat 
necessària en aquests temps (globalització i crisi).



  

Etiquetatge.



  

LEGISLACIÓ APLICABLE

OMGs: en sabem prou? 
(jonades de la Fundació del món rural) (18-11-08)

• Directiva 2001/18/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
de 12 de març de 2001, sobre l’alliberament intencional al 
medi ambient d’organismes modificats genèticament i per la 
qual es deroga la Directiva 90/220/CEE.

• Llei 9/2003, de 25 d’abril, per la qual s’estableix el règim 
jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i 
comercialització d’organismes modificats genèticament.

• Reial Decret 178/2004, de 30 de gener, pel qual s’aprova el 
Reglament general pel desenvolupament i execució de la Llei 
9/2003.

http://www.fmr.cat/documentacio/ACTIVITATS/Pon%C3%A8ncia%20transg%C3%A8nics%20Amanda%20Gin%C3%A9.pdf
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