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Excel·lentíssim Senyor President,
Excel·lentíssims i Il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics,
Distingides autoritats acadèmiques i professionals,
Estimats familiars, amics i companys,
Senyores i senyors,

Les meves primeres paraules són per a agrair als membres d’aquesta 
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya el meu nomenament com 
a acadèmica numerària, i molt especialment als acadèmics que m’han 
proposat: els Molt Il·lustres Senyor Fausto Garcia Hedgard, i Senyo-
res Joana M. Planas i M. Ángeles Calvo.

Aquesta elecció és per a mi un gran honor i espero complir les respon-
sabilitats que comporta aquest nomenament, com també les tasques 
que l’Acadèmia em vulgui confiar.

Són moltes les persones a qui he d’agrair el fet d’haver arribat fins 
aquí i que, per motiu de l’extensió requerida en aquest discurs, no sé 
si podré citar com desitjaria.

Primerament, el meu agraïment als mestres que he tingut. Vull ci-
tar les germanes Quima, Remei, Àngels i Fernanda, i Sorts Isidora i 
Àngela, pels coneixements i els valors que em van transmetre; tam-
bé els professors de la Facultat, sobretot la Dra. Rosa M. Cusidó el 
Dr. i acadèmic Miquel Salgot i el Dr. Fernández-Tiburcio (l’Antonio, 
EPD), ja que gràcies a tots ells vaig poder assolir la preparació neces-
sària per a entrar en la vida professional. La medalla número 46 que 
em correspondrà pertanyia a l’acadèmic emèrit Molt Il·lustre Senyor 
Xavier Sorni Esteve (1951-2016), historiador de la farmàcia, la qual 
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cosa m’omple de satisfacció, ja que de ben petita m’agradava molt la 
història i com passaven les coses, curiositat que he mantingut fins ara 
i que m’ha ajudat a preparar aquest discurs. 

En segon lloc, a tots els que al llarg de la meva vida he tingut al meu 
costat i als quals dec tantes i tantes coses, i sobretot a les companyes 
i companys del John Innes Center d’Anglaterra (la Claire Lister, el 
Patrick i la Phon Green, l’Eva Stöger); del Fraunhofer Institut d’Ale-
manya (l’Stefan Schillberg, l’Alfons), i de la Universitat de Lleida (la 
Núria, la Carmina, la Pilar, la Gemma, la Mercè, la Roxana, la Tere, 
l’Àlex, el Ramon A. i el Ramon C., el Miquel i una llista molt més 
llarga). També a les noies de recepció (Maria, M. José, Carme, Estela, 
Esther, i les que han marxat) i al personal de suport (Toll-Andreu i 
Ecofred), pels molts anys de fructífera convivència. Gràcies a ells, 
treballar ha estat i és molt més fàcil i agradable.

Als meus alumnes de la Facultat, que són meravellosos (l’Andrea, 
la Wenshu, la Xin, l’Ashwin, el Guille, la Vicky, el Derry, el Pedro i 
molts més), als tècnics del laboratori (l’Hugo, l’Àlex, la Sheila, l’Al-
ba, la Laura i la Jessica), a les meves companyes i companys de feina, 
sobretot els del projecte Ilercovid (la Sofia, el Manel I., el Manel P., 
l’Albert, el Carlos A., la Judith, l’Anna, el Rui, la Esther, la Teresa i 
tota la resta de membres del projecte), per haver-me ajudat a fer d’un 
somni una realitat increïble, per les hores que passem treballant junts 
i per la seva amistat, que fa la vida molt més bonica. 

A la Dra. Imma Lores i al Dr. Pere Mir, per estar sempre a la meva 
vora donant-me consell i responent sempre totes les meves qüestions 
i dubtes sobre la —a vegades molt enrevessada— vida universitària.

A totes les amigues i amics que he trobat al llarg de la meva vida i 
amb els quals he pogut comptar sempre. Sobretot al Carlos M., un 
incondicional al llarg dels anys. 

A tots els restaurants del món, i sobretot de Lleida, on m’han acollit 
i donat molt bé de menjar, i s’han convertit en part de la meva vida.

A la meva família: als meus pares (Rosita i Jaume), als meus oncles 
(Mercè i Angel), als meus cosins (Albert, Nuria i Xavier), pel seu 
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amor i dedicació i perquè em van ajudar i animar en tot moment. A la 
meua germana Cristina i el meu cunyat Josep, per haver-me fet costat 
sempre. A la meua neboda, Cristina junior (C. J.), li vull agrair que 
m’hagi introduït en el modern món dels TikToks, em faci oblidar de 
la meva edat i em converteixi en una joveneta que balla al passadís.

Finalment i molt especialment, vull donar les gràcies a la meva pare-
lla, el Paul, per deixar-ho tot i venir a viure al poble, per estimar-me i 
ajudar-me, i per tenir la paciència d’un sant.

Així mateix, vull transmetre el meu agraïment sincer als que heu vin-
gut aquí per acompanyar-me en aquest acte.

Moltes gràcies a tots.

Ara procediré a la lectura del meu discurs d’ingrés. El tema que he 
escollit per a aquest discurs té una relació directa amb una de les 
publicacions de la RAFC, «Les recomanacions de l’Acadèmia: vacu-
nacions i salut pública», que en llegir-la em va donar la idea. Aquesta 
idea, juntament amb la situació de pandèmia que estem vivint, em van 
semblar que serien molt adients per a aquest dia.
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UN VIATGE A TRAVÉS DE LA HISTÒRIA: 
DEL DESCOBRIMENT DE LA VACUNACIÓ 

A LA PRODUCCIÓ D’UNA VACUNA CONTRA 
LA COVID-19 EN ARRÒS TRANSGÈNIC

Les epidèmies virals

La pandèmia de la covid-19 ha marcat les nostres vides, incloent el 
dia a dia de la nostra estimada Acadèmia. Les portes es van haver 
de tancar i ja no ens podíem veure físicament. Videoconferències, el 
teletreball i les noves tecnologies han inundat el nostre quefer diari 
amb una fredor inhumana mentre buscàvem i esperàvem solucions. A 
poc a poc van arribar les vacunes contra la covid-19 i l’esperança de 
retrobar-nos, per compartir una tarda tot junts, va tornar. 

Aquest acte em dona la possibilitat de parlar de virus i vacunes, excu-
sa perfecta per a portar-los per un viatge a través de la seva història. 
Voldria començar parlant de la tecnologia que em va deixar una mar-
ca al braç esquerre, que sempre m’havia preguntat per què la tenia. 
Sí, em refereixo a la vacuna de la «pigota rosa» o verola. I després 
voldria continuar parlant de les tres punxades subsegüents i molt re-
cents, que no m’han deixat marca, però que han estat essencials per a 
protegir-me contra la covid-19. 

El 1977 el món va ser testimoni de l’erradicació de la verola (WHO, 
1980) i de l’inici de l’era moderna de la genòmica. Els últims cin-
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quanta anys hem patit set epidèmies víriques (HIV, SARS, H1N1-
SIV, MERS, Ebola, Zika i SARS-CoV-2). Els esforços de seqüencia-
ció dels genomes dels virus ens han proporcionat informació sobre els 
mecanismes moleculars que en sustenten l’evolució i l’adaptació als 
nou hostes, els humans. La publicació dels viròlegs americans Roch-
man i Kooning a la revista EMBO Reports (2022) m’ha servit de base 
per tal de poder comparar l’evolució de dos virus: un Orthopoxvirus 
(el responsable de la verola, Variola virus) i un Betacoronavirus (el 
SARS-CoV-2, responsable de la covid-19). A la figura 1 podem veure 
els moments clau de l’evolució de cada virus a través de línies del 
temps. En la cronologia veiem que la línia del Variola virus s’acaba, 
és a dir que desapareix, és erradicat gràcies a la vacunació. L’experi-
ència assolida en l’aplicació de la vacunació contra la verola ens ha 
donat uns coneixements que s’han utilitzat per a frenar altres infecci-
ons, com les set indicades anteriorment causants d’epidèmies. 

Però mentre no assolim l’erradicació de la covid-19 caldrà que ens 
seguim vacunant, ja que ha quedat demostrat que aquesta és l’eina 
essencial per a frenar la malaltia i reduir-ne la malignitat. Calen dosis 
repetides per a mantenir la protecció, per la qual cosa ens caldrà un 
producció elevada i sostenible d’aquesta vacuna. La producció de les 
vacunes per a la covid-19 s’ha fet fins ara en plataformes basades 
en cèl·lules d’animals o insectes transgènics, o en bacteris i llevats 
recombinants, tots cultivats en bioreactors. Ja fa trenta anys que em 
dedico a fer plantes transgèniques amb l’objectiu que produeixin i 
acumulin molècules, endògenes o noves. Aquestes plantes també ens 
donen l’opció de la producció de molècules d’ús en vacunes i, per què 
no, de la vacuna per a protegir-nos de la covid-19 (aquesta és l’altra 
part que tractaré en el meu discurs). 
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Figura 1. Cronologia molecular de les epidèmies virals humans. Els esdeveniments moleculars més 
importants per a cada virus es mostren en quatre períodes de temps: prehistòria viral, període crític 
anterior a la zoonosi, adaptacions ràpides després de la zoonosi i adaptació humana en curs. Cada 
línia de temps es representa com una fletxa amb branques grans, que són els esdeveniments molecu-
lars clau que poden promoure l’adaptació en humans (cap endavant) o la diversitat viral (cap enrere, 
amb l’excepció destacada de les mutacions del Zika després d’una limitació de població, il·lustrada 
amb una fletxa al revés), i com petites branques, que són la tendència mantinguda de la reducció de 
diversitat però en un increment de la diversitat després de la zoonosi. Els esdeveniments es classifi-
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quen com a relacionats amb la unió al receptor (Bind, en groc), amb la fusió de membrana (Fuse, en 
rosa), amb la recombinació (ReC, en blau), i tots els altres (Other, en verd). Els grups d’esdeveni-
ments relacionats estan numerats, i els punts clau, les substitucions o supressions, estan escrits amb 
lletres. L’absència de coloració indica que no s’identifiquen o s’esperen esdeveniments moleculars 
significatius per a aquell virus en aquell període. L’absència de fletxa (principalment al voltant de 
les zoonosis) indica una alta probabilitat que faltin esdeveniments moleculars clau en el registre de 
seqüenciació (Rochman et al., 2022).

La verola: agent causant, simptomatologia i transmissió

La majoria dels nascuts abans de l’any 1980 tenim una marca rodona 
al braç esquerre, vora l’espatlla, però el nascuts després ja no la tenen 
ni saben què és quan els l’ensenyo. És la marca que ens deixava la 
vacuna contra la verola produïda pel Variola virus. El metge ens feia 
una petita incisió que ens alliberava de forma subcutània un inòcul del 
virus de la verola de la vaca (Vaccinia virus, Kay et al., 2015). Llavors 
la ferida es cicatritzava d’una forma desigual i quedava la famosa 
marca rodona, indicativa d’immunitat en l’individu.

La verola va ser una malaltia que va passar d’endèmica a epidèmica. 
En el passat es va estendre molt al Vell Món i va provocar un col-
lapse demogràfic quan els europeus la van dur a Amèrica i Oceania. 
Sortosament, també fou objecte de la primera vacuna moderna eficaç 
i, gràcies a la vacunació massiva, l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS) la va declarar erradicada l’any 1980 (WHO, 1980). 

La verola era una malaltia limitada als humans i que es presentava en 
forma de pústules a la pell. Les persones infectades o bé morien o bé 
es recuperaven amb immunitat de per vida. Les cicatrius que deixava 
eren horribles. 

La verola la provocava la infecció amb el virus de la verola, el Variola 
virus, que avui en dia s’inclou en el gènere Orthopoxvirus de la famí-
lia dels poxvírids (figures 1 i 2), dins la subfamília dels cordopoxvi-
rins. El virus de la verola és un virus gran en forma de maó amb un 
únic genoma lineal d’ADN bicatenari que mesura 186 kb (Kay et al., 
2015). Les dues formes clíniques més conegudes de la verola són la 
«verola major» (la més greu i més comuna) i la «verola menor» (poc 
greu i no molt freqüent).
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Figura 2. Dibuix d’un poxvirus segons Kay et al., (2015).

La transmissió de la verola es produïa per inhalació de virus de la 
verola contingut en aerosols provinents de la mucosa oral, nasal o 
faríngia d’una persona infectada a través d’un contacte prolongat cara 
a cara. També es podia transmetre per contacte directe amb fluids cor-
porals infectats o objectes contaminats (fomites), com ara la roba del 
llit o la roba de vestir. El període d’incubació era d’uns dotze dies, 
asimptomàtic, seguit d’un període prodròmic de començament sobtat, 
amb febre alta, cefalàlgies, vòmits, convulsions, raquiàlgies, dispnea, 
taquicàrdia i erupció prèvia en les zones de flexió. Aquest període, 
de tres dies de duració, era seguit de l’aparició de l’exantema i, des-
prés, d’una millora de tota la simptomatologia. L’exantema verolós 
evolucionava en forma de màcules, pàpules i vesícules umbilicades; 
al cinquè dia reapareixia la febre i les vesícules es transformaven en 
pústules, que, en dessecar-se, romanien en forma de crostes que dei-
xaven una cicatriu permanent (Fenner et al., 1988).

La verola no era particularment infecciosa quan començava la febre 
(període prodròmic), i agafava la màxima capacitat de contagi quan 
s’iniciava l’aparició de les pústules. La infectivitat es reduïa després 
d’entre set i deu dies, quan es formaven les crostes sobre les lesions, 
però la persona infectada romania contagiosa fins que li queia l’última 
crosta de verola. 

El contagi de la verola era més lent i menys ampli que altres malalties 
víriques, possiblement degut al fet que la transmissió requeria un con-
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tacte proper i es produïa després de l’aparició de les erupcions, moment 
en què la persona infectada es trobava malament i no es podia despla-
çar. En zones temperades el nombre màxim d’infeccions per verola es 
produïa a l’hivern i a la primavera. A les zones tropicals la variació esta-
cional era menys marcada i la malaltia hi era present durant tot l’any. La 
distribució per edats de les infeccions per verola depenia de la immu-
nitat adquirida. No es donava un patiment asimptomàtic de la malaltia: 
quan una persona s’infectava sempre apareixia la simptomatologia. La 
immunitat per vacunació decau amb el temps i probablement ja s’ha 
perdut en totes les poblacions vacunades (Kipple, 1993). 

La verola: origen i evolució històrica de la malaltia

Es creu que la verola va aparèixer al voltant del 10000 aC, coinci-
dint amb el moment dels primers assentaments agrícoles al nord-est 
d’Àfrica (Barquet i Domingo, 1997). D’allí probablement es va es-
tendre a l’Índia per mitjà dels antics comerciants egipcis. L’evidència 
més antiga de lesions cutànies semblants a les de la verola es troba en 
les cares de les mòmies egípcies de la 18a a la 20a dinasties (1570-
1085 aC). La cara momificada del faraó Ramsès V (mort l’any 1156 
aC) té evidències clares de la malaltia (Lyons i Petrucelli, 1987; figura 
3). La verola també es va descriure en cultures asiàtiques antigues: és 
mencionada en textos sànscrits de l’Índia (Dixon, 1962) i en textos 
xinesos (Needham, 2000).

Figura 3. Imatge de la cara de la mòmia de Ramsès V 
(Museu del Caire), mort probablement de verola el 1143 aC (Lyons i Petrucelli, 1987).
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La verola va afectar molt el desenvolupament de la civilització occi-
dental. Les primeres etapes de la decadència de l’Imperi romà (108 
dC) van coincidir amb una epidèmia a gran escala: la pesta antonina 
(165-180 dC) o plaga de Galè, metge grec que la va descriure. Va su-
posar la mort de gairebé set milions de persones (Littman i Littman, 
1973). Va ser una epidèmia freqüent durant l’edat mitjana. L’expansió 
àrab, les croades i el descobriment de les Índies Occidentals van con-
tribuir a la propagació de la malaltia. 

Desconeguda al Nou Món, la verola va ser introduïda pels conqueri-
dors espanyols i portuguesos. La malaltia va minvar la població lo-
cal i va ser fonamental en la caiguda dels imperis asteques i inques 
(figura 4). De la mateixa manera, a la costa oriental de l’Amèrica del 
Nord els primers colons van introduir la malaltia, que va provocar un 
declivi en la població autòctona (Nathan i Qian, 2010). 

Figura 4. Imatge de persones malaltes de verola a l’antic Mèxic (Tenochtitlán), del 
Códice Florentino o Historia general de las cosas de Nueva España, escrit entre els 

anys 1540 i 1585 per Bernardino de Sahagún, missioner espanyol franciscà.

Els devastadors efectes de la verola també van donar lloc a un dels 
primers exemples de guerra biològica. Durant la guerra franco-índia 
(1754-1767), Sir Jeffrey Amherst, el comandant de les forces britàni-
ques a l’Amèrica del Nord, va suggerir l’ús deliberat de la verola per 
a disminuir la població d’indis americans hostil als britànics (Hen-
derson et al., 1999). Un altre factor que va contribuir a la verola a les 
Amèriques va ser el tràfic d’esclaus, perquè en van portar molts de 
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regions d’Àfrica on hi havia la verola endèmica.

La verola va afectar tots els estaments de la societat. En el segle xviii, 
a Europa, unes 400.000 persones morien anualment de verola, i un 
terç dels supervivents es quedava cec. La taxa de mortalitat variava 
del 20 % al 60 % i deixava la majoria dels supervivents amb cicatrius 
que desfiguraven el rostre. La taxa de mortalitat en nadons era encara 
més alta i s’apropava al 80 % a Londres i al 98 % a Berlín a finals del 
1800 (Kipple, 1993).

La paraula variola, que s’utilitzava habitualment per a denominar la 
verola, va ser introduïda pel bisbe Marius d’Avenches (nascut a prop 
de Lausana, Suïssa) l’any 570 dC. Prové de la paraula llatina varius, 
que significa ‘tacat’, o de varus, que significa ‘marca a la pell’. El 
terme small pockes (pocke significa ‘sac’ en anglès) es va utilitzar 
per primera vegada a Anglaterra a finals del segle xv per a distingir 
la malaltia de la sífilis, que aleshores es coneixia com la great pockes 
(Moore, 1815). 

Primers intents de tractament

Era de coneixement popular que els supervivents de la verola queda-
ven immunes a la malaltia. Ja l’any 430 aC l’historiador Tucídides 
descrivia, a les seves cròniques d’Atenes, que els supervivents d’una 
pandèmia, que podia haver estat la verola, eren demanats per a cuidar 
els infectats (Gross i Sepkowitz, 1988). Des de molt temps enrere 
s’intentava trobar una cura per al «monstre tacat». Durant l’edat mit-
jana s’utilitzaven remeis a base d’herbes per a prevenir o tractar la ve-
rola, així com tractaments de fred i draps especials. El Dr. Sydenham 
(1624–1689) tractava els seus pacients en habitacions fredes deixant 
les finestres obertes permanentment i col·locant la roba del llit no més 
alta que la cintura del pacient. També els administrava «dotze ampo-
lles petites de cervesa cada vint-i-quatre hores» (Willis, 1997).

La forma amb mes èxit de combatre la verola abans del descobri-
ment de la vacunació va ser la inoculació. La paraula deriva del llatí 
inoculare, que significa ‘empeltar’. La inoculació feia referència a la 
instil·lació subcutània del virus de la verola en individus no immunes. 
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L’inoculador solia utilitzar una llanceta humida amb matèria fresca 
presa d’una pústula madura d’alguna persona que patia de verola. A 
continuació, el material s’introduïa per via subcutània als braços o 
cames de la persona no immune. Els termes inoculació i variolació 
sovint s’utilitzaven indistintament. La pràctica de la inoculació sem-
bla que va sorgir de manera independent en diversos països quan les 
poblacions es van enfrontar a l’amenaça d’epidèmies de verola. No 
obstant això, la inoculació no estava exempta de riscos. Hi havia la 
possibilitat que els destinataris poguessin desenvolupar la malaltia i 
encomanar-la a altres. També els preocupava la transmissió concomi-
tant d’altres malalties, com la sífilis o la tuberculosi (Stearns, 1950).

La inoculació, que també anomenaré variolació al llarg del text, 
era probablement practicada a Àfrica, l’Índia i la Xina (figura 5) 
molt abans del segle xviii, quan es va introduir a Europa (Gross i 
Sepkowitz, 1998). 

Figura 5. Imatge xinesa que mostra estris utilitzats per a la 
recollida de material fresc de les pústules.

Cap al 1670 els comerciants circassians van introduir la variolació a 
l’Imperi otomà. Les dones del Caucas, molt demanades a l’harem del 
sultà d’Istanbul per la seva llegendària bellesa, eren inoculades de 
nenes en parts del cos on no es veurien les cicatrius. Probablement, 
aquestes dones també van introduir la pràctica de la variolació al seu 
nou país (Barquet i Domingo, 1997; Willis, 1997).

La variolació va arribar a Europa, a principis del segle xviii, amb vi-
atgers d’Istanbul (Stearns, 1950). El 1714 Emanuel Timoni i el 1716 
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Giacomo Pilarino van escriure cartes a la Royal Society of London 
descrivint la tècnica de la variolació que havien presenciat a Istanbul. 
Tots dos descrivien la pràctica de la inoculació subcutània; tanmateix, 
no van canviar les pràctiques dels tractaments dels metges anglesos, 
que eren molt conservadors (Behbehani, 1988; Biggs, 1990).

La promoció continuada de la variolació que va fer l’aristòcrata an-
glesa Lady Mary Wortley Montague (fi gura 6) va ser la responsable 
de la introducció de la tècnica a Anglaterra. El 1715 Lady Montague 
va patir una infecció de verola greu que li va desfi gurar el rostre. El 
seu germà de vint anys va morir de la malaltia divuit mesos després. 
El 1717 el marit de Lady Montague, Edward Wortley Montague, va 
ser nomenat ambaixador a Turquia. Unes setmanes després de la seva 
arribada a Istanbul, Lady Montague va escriure a una amiga sobre el 
mètode de la variolació utilitzat a la cort otomana. Lady Montague 
estava tan decidida a evitar els estralls de la verola que va ordenar al 
cirurgià de l’ambaixada, Charles Maitland, d’inocular el seu fi ll de 
cinc anys. El procediment d’inoculació es va fer el març de 1718. A la 
seva tornada a Londres, a l’abril de 1721, Lady Montague va demanar 
a Charles Maitland d’inocular la seva fi lla de quatre anys en presència 
de metges de la cort reial (Willis, 1997). 

Figura 6. Imatge de les «Cartes de Lady Mary Wortley Montagu» del llibre World 
History Commons, https://worldhistorycommons.org/letters-lady-mary-wortley-montagu.
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Llavors a Charles Maitland se li va concedir el permís per a fer una 
prova de variolació a sis presoners a Newgate el 9 d’agost de 1721. 
Els presoners rebien el favor del rei si se sotmetien a aquest experi-
ment. Diversos professionals de la medicina van observar la demos-
tració. Tots els presoners van sobreviure a l’experiment, i els que més 
tard es van trobar exposats a la verola es va veure que eren immunes. 
Un mesos després del primer assaig, Maitland va repetir l’experiment 
amb infants, de nou amb èxit. Finalment, el 17 d’abril de 1722 Mait-
land va tractar les dues filles de la princesa de Gal·les, que van quedar 
immunitzades. Després d’aquest èxits el procediment va obtenir una 
acceptació general (Stearns, 1950).

La introducció de la variolació a Europa

A Europa, on la professió mèdica estava organitzada relativament, el 
nou mètode de variolació es va difondre ràpidament entre els metges. 
Donat que hi havia una necessitat molt gran de protegir la població 
contra la verola, aviat els metges van començar a portar a terme el 
procediment de forma massiva. Encara que entre un 2 % i un 3 % de 
les persones variolades moria de la malaltia, i es podia córrer el risc 
de produir-se una epidèmia, o que algun variolat pogués patir altres 
malalties transmeses (per exemple, tuberculosi i sífilis) pel mateix 
procediment, la variolació va guanyar popularitat ràpidament en la 
població europea. La taxa de mortalitat associada a la variolació era 
deu vegades menor que l’associada a la infecció de verola. A la dè-
cada de 1750 alguns prínceps europeus van morir de verola, fet que 
encara donà més impuls a la variolació. Entre els aristòcrates variolats 
hi havia l’emperadriu Maria Teresa d’Àustria i els seus fills i nets, 
Frederic II de Prússia, el rei Lluís XVI de França i els seu fills, i Ca-
terina II de Rússia i el seu fill. El rei Frederic II de Prússia també va 
fer inocular tots els seus soldats (Hopkins, 1983). De fet, la variolació 
es va practicar àmpliament a Europa fins als descobriments de Jenner.

L’arribada de la variolació al Nou Món

La pràctica de la variolació va arribar al Nou Món el 1721 sota la 
guia del reverend Cotton Mather (1663-1728) i del doctor Zabdiel 
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Boylston (1679-1766) (Gross i Sepkowitz, 1998). Mather, llicenciat 
de Harvard, sempre va estar molt interessat en la ciència i la medi-
cina. Un vaixell de les Índies Occidentals que transportava persones 
malaltes de verola va arribar a Boston el 1721 i va fer esclatar una 
epidèmia. El reverend Mather va escriure una carta recomanant la 
variolació immediata. No obstant això, només va convèncer el doc-
tor Boylston. Amb el suport de Mather, Boylston va iniciar imme-
diatament un programa de variolació i va continuar inoculant molts 
voluntaris, malgrat l’abundància de contraris tant en el públic com 
en la comunitat mèdica. A mesura que la malaltia es va estendre, 
també ho va fer la polèmica al voltant de Mather i Boylston; fins i 
tot es va llançar una bomba a la casa del reverend Mather (Beall i 
Shryock, 1954). Per a demostrar la seva teoria, Mather i Boylston 
van utilitzar un tractament estadístic per tal de comparar la taxa de 
mortalitat causada per la infecció de verola i les morts causades 
per la variolació. Durant la mencionada epidèmia del 1721, apro-
ximadament la meitat dels dotze mil ciutadans de Boston va con-
traure la verola. La taxa de mortalitat dels infectats per la malaltia 
va ser del 14 %, mentre que Boylston i Mather van descriure una 
taxa de mortalitat de només el 2 % entre els individus variolats (Be-
all i Shryock, 1954). Probablement va ser aquest moment la prime-
ra vegada que es va utilitzar l’anàlisi estadística comparativa per 
a avaluar l’efectivitat d’un procediment mèdic. Durant les dècades 
posteriors a l’epidèmia la variolació es va estendre a les colònies 
de Nova Anglaterra. El 1766 els soldats nord-americans de George 
Washington van ser incapaços de prendre el Quebec a les tropes bri-
tàniques a causa, pel que sembla, d’una epidèmia de verola que va 
reduir significativament el nombre de tropes sanes (Bardell, 1976). 
Tots els soldats britànics havien estat variolats. L’any 1777 George 
Washington havia après la lliçó: tots els seus soldats estaven va-
riolats abans de començar noves operacions militars (Stark, 1977; 
Thursfield, 1940). L’èxit de la variolació al Nou Món va tenir un 
impacte sobre Europa. De fet, la ràpida adopció de la variolació a 
Europa es pot rastrejar directament fins als esforços de Cotton Mat-
her: les dades que havia publicat van ser essencials per a acabar de 
convèncer els metges d’Anglaterra i de l’Europa occidental.
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De la variolació a la vacunació: Jenner i Jesti

El 1757 un nen de vuit anys va ser inoculat amb verola a Gloucester; 
va ser un dels milers de nens variolats aquell any a Anglaterra. El 
procediment va ser eficaç: com la majoria d’infants, va desenvolupar 
un cas lleu de verola i, posteriorment, va ser immune a la malaltia. Es 
deia Edward Jenner (Barquet i Domingo, 1997).

Edward Jenner va néixer el 17 de maig de 1749 a Berkeley, al comtat 
de Gloucester, i era fill del reverend Stephen Jenner, vicari de Berke-
ley. Edward es va quedar orfe a cinc anys i se’n va anar a viure amb 
el seu germà gran. Durant els seus primers anys escolars va desen-
volupar un gran interès per la ciència i la natura, que va continuar al 
llarg de la seva vida. A tretze anys va ser aprenent d’un cirurgià de 
camp i de l’apotecari a Sodbury, prop de Bristol (Parish, 1968). El seu 
registre ho demostra, i va ser allà on Jenner va sentir dir a una jove 
munyidora: «No tindré mai verola perquè he patit la verola de la vaca. 
Mai tindré una cara lletja per les marques». De fet, era una creença 
comuna que les munyidores estaven protegides de la verola d’alguna 
manera.

El 1764 Jenner va començar el seu aprenentatge amb George Harwic-
ke. Durant aquests anys, va adquirir un coneixement sòlid de les pràc-
tiques quirúrgiques i mèdiques (Willis, 1997). A vint-i-un anys, en 
finalitzar aquest aprenentatge, va anar a Londres i es va convertir en 
alumne de John Hunter, que formava part del personal del Saint Geor-
ge’s Hospital. Hunter no només era un dels cirurgians més famosos 
d’Anglaterra, sinó que també era un biòleg molt respectat, anatomista 
i científic experimental. La ferma amistat que va néixer entre Hunter 
i Jenner va durar fins a la mort de Hunter el 1793. Encara que Jen-
ner ja tenia molt interès per les ciències naturals, l’experiència durant 
els dos anys amb Hunter va augmentar la seva curiositat i les seves 
activitats. Fins i tot va ajudar a classificar moltes de les espècies que 
el capità Cook va portar a la tornada del seu primer viatge. El 1772, 
però, Jenner va rebutjar la invitació de Cook per a participar en el seu 
segon viatge (Barquet i Domingo, 1997).

A més de la seva formació i experiència en biologia, Jenner va apren-
dre cirurgia clínica mentre estudiava amb Hunter a Londres. Va idear 
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la millora d’un mètode per a preparar un medicament conegut com 
a tàrtar emètic. El 1773, després de dos anys amb Hunter, Jenner va 
tornar a Berkeley per practicar la medicina. Allà va gaudir d’un èxit 
substancial, perquè era capaç, hàbil i popular. A més d’exercir la me-
dicina, es va incorporar als grups locals de metges per a la promoció 
del coneixement mèdic i també escrivia articles mèdics. També to-
cava el violí en un club musical i va escriure versos lleugers i poe-
sia. Com a científic, va fer moltes observacions sobre els ocells i la 
hibernació dels eriçons i en va recollir molts exemplars per a Hunter 
(Mullin, 2003, Winkelstein, 1992; Scott, 1974).

L’interès de Jenner pels efectes protectors de la verola bovina va co-
mençar durant el seu aprenentatge amb George Harwicke el 1796. 
Seria el primer pas del llarg procés pel qual la verola seria erradicada 
totalment. Jenner havia escoltat durant molts anys les històries que les 
munyidores estaven protegides de la verola naturalment després d’ha-
ver patit la verola bovina. Reflexionant-hi, va concloure que la verola 
bovina no només protegia contra la verola, sinó que també es podia 
transmetre de persona a persona com a mecanisme deliberat de pro-
tecció. El maig de 1796 va atendre a la consulta una jove munyidora, 
la Sarah Nelms, que tenia lesions a les mans i els braços a causa d’una 
infecció de verola vacuna (figura 7). El 14 de maig de 1796, utilitzant 
la matèria de les lesions de la Sarah, va inocular un nen de vuit anys, 
James Phipps, que era fill del seu jardiner (figura 8). Posteriorment, 
el James va desenvolupar una febre lleu i molèsties a les axil·les. Nou 
dies després del procediment sentia molt fred i havia perdut la gana, 
però l’endemà estava molt millor. El juliol de 1796 Jenner va inocular 
el James de nou, aquesta vegada amb matèria d’una lesió fresca de ve-
rola humana, i no va desenvolupar cap malaltia. Jenner va concloure 
que la protecció que el James tenia contra la verola era total (Willis, 
1997).
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Figura 7. Gravat d’artista desconegut de la mà de la Sarah Nelmes (1798) amb 
una pústula de verola de vaca (Vaccinia virus). La imatge pertany a la 

Posner Memorial Collection, Carnegie Mellon University Libraries, Special Collections.

Figura 8. Jenner vacunant el nen James Phipps. És una pintura a l’oli d’Ernest Board (1877-1934).

El 1797 Jenner va enviar una breu comunicació a la Royal Society 
de Londres on descrivia el seu experiment i observacions. Malgrat 
això, el manuscrit va ser rebutjat. El 1798, després d’haver afegit uns 
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quants casos més al seu experiment inicial, va publicar ell mateix un 
llibret titulat Una investigació sobre les causes i els efectes de la Va-
riolae vaccinae, una malaltia descoberta en alguns dels comtats occi-
dentals d’Anglaterra, especialment Gloucestershire, i coneguda amb 
el nom de verola de vaca (Willis, 1997; Winkelstein, 1992). L’etimo-
logia llatina de vaca, vacuna, va portar Jenner a anomenar aquest nou 
procediment vacunació.

La publicació del 1798 tenia tres parts. A la primera part Jenner pre-
sentava la seva visió sobre l’origen de la verola bovina com a malaltia 
dels cavalls transmesa a les vaques. La teoria va ser desacreditada 
durant tota la vida de Jenner. Després va presentar la hipòtesi que la 
infecció amb verola bovina protegiria de la posterior infecció per la 
verola. La segona part contenia les observacions crítiques rellevants 
que provaven la hipòtesi. La tercera part era una llarga discussió, en 
part polèmica, de les troballes i una varietat de qüestions relacionades 
amb la verola. La publicació dels resultats no va ser rebuda amb l’èxit 
que ell s’esperava.

Jenner va anar a Londres a la recerca de voluntaris per a la vacunació. 
Tanmateix, després de tres mesos no n’havia trobat cap. A Londres la 
vacunació es va popularitzar gràcies a les activitats d’altres persones, 
particularment el cirurgià Henry Cline, a qui Jenner havia donat una 
part del seu inòcul de vaca (Barquet i Domingo, 1997). Més tard, el 
1799, els doctors Pearson i Woodville van començar a recomanar la 
vacunació entre els seus pacients. Jenner va fer una cerca nacional 
de proves d’immunitat a la verola entre persones que havien patit la 
verola bovina. Els resultats d’aquesta enquesta van confirmar la seva 
teoria. Malgrat moltes controvèrsies, l’ús de la vacunació es va esten-
dre ràpidament a Anglaterra, i cap a l’any 1800 també havia arribat a 
la majoria de països europeus (Willis, 1997).

Jenner enviava inòcul als seus coneguts mèdics i a qualsevol altra 
persona que li ho demanés, tot i que no en disposava contínuament. 
Després d’introduir la vacunació de la verola bovina en els seus pro-
pis districtes, molts metges van enviar la vacuna a altres llocs. El 
Dr. John Haygarth (de Bath, Somerset) va rebre la vacuna d’Edward 
Jenner el 1800 i va enviar una part del seu material a Benjamin Water-
house, professor de física a la Universitat de Harvard. Waterhouse va 
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introduir la vacunació a Nova Anglaterra i després va convèncer Tho-
mas Jefferson perquè la provés a Virgínia. Waterhouse va rebre molt 
suport de Jefferson, que el va nomenar responsable de vacunació de 
l’Institut Nacional de Vacunes, una organització per a implementar un 
programa nacional de vacunació als Estats Units (Underwood, 1949).

Encara que va rebre reconeixement mundial i molts honors, Jenner 
no va fer cap intent d’enriquir-se a través dels seus descobriments. 
De fet, va dedicar molt més temps a la vacunació de la població que a 
la seva pràctica privada i als negocis familiars, cosa que li comportà 
molts problemes. El valor extraordinari de la vacunació li va ser re-
conegut públicament a Anglaterra mitjançant la concessió, el 1802, 
de 10.000 lliures per part del Parlament britànic, i cinc anys després 
el Parlament li va atorgar 20.000 lliures més. Jenner va rebre honors, 
però també el van atacar i ridiculitzar. Malgrat tot, va continuar les 
seves activitats de vacunació. A poc a poc, la vacunació va substituir 
la variolació, que es va prohibir a Anglaterra el 1840.

Jenner es va casar el 1788 i va tenir quatre fills. La família va viure 
a la Chantry House, que es va convertir en el Museu Jenner el 1985 
(https://jennermuseum.com/). Jenner va construir una cabana al jardí, 
que va anomenar el Temple de Vacunació, on vacunava els més po-
bres de franc. Després d’una dècada en què va ser homenatjat i insul-
tat més o menys d’igual forma, es va anar retirant de la vida pública 
i va tornar a la pràctica de la medicina rural a Berkeley. El 1810 el 
seu fill gran, Edward, va morir de tuberculosi. La seva germana Mary 
va morir el mateix any i l’altra germana, Anne, dos anys més tard. El 
1815 la seva dona, Catherine, també va morir de tuberculosi. Degut a 
aquestes situacions tan doloroses, es va retirar encara més de la vida 
pública. El 1820 Jenner va tenir un ictus, del qual es va recuperar. 
El 23 de gener de 1823 va visitar el seu últim pacient, un amic mo-
ribund. L’endemà al matí Jenner no va aparèixer per esmorzar; més 
tard, aquell mateix dia, va ser trobat mort al seu estudi. Havia tingut 
un ictus massiu. Edward Jenner va morir durant les primeres hores 
del matí del diumenge 26 de gener de 1823. Va ser enterrat amb els 
seus pares, la dona i els fills prop de l’altar de l’església de Berkeley 
(Mullin, 2003).

El treball de Jenner va representar el primer intent científic de 
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controlar una malaltia infecciosa mitjançant l’ús deliberat de la 
vacunació. Estrictament parlant, no va descobrir la vacunació, 
però va ser la primera persona a atorgar el caràcter científic al 
procediment i demostrar-lo mitjançant la recerca científica. És a 
dir, que va utilitzar el procediment d’observació, hipòtesi, prova i 
conclusió per a desenvolupar la seva metodologia.

Durant els últims anys també hi ha hagut un reconeixement creixent 
al pagès Benjamin Jesty (1737-1816; figura 9) com la primera per-
sona a vacunar de la verola. El 1774 hi va haver verola a Yetminster 
(Dorset), el poble de Jesty. Ell estava decidit a protegir la vida de la 
seva família. Va utilitzar l’inòcul directament de les mamelles d’una 
vaca que sabia que estava patint la verola bovina (figura 10) i el va 
transferir, amb una llanceta petita, als braços de la seva dona i dos 
fills. Els tres vacunats van quedar immunes a la verola tot i que hi van 
ser exposats en nombroses ocasions posteriorment. Benjamin Jesty 
no va ser ni el primer ni l’últim a experimentar amb la vacunació. De 
fet, l’ús de la verola bovina era conegut entre els metges de les regi-
ons lleteres de l’Anglaterra del segle xviii (Pead, 2003).

Figura 9. Pintura a l’oli de Benjamin Jesty (1737-1816), feta per 
M. W. Sharp el 1805. http://wellcomeimages.org.
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Figura 10. Gravat de Luigi Sacco, publicat el 1801, de pústules de 
verola bovina en una mamella de vaca. http://wellcomeimages.org. 

Les campanyes de vacunació

Francesc Antoni Balmis i Berenguer, més conegut com Francesc Xa-
vier Balmis i Berenguer (Alacant, 1753 - Madrid, 1818 o 1819; figura 
11), fou nomenat, poc després de graduar-se en medicina a València 
(1778), consultor de l’Exèrcit i destinat a l’Armada espanyola. Feu 
tres viatges a Mèxic. Durant els viatges va poder estudiar remeis per 
a les malalties infeccioses de transmissió sexual, fet que li serviria 
per a publicar més tard l’obra Demostración de las eficaces virtudes 
nuevamente descubiertas en las raíces de dos plantas de la Nueva Es-
paña, especies de Agave y Begonia, para la curación del mal venéreo 
y escrofuloso (Madrid, 1794). De tornada a Espanya, va ser el metge 
personal de Carles IV, al qual va convèncer perquè enviés una expe-
dició a Amèrica per a propagar la recentment descoberta vacuna de la 
verola. Balmis i Josep Salvany van ser l’ànima de l’expedició (cone-
guda actualment com a expedició Balmis) per a difondre la vacuna de 
la verola, una fita en la història de la medicina. L’expedició va sortir 
del port de la Corunya el 30 de novembre de 1803 a bord del navili 
María Pita. D’allí va viatjar a San Juan, La Guaira, Puerto Cabello, 
Caracas, l’Havana, Mérida, Veracruz i Ciutat de Mèxic. La vacuna 
va arribar a llocs tan llunyans com Texas, al nord, i Nova Granada, al 
sud. Encara que no va ser Balmis mateix, altres membres de l’expe-
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dició, entre ells el Dr. Salvany, van dur la vacuna a l’Amèrica del Sud 
fins a Chiloé, actual República de Xile, que llavors era el territori més 
al sud sota domini espanyol al Pacífic. A la Ciutat de Mèxic, a Balmis 
li va costar de convèncer el virrei José de Iturrigaray, però finalment 
ell i el seu fill van ser vacunats (Balaguer i Ballester, 2003). 

Figura 11. Imatge de Francesc Xavier Balmis al Palau de la 
Diputació (Alacant), decorat sobre rajoleta.

El setembre de 1805 va salpar a bord del Magallanes des del port 
mexicà d’Acapulco cap a Manila, capital de les Filipines, on arribà 
el 7 de febrer de 1805. L’any 1806, en el seu viatge de retorn a Espa-
nya, encara va difondre la vacuna per Macau i Canton (Xina). El 15 
de juny de 1806 arribà a l’illa de Santa Elena, possessió anglesa de 
l’Atlàntic sud, per a continuar fins a Lisboa i Madrid. Tornaria a Nova 
Espanya una altra vegada el 1810 (Balaguer i Ballester, 2003).

Va escriure Instrucció sobre la introducció i conservació de la va-
cuna. L’any 1803 va traduir del francès al castellà un treball sobre 
el mateix assumpte, el Traité historique et pratique de la vaccine de 
Jacques-Louis Moreau de la Sarthe. El Dr. Miguel Muñoz va conser-
var i va distribuir la vacuna a Mèxic fins al 1844, quan el seu fill Luis 
es va fer càrrec del projecte. Després de Luis Muñoz, el Dr. Luis Ma-
lanco en va estar al càrrec, i així es va poder salvar la vida de milers 
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de joves americans (Balaguer i Ballester, 2003).

Una epidèmia de verola a Lleida

El 1783 a Lleida s’hi declara una epidèmia de verola deguda al pas 
de les tropes franceses que tornaven de la campanya contra Portugal. 
Per a la seva curació, es van posar en pràctica els mètodes del Dr. 
Josep Masdevall (nascut a Figures, mort el 1801; metge de Carles 
III i Carles IV, inspector d’epidèmies del Principat de Catalunya) i 
n’informaren el comte de Floridablanca dient que «amb el mètode 
s’havien aconseguit els més portentosos i meravellosos efectes, sense 
que morissin de resultes de la seva aplicació, sinó els nois que van re-
fusar a prendre aquests remeis» (Villalba, 1803). El Dr. Masdevall va 
descriure la seva metodologia en la Relación de las calenturas anti-
pútridas, y malignas, que en estos últimos años se han padecido en el 
principado de Cataluña (Imprenta Real, 1786: figura 12). En aquesta 
obra explica les causes de la verola, els símptomes i pronòstics, com 
també un mètode de teràpia per a ella, basada en un beuratge que ell 
dissenyà (fet amb tàrtar emètic, sals d’amoni, donzell i quina) (Ased 
i Latorre, 1786).

Figura 12. Imatge del llibre del Dr. Josep Masdevall, publicat per la Imprenta Real el 1786.
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L’erradicació de la verola

A finals del segle xix es va veure que la vacunació per si mateixa 
no conferia immunitat per a tota la vida i que era necessària una re-
vacunació posterior. La mortalitat per verola havia disminuït, però 
l’aparició d’epidèmies demostrava que la malaltia encara no estava 
controlada.

A la dècada de 1950 es van implementar diverses mesures de control, i 
la verola va ser erradicada a moltes zones d’Europa i del nord d’Amè-
rica. El procés d’erradicació mundial de la verola es va posar en mar-
xa quan el 1958 l’Assemblea Mundial de la Salut va rebre un informe 
de les conseqüències catastròfiques de la verola a seixanta-tres països. 
Durant anys, cada país portava a terme les seves pròpies campanyes 
de vacunació, fins que el 1958 Víktor Jdànov, el viceministre de Salut 
de la Unió Soviètica, va proposar a l’Assemblea Mundial de la Salut 
una iniciativa global conjunta per a erradicar la verola. La proposta 
va ser aprovada el 1959 amb el nom de «resolució WHA11.54». L’er-
radicació de la malaltia, que aleshores afectava gairebé dos milions 
de persones cada any, es va transformar en el principal objectiu de 
l’OMS. L’any 1967 es va iniciar una campanya mundial sota el tute-
la de l’OMS, i finalment es va aconseguir l’erradicació de la verola 
l’any 1977. El 8 de maig de 1980 la XXXIII Assemblea de l’OMS va 
acceptar l’«Informe final de la Comissió Global per a la Certificació 
de l’Erradicació de la Verola», va anunciar que el món estava lliure de 
verola i va recomanar que tots els països abandonessin la vacunació 
per a aquesta malaltia (WHO, 1980). 

La variant de verola major va ser detectada per última vegada a Ban-
gladesh a l’octubre de 1975 en la nena de dos anys Rahima Banu. El 
26 d’octubre de 1977 es va conèixer el darrer cas de verola (variant de 
verola menor), contreta a la localitat de Merca (Somàlia) de manera 
natural per un home de vint-i-tres anys anomenat Ali Maow Maalin. 
El 1978, a causa d’un accident degut a la mala manipulació del virus 
en un laboratori de la Gran Bretanya, la fotògrafa mèdica Janet Parker 
va contreure el virus i va morir l’11 de setembre del mateix any. Va ser 
l’última mort humana registrada per aquest virus al món.

Oficialment es van guardar només dues mostres del virus, que van ser 
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posades en estat criogènic en dos laboratoris: l’una al Centre per al 
Control i Prevenció de Malalties (CDC) d’Atlanta, als Estats Units, i 
l’altra al Centre Estatal de Virologia i Biotecnologia VECTOR (Insti-
tut VECTOR) de Novosibirsk, a Rússia.

L’aparició de noves infeccions víriques i el desenvolupa-
ment dels programes de vacunació 

Hem vist que la verola va estar la primera malaltia contra la qual és 
va disposar d’una vacuna eficaç i també la primera que va ser eradi-
cada mundialment. Aquesta vacuna era preventiva, s’administrava el 
preparat antigènic a persones sanes per a evitar que contraguessin la 
malaltia transmissible. Les vacunes preventives, registrades i comer-
cialitzades aporten beneficis a la salut de les persones vacunades, mit-
jançant una protecció directa, en el cas d’infecció reduiran la carrega 
d’agent infectiu que es pugui desenvolupar en l’organisme (reducció 
de la incidència); i reduirà la gravetat en les persones, que tot hi haver 
rebut la vacuna, contreuen la malaltia (Salleras i Dominguez, 2003). 
Les vacunes dissenyades per a prevenir les infeccions de reservori 
humà i transmissió interhumana, també tenen beneficis per a la salut 
de les persones no vacunades, gracies a la protecció indirecta (immu-
nitat col·lectiva). Es a dir que també fan disminuir la incidència de la 
malaltia entre els no vacunats que resideixen a la mateixa comunitat. 
Gracies a aquesta protecció fins i tot algunes malalties poden ser eli-
minades d’una determina regió o país, i finalment eradicades del mon 
com ha passat amb la verola (Salleras et al., 2011). Les vacunacions 
que prevenen malalties universals en edat pediatria, diftèria, tètanus, 
tos ferina, poliomielitis, varicel.la, xarampió, rubèola i parotiditis, son 
molt eficients i solen aplicar-se a tota la població objecte, excepte en 
casos de contraindicació individual (Salleras et al., 2003). Els calen-
daris de vacunació no només son importants per a la població infantil 
i adolescents, també son importants per a la població adulta i d’edat 
avançada. Habitualment entre la població adulta només s’indica la 
vacunació a persones que presenten determinades condicions medi-
ques (per exemple malalties cròniques o immunodeficients), o per a 
aquelles que, per motiu de la seva professió o viatges, han d’estar ex-
posats a certs agents infecciosos contra els quals existeix vacuna. La 
vacunació dels adults contra determinades malalties transmissibles es 
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important (per exemple la vacuna antigripal), perquè els adults poden 
ser portadors d’agents infecciosos que poden provocar una malaltia 
en persones susceptibles de patir-la i perquè la immunitat de què és 
gaudeix en al infància pot disminuir amb la edat (per exemple les va-
cunes antitetànica i antidiftèrica de tipus adult). Cal tenir en compte 
que moltes vacunes són més efectives en persones sanes, per la qual 
cosa és una bona pràctica clínica vacunar els adults sans abans que 
desenvolupin malalties cròniques que fan que l’efectivitat de la va-
cuna sigui menor o que fins i tot poden contraindicar-la. No podem 
oblidar que amb la globalització viatgem a mes països i ens exposem 
a agents infecciosos que no son endèmics al país on residim habitu-
alment. Per això és important disposar de calendaris de vacunacions 
sistemàtiques per a adults i, a mesura que apareixen noves vacunes, 
introduir-les en aquest calendaris, si és compleixen els criteris reque-
rits (Wu et al., 2013).

Tot i que no hi ha cap fàrmac, incloses les vacunes, que no tingui 
absolutament cap efecte secundari o reacció adversa, les vacunes són, 
en general, molt segures i, en qualsevol cas l’equilibri entre benefici i 
risc és molt favorable (Halsey 2002). Una vacuna està contraindicada 
quan el risc de reaccions adverses que pugui provocar sigui superior 
al risc inherent de patir la malaltia que és vol prevenir. Actualment 
les vacunes ofereixen, a més d’una gran eficàcia, un ampli marge de 
seguretat. Els mitjan tècnics moderns fan possible elaborar preparats 
vacunals cada vegada més purificats i específics i, per tant, d’escassa 
reactogenicitat, la qual és controlada mitjançant exhaustius estudis 
previs i posteriors al registre (Curlin et al., 2011). D’altra banda, hi 
ha suposades contraindicacions, basades en consideracions teòriques, 
que en molts casos no han estat confirmades. En conseqüència, el 
nombre de contraindicacions veritables, és, a la pràctica, molt limitat. 
L’ús indica que les reaccions són infreqüents i lleus sempre que és 
compleixin estrictament les pautes d’aplicació recomanades, atenent 
especialment a l’edat en que s’administra la vacuna, el nombre de 
dosis, els intervals i la valoració acurada de l’estat de salut prèvia de 
la persona que s’ha de vacunar (WHO 2022). 

Les normes de seguretat per a les vacunes són més estrictes que les de 
qualsevol altre producte farmacològic, atès que se solen administrar 
a persones sanes, en la majoria de casos nens, i la recomanació d’ús 
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és gairebé universal. No obstant això, i com qualsevol altre producte 
farmacèutic, no esta lliure de risc. Això fa que abans de ser introduï-
des al sistema sanitari, se’n provi la seguretat amb assajos clínics i, un 
cop acceptada la utilització, és mantingui un estricte monitoratge dels 
possibles efectes adversos mitjançant la farmacovigilància.

I ara els hi vull presentar un fet històric del qual tots hem format part, 
l’aparició d’un nou virus molt infectiu i el desenvolupament d’una 
vacuna contra aquest virus.

La covid-19: agent causant, simptomatologia i transmissió

Al desembre de 2019 es van descriure a Wuhan, la capital de Hubei, 
una sèrie de casos de malalties greus que resultaven en pneumònia i 
mort. Poc després, el nombre de casos es va disparar espectacular-
ment i es van estendre per la Xina i per tot el món, i es van convertir 
en pandèmia. Es va confirmar que l’agent causant de la malaltia era un 
nou coronavirus (CoV). L’OMS va anunciar el nom oficial de la ma-
laltia com a «malaltia coronavirus 2019 (COVID-19)». L’anàlisi del 
genoma viral ha demostrat que el nou coronavirus està lligat filogenè-
ticament (comparteixen un 80% de semblança del material genètic) al 
coronavirus de la síndrome respiratòria aguda severa (SARS-CoV-1), 
l’agent causant d’un brot viral l’any 2002. Així, el nou coronavirus 
ha estat anomenat SARS-CoV-2 (figura 13; Laue et al., 2020) pel 
Comitè Internacional de Taxonomia de Virus (ICTV). Totes dues es-
pècies són virus de la família Coronaviridae i formen part del gènere 
Betacoronavirus i del subgènere Sarvecovirus. Contenen una única 
cadena d’ARN de sentit positiu, amb una mida del genoma d’unes 30 
kilobases, que codifiquen diverses proteïnes estructurals i no estruc-
turals. Les proteïnes estructurals són la proteïna que forma la nucleo-
càpsida (N) helicoidal, a la qual s’enrotlla l’ARN viral, i coberta per 
una bicapa lipídica esfèrica, en la qual s’enclaven les altres proteïnes: 
la glicoproteïna en forma d’espiga (S), la proteïna embolcall (E) i 
la proteïna membrana (M) (figura 14). El virus ha mostrat una gran 
plasticitat adaptativa, i han aparegut nombroses variants, però la delta 
i l’òmicron han estat les que han generat més atenció. Des de l’inici 
fins al juny del 2022 s’han registrat més de 517 milions de casos i 6,3 
milions de morts (JHU, 2022).



32

Figura 13. Imatge d’una partícula del virus SARS-CoV-2 vista mitjançant microscopi electrònic de 
transmissió. El virus està dipositat en la superfície d’una cèl·lula Vero. El seccionament del virus 
per una làmina de plàstic ultrafina en mostra les principals característiques estructurals, que han 
estat pintades manualment amb colors. En groc, la membrana lipídica esfèrica, que és la coberta del 
virus (M); en vermell, la glicoproteïna S, enganxada a la superfície del virus (proteïna d’espiga S); 
en blau, la ribonucleoproteïna, que inclou la proteïna nucleocàpsida (N) i l’ARN del virus. Escala 
barra: 100 nm (Laue et al., 2020).

Figura 14. Imatge d’una partícula del virus SARS-CoV-2 dibuixada sobre la base de la figura 13. 
Amb color gris està pintada la coberta lipídica esfèrica (equival al color groc de la imatge superior), 
que tanca la nucleocàpsida helicoidal (N) i l’ARN. A la coberta lipídica s’hi enclaven les proteïnes: 
la glicoproteïna en forma d’espiga (S, en vermell), la proteïna embolcall (E, en groc) i la proteïna 
membrana (M, en taronja). Aquesta imatge ha estat proporcionada pel Centre de Control de Malal-
ties d’Atlanta (Geòrgia, EUA).
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La transmissió del virus es fa de persona infectada a no infectada mit-
jançant el contacte dels virus procedents de la primera amb les mucoses 
del tracte respiratori de la segona. El virus es pot transportar per gotícu-
les (de diàmetre superior a 5µ) de saliva o mucositat, o bé en suspensió 
en aerosols (de diàmetre inferior a 5µ), en parlar, esternudar, tossir o 
simplement respirar. També es pot contagiar en tocar una superfície 
que contingui gotícules amb virus, però aquesta via no és habitual. Un 
cop el virus entra al cos, normalment per la boca o el nas, s’instal·la 
principalment als pulmons. Allí les glicoproteïnes d’espiga (S) de la 
coberta del virus (pintades en vermell en les figures 13 i 14) reconei-
xen els receptors proteics de les nostres cèl·lules, anomenats «enzims 
convertidors d’angiotensina 2» (ACE2), s’hi fusionen i les obliguen a 
obrir un canal que els fa d’entrada per a la infecció (Lupala et al., 2022). 
La població jove i infantil s’ha mostrat poc afectada pel cicle vital del 
virus, i els més petits han resultat ser poc patidors de la malaltia. 

La infecció se situa al sistema respiratori. El quadre clínic és variable: 
pot anar des d’un transcurs asimptomàtic fins a l’aparició de com-
plicacions greus caracteritzades per la necessitat d’aplicar respiració 
assistida (intubant) a les persones afectades. Els símptomes solen apa-
rèixer després d’uns cinc dies d’incubació (pot variar des de quatre 
fins a quinze dies) i s’assemblen als d’un refredat comú, amb muco-
sitat, malestar, cansament i mal de cap, que poden donar pas a tos, 
febre i dificultat respiratòria. Un símptoma força comú és la pèrdua 
de l’olfacte (anòsmia), però no és suficient per al diagnòstic, ja que no 
totes les variants del virus la indueixen. L’evolució de la malaltia pot 
arribar a pneumònia, que pot anar acompanyada de la síndrome respi-
ratòria aguda greu i de més complicacions en els casos en què hi hagi 
afeccions respiratòries i cardíaques cròniques, diabetis o hipertensió. 

L’examen directe del pacient no garanteix un diagnòstic segur: calen 
proves analítiques, normalment de la mucosa nasal, on s’identifica la 
presència del virus. Per a detectar-lo, s’utilitza una tècnica d’amplia-
ció d’àcids nucleics en temps real. La reacció la duu a terme l’enzim 
polimerasa, que fa moltes còpies seguides del genoma del virus. A 
mesura que es van incrementant les còpies de la seqüència (cicles de 
lectura de la seqüència), la quantificació es fa en temps real (deno-
minada en anglès real-time - quantitative polymerase chain reaction, 
RT-qPCR), i un aparell detecta les còpies i les visualitza en una pan-
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talla en forma de gràfic. Si la persona no està infectada, la línia serà 
plana, però si té el virus la seqüència serà ampliada de forma menys 
o més ràpida depenent de la càrrega viral i el gràfic ho reflectirà a la 
pantalla. Per exemple, a l’inici de la infecció la càrrega viral és baixa 
i calen més cicles per a detectar el virus (el nombre de cicles per a 
detectar el gen pot ser de 32,8). Un cop la persona està a la meitat de 
la infecció, serà mes ràpid detectar el virus (per exemple, el nombre 
de cicles pot ser només de 16,1). Si es fan 35 cicles i no es detecta res, 
es considera que la persona no està infectada.

Primers intents de tractament i vacunació de la covid-19

El tractament més habitual per a les infeccions virals és el simptomà-
tic, procurant evitar complicacions. En cas que aquestes apareguin o 
que es presentin problemes per a respirar, es requerirà l’hospitalitza-
ció i, en molts casos, l’aplicació de la respiració assistida. Al llarg de 
la pandèmia s’han provat també diversos antivírics. El primer aprovat 
per la Unió Europea fou remdesivir, un anàleg de nucleòtids amb ac-
tivitat antivírica contra virus d’ARN. Tot i que tenen un efecte limi-
tat, acceleren la recuperació dels pacients i rebaixen els símptomes, 
sobretot entre col·lectius de risc. La comunitat d’experts ha posat la 
seva esperança en les vacunes, ja que són l’estratègia més eficaç per a 
evitar les malalties infeccioses. Aquestes vacunes s’han pogut elabo-
rar en un temps rècord, en part pel que ja s’havia après en els intents 
d’immunització enfront del SARS-CoV-1 i perquè es disposava de 
la seqüència del genoma del SARS-CoV-2, dipositada a les bases de 
dades el 10 de gener de 2020 (Wuhan-Hu-1, GenBank Accession No. 
MN908947), per la qual cosa tots els recercadors en podíem disposar. 
Les vacunes s’han confeccionat amb tècniques diferents, utilitzant vi-
rus afeblits o morts, fragments proteics i tècniques moleculars recom-
binants (per exemple, les d’ARNm).

La base científica per a dissenyar les vacunes ha estat assolir la induc-
ció de respostes immunes que puguin neutralitzar o evitar l’entrada 
del virus i del procés infectiu. Així, sense tenir en compte la platafor-
ma de producció, l’excipient utilitzat o les característiques moleculars 
de les vacunes candidates, les millors formulacions són les que indu-
eixen la producció de concentracions suficients d’anticossos neutra-
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litzats del virus d’una forma ràpida i sostenible en el temps (fi gura 15; 
Yadar et al., 2020). 

Figura 15. Estratègies per al desenvolupament de vacunes recombinants. (a) Vacuna basada en ADN 
recombinant desenvolupada mitjançant la clonació de la proteïna S del SARS-CoV-2 en un vec-
tor d’expressió; (b) vacuna basada en la utilització directa d’un plasmidi d’ADN que conté el gen 
SARS-CoV-2 S; (c) desenvolupament de vacunes per a ARNm de proteïna S; (d ) ús de proteïna S 
recombinant que imita la proteïna S del SARS-Cov-2; (e) ús de vector viral sense maquinària d’au-
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toreplicació que conté el gen S de la proteïna SARS-CoV-2; (f) partícula equivalent a un virus de 
SARS-CoV-2 sense material genètic. La majoria de les vacunes utilitzen la proteïna S amb l’objectiu 
que indueixi la resposta immune humoral i cel·lular de l’hoste resultant en la seva immunització 
(Yadar et al., 2020).

La majoria de les vacunes estan dissenyades sobre la base de la se-
qüència de la glicoproteïna d’espiga (S) o, més específicament, del 
fragment del domini d’unió al receptor (RBD) que forma part de la 
proteïna S, per tal de bloquejar la seva unió al receptor proteic ACE2 
de la nostra superfície cel·lular i evitar així la seva entrada a la cèl·lula 
(Lupala et al., 2022; Cohen, 2021; figura 16).

Figura 16. Imatge de la proteïna d’espiga (S) que es troba a la superfície del virus i és comuna a 
tots els membres d’aquesta família viral. El fragment RBD també es veu remarcat (Cohen, 2021). 
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Vacunes comercials contra la covid-19

Les vacunes d’ARNm (figura 15c) són una tecnologia que s’estava 
desenvolupant per al tractament de malalties infeccioses i càncers. 
Aquestes vacunes contenen un fragment d’ARNm que codifica per 
a un antigen, i aquest ARNm és traduït per la maquinària cel·lular 
de l’hoste una vegada és introduït per a la vacunació. Moderna Inc. 
va ser una de les primeres empreses a acabar els assaigs clínics per 
a la vacuna d’ARNm-1273 modificat que codifica per a la proteïna 
d’espiga (S) del SARS-CoV-2. Va ser dissenyada en col·laboració 
amb l’Institut Nacional d’Al·lèrgies i Malalties Infeccioses (NIAID) 
i l’empresa Catalent. A diferència de les vacunes convencionals que 
es produeixen en un sistema de cultiu cel·lular, la vacuna va ser dis-
senyada in silico, la qual cosa va permetre el desenvolupament i 
l’avaluació ràpida de la seva eficàcia. El SARS-CoV-2 mRNA-1273 
modificat va encapsulat dins d’una nanopartícula lipídica que l’esta-
bilitza i facilita la penetració de l’ARNm a la cèl·lula que produirà 
el fragment antigènic de la proteïna S. La vacuna BNT162b1(2) de 
Pfizer-BioNTech té la mateixa tecnologia, però amb la diferència que 
s’ha de conservar ultracongelada a –80 ºC mentre que la de Moderna 
es pot tenir a -20 ºC.

La Biomedical Advanced Research and Development Authority 
(BARDA), una oficina que depèn del Departament de Salut dels Es-
tats Units, va finançar Moderna amb 955 milions de dòlars, gairebé 
el 100 % del cost de portar la vacuna al mercat. També hi va haver 
participació de fundacions privades, com la Dolly Parton COVID-19, 
que hi va contribuir amb 1 milió de dòlars.

Les vacunes de la Universitat d’Oxford i AstraZeneca (AD1222-
ChAdOx1) i de la Universitat de Harvard i Johnson & Johnson (Ad26.
CoV2S) contenen un adenovirus recombinant que porta el fragment 
antigènic de la proteïna S del virus (figura 15b). En injectar la vacuna, 
l’adenovirus entra a les cèl·lules i produeix directament la proteïna 
antigènica. La plataforma de producció que s’ha utilitzat per a la pro-
ducció de l’adenovirus són cèl·lules humanes embrionàries de fetge 
(HEK). 

La vacuna VAT00008 (de Sanofi-Pasteur i GlaxoSmithKline) està 
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composta de la proteïna S del virus produïda de forma recombinant 
(figura 15a). Durant el procés de vacunació s’injecten els fragments 
amb la proteïna antigènica, però cal afegir adjuvants per tal d’incre-
mentar la resposta immunitària. La plataforma de producció de la 
subunitat proteica S recombinant són cèl·lules d’insecte, i el vector 
que fa que es produeixi és un baculovirus.

En la vacuna NVX-Co2373-adjuvant (de Novavax) s’utilitzen nano-
partícules adjuvants per a introduir la proteïna antigènica S del virus. 

La vacuna desenvolupada per Medicago i Sanofi-GSK, COVIFEZ® 
(CoVLP-Adjuvant) és produïda en plantes de Nicotiana benthamia-
na. Les plantes són infectades amb una partícula equivalent a un virus 
(PLV), que en reproduir-se dins la planta produirà la proteïna d’espiga 
S de la covid-19. La proteïna S és purificada de les fulles de la planta, 
i en la vacuna s’utilitza directament la proteïna S antigènica amb un 
coadjuvant (https://medicago.com/en/) (Hager et al., 2022; Ward et 
al., 2021).

Les informacions més detallades sobre les vacunes es poden trobar a 
les referències de Yadav et al., 2020 i Aimrane et al., 2022.

Recerca sobre vacunes contra la covid-19 a la Universitat 
de Lleida

La intensa demanda de vacunes i reactius per a combatre la covid-19 
ha donat lloc a la recerca d’estratègies més competitives per a produir 
a gran escala les molècules que s’han utilitzat més, la proteïna S i el 
seu fragment RBD (figura 16; Capell et al., 2020, Diego-Martin et al., 
2020). Les plantes ofereixen una plataforma de producció econòmica 
per a l’obtenció de proteïnes recombinants d’ús farmacèutic, vacunes 
i reactius de diagnòstic. Durant la pandèmia s’ha avaluat el seu ús 
per a la producció de subunitats recombinants en vacunes i en equips 
de detecció per a la covid-19 (He et al., 2021). Ja se’n tenien co-
neixements previs, perquè s’havien completat els assaigs clínics per 
a diversos candidats a vacuna contra la grip produïts per expressió 
transitòria en plantes de Nicotiana benthamiana (Cummings et al., 
2014; Pillet et al., 2016; Pillet et al., 2019; Ward et al., 2020). L’ús 
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de plantes com a sistema d’expressió transitòria per a la producció 
de molècules d’ús farmacèutic o subunitats d’ús en vacunes i equips 
detecció, té l’avantatge de la rapidesa i la facilitat amb què es pot in-
crementar la producció i, per tant, es pot utilitzar per a produir nous 
components de vacunes que poden ser candidates a proves clíniques 
en qüestió de setmanes o mesos (D’Aoust et al., 2010; McDonald et 
al., 2020). El mateix sistema d’expressió s’ha utilitzat per a desenvo-
lupar vacunes contra la covid-19 (Kumar et al., 2021; Siriwattananon 
et al., 2021; Hemmati et al., 2022), i s’han completat proves clíniques 
gràcies a les facilitats donades per l’FDA i l’EMA, que han resultat 
en la primera vacuna produïda en plantes que ja he mencionat de Me-
dicago, Canadà (Ward et al., 2021; Hager et al., 2022). La mateixa 
plataforma s’ha utilitzat per a proporcionar reactius per als equips de 
diagnòstic de la covid-19 (Makatsa et al., 2021; Pietschmann et al., 
2021). De forma semblant, la transformació estable amb l’obtenció 
de plantes transgèniques proporciona un recurs a més llarg termini per 
a la producció de molècules amb un cost més competitiu i sostenible. 
Aquesta forma de producció pot ser ideal per a obtenir reactius i va-
cunes per a campanyes globals de reforç de la vacunació. L’avantatge 
que ens proporcionen els cultius transgènics és que es poden conrear 
a tot el món i poden proporcionar fonts locals de vacunes i reactius. 
La producció d’antígens en cereals permet l’ús de les infraestructures 
locals per a la producció, emmagatzematge i distribució (Ma et al., 
2003; Ramessar et al., 2008a, 2008b; Sabalza et al., 2013; Shohag et 
al., 2021). Els cereals són especialment adequats per a la producció 
a gran escala als països en desenvolupament perquè les llavors que 
contenen les proteïnes recombinants es poden emmagatzemar i trans-
portar sense utilitzar la cadena de fred (Ma et al., 2005; Stöger et al., 
2005; Mir et al., 2019).

En el Grup de Biotecnologia Vegetal Aplicada de la Universitat de 
Lleida treballem en la utilització dels cereals com a plataforma de 
producció de molècules per usar en la vacunació. Ja hem utilitzat l’ar-
ròs des del 2005 (Nicholson et al., 2005) com a plataforma de produc-
ció d’anticossos i lectines antivirals. En experiments posteriors hem 
regenerat plantes d’arròs transgèniques en les quals les llavors ex-
pressaven l’anticòs 2G12 (Vamvaka et al., 2016a), la lectina antiviral 
grifitsina (Vamvaka et al., 2016b) i la lectina antiviral cianovirina-N 
(Vamvaka et al., 2016c), molècules, totes tres, capaces de neutralitzar 
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el VIH. Més tard ens vam atrevir a expressar simultàniament totes tres 
molècules per demostrar una sinergia positiva en la neutralització del 
virus causant de la sida (Vamvaka et al., 2018). Amb aquests experi-
ments vam demostrar que l’arròs transgènic podria ajudar a satisfer 
la demanda massiva d’un tipus de compostos per a vacunes i obríem 
les portes a la producció de molècules per a combatre altres malalties 
infecciones com la covid-19.

Inici de la recerca per a la producció d’una vacuna contra 
la covid-19 a la Universitat de Lleida

La necessitat d’aportar solucions per tal de reduir el nombre d’infec-
cions i l’experiència acumulada durant els anys en la producció de 
components de vacunes per al VIH van fer que el consorci europeu 
Pharmafactory (https://pharmafactory.org/) prengués la decisió d’am-
pliar els seus objectius i intentar produir components per a una vacuna 
contra la covid-19 en tots els sistemes experimentals inclosos en el 
projecte. La nostra part d’aquesta recerca estava basada en la transfor-
mació d’arròs utilitzant els genotips asiàtics de molt bona transforma-
ció EYI105 i Nipponbare, de què disposàvem al laboratori i que ens 
eren subministrats per diferents centres productors d’arreu del món, 
com l’IRRI de les Filipines i la Rice Research Station de Lousiana, als 
Estats Units. Normalment, una vegada a l’any rebíem les llavors per 
a la transformació. Les mesures extremes que es van haver d’aplicar 
per a la contenció de l’expansió de la pandèmia, com els períodes de 
confinament, van tenir un impacte tant global com local. A nosaltres 
ens va afectar la recerca en no poder rebre les llavors d’arròs per als 
nous experiments de transformació. Per a aquest experiments, ens cal 
arròs que tingui l’embrió; el que trobem a les botigues no en té. Va 
ser la generositat d’un pagès del delta de l’Ebre, el productor Illa de 
Riu (https://www.illaderiu.com/en/home-3/), la que ens va solucionar 
el problema. Ens va fer arribar, no sense dificultats, dos quilos de la 
llavor de sembra que li havia quedat de l’any anterior. El desafiament 
que se’ns presentava era doble: aconseguir posar a punt el sistema 
de transformació d’un genotip local, concretament l’arròs bomba tan 
popular per a cuinar la nostra paella, i produir en l’arròs el component 
RBD per a la vacuna contra la covid-19, tan necessari per a frenar la 
pandèmia.
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Producció de la subunitat RBD de la covid-19 en l’arròs bomba

Un cop vam rebre les llavors, vam iniciar el procés de posar a punt el 
sistema de transformació de l’arròs bomba. Vam determinar la millor 
mida dels embrions per ser aïllats; eren sis i set dies després de la 
inducció del creixement (figura 17 A), ja que l’escutel presentava la 
formació de teixit embriogènic receptiu per a la transformació (figura 
17 B). Vam establir que la concentració d’higromicina per a la selec-
ció del teixit transformat havia de ser de 30 mg per mL i que la millor 
concentració d’hormones de creixement per a la regeneració de les 
plantes era un combinació de BA i NAA (figura 17; Saba-Mayoral et 
al., 2020). Un cop apareixia el teixit verd, el procés de regeneració de 
la planta seguia els mateixos passos que els protocols utilitzats per a 
les altres varietats (Saba-Mayoral et al., 2022).

Figura 17. Detalls del procés de transformació de l’arròs bomba. (A) Embrió madur d’arròs després 
de sis dies de germinació en medi de proliferació; (B) embrions amb l’escutel a punt per ser bom-
bardejats; (C) call embriogènic resistent a la selecció per higromicina dues setmanes després de la 
transformació (abans de separar-lo de l’escutel); (D) call en medi de selecció sis setmanes després 
del procés de transformació (després de dos subcultius de dues setmanes cada un); (E) inici de 
regeneració de teixit verd a sobre del call embriogènic dues setmanes després de créixer en medi 
de regeneració amb llum tènue; (F) plàntula regenerant en llum normal i medi de regeneració; (G) 
planta en medi d’arrelament; (H) planta transgènica creixent en substrat.

El fragment de la seqüencia RBD de la proteïna S del SARS-CoV-2 
(193 residus, N331–V524, YP 009724390.1) la vam copiar de la soca 
aïllada de Wuhan-Hu-1 NC_045512.2 dipositada en la base de dades 
d’NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/43740568/). Vam opti-
mitzar els codons de la seqüència per millorar-ne la producció en ar-
ròs. La seqüència va ser sintetitzada in silico per l’empresa GenScript 
(Piscataway, NJ, EUA). La seqüència del fragment RBD la vam situar 
sota el control del promotor constitutiu de la ubiquitina de blat de 
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moro i el primer intró (Ubi-1) (condueix l’expressió a tota la planta, 
que es diu expressió constitutiva; Christensen i Quail, 1996) o del 
promotor D-hordeïna d’ordi específic de l’endosperma (Hord) (con-
dueix l’expressió només a l’endosperma de la llavor, és a dir, que no-
més trobarem proteïna a les llavors; Marris et al., 1988), i en tots dos 
casos vam utilitzar el fragment per a l’acabament nos d’Agrobacteri-
um tumefacient. La denominació que vam donar a les construccions 
per a la transformació va ser pUbi-RBD i pHord-RBD (figura 18). 

Figura 18. (A) Disseny de les construccions utilitzades per a l’expressió de la proteïna RBD en 
arròs. El gen RBD és conduït pel promotor constitutiu de la ubiquitina-1 de blat de moro i el primer 
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intró (pUbi) o pel promotor D-hordeïna d’ordi (pHord) específic de l’endosperma. Ambdues cons-
truccions també presenten el pèptid senyal α-amilasa d’arròs per a dirigir l’RBD a la via secretora 
i l’acabament de la nopalina sintasa (nos). (B) Comparació de les variants RBD expressades en 
les plantes fins ara i els nivells màxims d’expressió aconseguits. (C) Primers PCR utilitzats per a 
amplificar la seqüència RBD i HPT en la confirmació de la integració del transgèn. (D) Seqüència 
de nucleòtids del gen RBD utilitzat en aquest estudi, que comprèn els residus 331-524 de la soca 
Wuhan-Hu-1 NC_045512.2.

Avaluació de la producció de la subunitat RBD de la co-
vid-19 en teixit de call

Utilitzant el sistema de transformació descrit anteriorment, vam ge-
nerar línies independents de teixit de calls (el primer pas després de 
transformar els embrions i induir teixit transformat; figura 17D) i vam 
mesurar si hi havia acumulació de la proteïna RBD recombinant en 
seixanta-cinc línies transgèniques. La presència de la proteïna RBD 
funcional en els teixits transgènics d’arròs la vam avaluar i quantificar 
amb la tècnica d’enzyme-linked immunosorbent assays o ELISA. Per 
a fer aquesta analítica, cal recobrir el fons dels pouets de detecció 
amb la proteïna recombinant humana ACE2 (SinoBiological, EUA) i 
posar-hi a sobre la nostra proteïna RBD recombinant. Aquesta la vam 
detectar amb la combinació de l’anticòs policlonal primari E-AB-
V1006 SARS-CoV-2 RBD (Elabscience, EUA) i l’anticòs secundari 
IgG - contra conill conjugat a peroxidasa (Sigma-Aldrich). El control 
positiu que vam utilitzar per a quantificar les reaccions va ser la pro-
teïna recombinant S1 SARS-CoV-2 (SinoBiological).

La unió de la nostra proteïna RBD recombinant al receptor AEC2 es 
va confirmar en el 72 % de les línies pUbi-RBD (figura 19) i el 15 
% de les línies pHord-RBD (figura 20). Els nivells d’expressió més 
alts els vam observar en les línies que expressaven RBD de manera 
constitutiva. 

També vam avaluar que la proteïna recombinat RBD expressada tin-
gués la mida esperada. La tècnica utilitzada va ser una combinació 
d’electroforesi de la proteïna en un gel de poliacrilamida amb sulfat 
de dodecil, i la seva transferència a una membrana de nitrocel·lulosa. 
Aquesta tècnica és anomenada western blot. La proteïna total extreta 
del teixit vegetal és quantificada mitjançant la tècnica de Bardford i 
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depositada en un pouet fet al gel de poliacrilamida, preparat prèvia-
ment. El pas del corrent elèctric a través del tanc d’electroforesi fa 
que les proteïnes se separin segons càrrega i mida. Un cop separades, 
són transferides a la membrana de nitrocel·lulosa. Les proteïnes són 
fixades i la seva presència detectada mitjançant una incubació amb 
anticossos. L’anticòs primari contra la proteïna S de la covid-19 és 
produït en conill, i l’anticòs secundari contra IgG, també de conill, 
està conjugat en l’enzim hidroxiperoxidasa (HRP). Les bandes que 
apareixen són revelades pel ChemiDoc de la Bio-Rad (figures 19 i 
20), que les projecta en la pantalla de la màquina. Pel tal de demos-
trar que s’han carregat quantitats de proteïna equivalents en tots els 
pouets, es fa una tinció de Ponceu abans de la transferència (figures 
19 i 20). Podem observar per la visió de la banda fosca les línies que 
l’acumulen, la quantitat i que la mida de la proteïna RBD produïda 
és l’esperada. Les línies 8 i 21 són les més intenses en el cas de la 
construcció constitutiva (pUbi-RBD), i la línia 12, en el cas de la 
construcció específica d’endosperma (pHord-RBD).
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Figura 19. El números representen les diferents línies de calls transformades amb pUbi-RBD. Els ni-
vells de proteïna RBD van ser mesurats per ELISA en plaques recobertes amb 50 ng/pouet d’ACE2. 
El control positiu (C+) era la proteïna S1 SARS-CoV-2 (2019-nCoV) recombinat diluïda a 0,8, 0,6, 
0,4 i 0,2 ng mL–1 (d’esquerra a dreta). El control negatiu (C–) era 1 % BSA en PBST. WT és l’ex-
tracte de call control no transformat. OD és la densitat òptica a 450 nm. Els western blots van ser 
detectats amb anticòs primari anti-RBD i seguidament amb anticòs secundari conjugat a HRP. El gel 
tenyit amb Ponceau es posa com a control en la càrrega de les mostres, amb el marcador de pes en 
la línia més a l’esquerra (L, marcador molecular). Totes les línies contenen 20 µg de proteïna total. 
La mida esperada d’RBD és 23 kDa.
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Figura 20. El números representen les diferents línies de calls transformades amb pHord-RBD. 
Els nivells de proteïna RBD van ser mesurats per ELISA en plaques recobertes amb 50 ng/pouet 
d’ACE2. El control positiu (C+) era la proteïna S1 SARS-CoV-2 (2019-nCoV) recombinant diluïda 
a 0,8, 0,6, 0,4 i 0,2 ng mL–1 (d’esquerra a dreta). El control negatiu (C–) era 1 % BSA en PBST. WT 
és l’extracte de call control no transformat. OD és la densitat òptica a 450 nm. Els western blots van 
ser detectats amb anticòs primari anti-RBD i seguidament amb anticòs secundari conjugat a HRP. 
El gel tenyit amb Ponceau es posa com a control en la càrrega de les mostres, amb el marcador de 
pes en la línia més a l’esquerra (L, marcador molecular). Totes les línies contenen 20 µg de proteïna 
total. La mida esperada d’RBD és 23 kDa.

Avaluació de la producció de la subunitat RBD de la co-
vid-19 en llavors

Les línies de call les vam subcultivar fi ns a regenerar plantes (fi gura 
17 H), que amb el temps van produir llavors. Una vegada les vam 
recollir, vam fer un cribratge inicial amb ELISA per avaluar les que 
acumulaven RBD a l’endosperma de la llavor. Vam seleccionar les 
tres millors línies de cada construcció per ampliar-ne la progènie (fi -
gura 21). La quantitat de proteïna RBD soluble plegada correctament 
continguda en els extractes de les llavors de la construcció consti-
tutiva pUbi-RBD va ser de 4,47 ± 0,61 µg g–1 de pes sec (dw) a la 
planta 9, de 5,31 ± 0,50 µg g–1 dw a la planta 19, i de 2,08 ± 0,35 µg 
g–1 dw a la planta 26 (taula 1). Unes quantitats més petites van ser 
detectades als extractes de llavors de la construcció pHord-RBD: 0,66 
± 0,08 µg g–1 dw a la planta 8, 0,56 ± 0,03 µg g–1 dw a la planta 12, 
i 0,21 ± 0,014 µg g–1 dw a la planta 24. Per tal d’avaluar que la prote-
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ïna recombinant acumulada tenia la mida corresponent a la subunitat 
RBD de la covid-19, vam fer western blots dels extractes de llavors. 
En la fi gura 21 es poden apreciar les bandes fosques corresponents a 
l’acumulació de la proteïna. També s’observa que en algunes línies la 
banda es dobla. En l’extracte de la llavor de la planta 12 és on s’ob-
serva més clarament.

Figura 21. El números representen les diferents línies de plantes transformades, regenerades dels 
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calls amb pUbi-RBD (A) i pHordRBD (B), i que han produït llavors. Els nivells de proteïna RBD 
extrets de les llavors van ser mesurats per ELISA en plaques recobertes amb 50 ng/pouet d’ACE2. 
El control positiu (C+) era la proteïna S1 SARS-CoV-2 (2019-nCoV) recombinant diluïda a 0,8, 
0,6, 0,4 i 0,2 ng mL–1 (d’esquerra a dreta). El control negatiu (C–) era 1 % BSA en PBST. WT és 
l’extracte de llavor control no transformada. OD és la densitat òptica a 450 nm. Els western blots van 
ser detectats amb anticòs primari anti-RBD i seguidament amb anticòs secundari conjugat a HRP. 
El gel tenyit amb Ponceau es posa com a control en la càrrega de les mostres amb el marcador de 
pes en la línia més a l’esquerra (L, marcador molecular). Totes les línies contenen 20 µg de proteïna 
total. La mida esperada d’RBD és 23 kDa.

Avaluació de la producció de la proteïna RBD en fulla i en 
la resta de teixits de la planta

La presència de proteïna plegada correctament va ser detectada en 
fulles de nou plantes de les quinze que vam regenerar (un 60 %). La 
màxima concentració la vam detectar a les fulles de la planta 9 i va ser 
de 4,05 ± 0,67 µg g–1 fw (figura 22, taula 1). La presència de proteïna 
RBD estable va ser confirmada per western blot, tal com es veu a la 
banda que correspon a 23-kDa i, a més a més, no hi ha cap producte 
de degradació (figura 22). 

També vam analitzar els extractes d’arrels de les plantes 9, 19 i 26 
(pUbi-RBD). La concentració de la proteïna RBD que va ser detecta-
da era de 4,33 ± 0,56, 5,25 ± 0,90 i 0,35 ± 0,08 µg g–1 fw respectiva-
ment (taula 1). La proteïna RBD també va ser acumulada en la fulla 
bandera de la planta 9 (3,11 ± 0,33 µg g–1 fw) i 19 (4,44 ± 1,01 µg 
g–1 fw) però no a la fulla bandera de la planta 26 (taula 1). La proteï-
na RBD també es va acumular en la coberta de les llavors de la planta 
9 (3,54 ± 0,44 µg g–1 fw), de la planta 19 (3,36 ± 0,69 µg g–1 fw) i de 
la planta 26 (0,27 ± 0,02 µg g–1 fw). L’acumulació de proteïna RBD 
es va produir d’una forma més elevada als teixits de calls i llavors que 
als d’arrels i fulles (figura 23, taula 1). 
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Taula 1. Concentració de la proteïna RBD en diferents teixits de les plantes 
transformades amb la construcció pUbiRBD. La concentració d’RBD en calls, 
arrels, fulla bandera, fulles (µg g–1 per fresc o fw), i llavors (µg g–1 per sec o 
dw) i teixits de la coberta de la llavor (µg g–1 per pes fresc) va ser analitzada per 
ELISA (línies 9, 19 i 26). L’extracció de proteïna es va dur a terme tres vegades 
(rèpliques biològiques) i cada mostra va ser mesurada tres vegades (rèpliques 
tècniques). Les dades són la mitjana de totes les rèpliques (n = 9) ± SE.

CALLS ARRELS
FULLA 

BANDERA
FULLA

LLAVORS 
(dw)

COBERTA 
LLAVORS

9 5.97 ± 0.97 4.33 ± 0.56 3.11 ± 0.33 4.05 ± 0.67 4.47 ± 0.61 3.54 ± 0.44
19 6.88 ± 1.28 5.25 ± 0.90 4.44 ± 1.01 3.80 ± 0.24 5.31 ± 0.50 3.36 ± 0.69
26 0.38 ± 0.05 0.35 ± 0.08 0 0 2.08 ± 0.35 0.27  ± 0.02

NÚMERO 
LÍNEA

NIVELLS D'EXPRESSIO ELISA (Producció µg/g fw)
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Figura 22. El números representen les diferents plantes (provinents dels calls) transformades amb 
pUbi-RBD. Els nivells de proteïna RBD extrets de fulla van ser mesurats per ELISA en plaques 
recobertes amb 50 ng/pouet d’ACE2. El control positiu (C+) era la proteïna S1 SARS-CoV-2 (2019-
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nCoV) recombinant diluïda a 0,8, 0,6, 0,4 i 0,2 ng mL–1 (d’esquerra a dreta). El control negatiu (C–) 
era 1 % BSA en PBST. WT és l’extracte de call control no transformat. OD és la densitat òptica a 
450 nm. Els western blots van ser detectats amb anticòs primari anti-RBD i seguidament amb anti-
còs secundari conjugat a HRP. El gel tenyit amb Ponceau es posa com a control en la càrrega de les 
mostres amb el marcador de pes en la línia més a l’esquerra (L, marcador molecular). Totes les línies 
contenen 20 µg de proteïna total. La mida esperada de la proteïna RBD és 23 kDa.

Figura 23. Anàlisi per western blot dels extractes sense purificar de diferents teixits de la planta 9 
que expressa la construcció pUbi-RBD. Les mostres van ser unides a l’anticòs primari anti-RBD i 
posteriorment detectades amb l’anticòs secundari conjugat amb fosfatasa alcalina. Totes les línies 
contenien 50 µg de proteïna total. La tinció del gel amb Ponceau es mostra com a indicador de càr-
rega del gel homogènia. El marcador molecular es troba carregat a l’esquerra del gel (L, marcador 
molecular). La mida esperada de la proteïna RBD és 23 kDa. 
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Comparació dels resultats obtinguts en els teixits d’arròs 
amb els de Nicotiana benthamiana

Segons les publicacions que hem vist fins ara, aquests són els primers 
resultats que presenten la producció d’un fragment actiu de la pro-
teïna espiga (S) del SARS-CoV-2, concretament el fragment RBD, 
en els teixits d’una planta d’arròs de forma estable. Diverses publi-
cacions presenten la producció amb èxit de variants actives d’RBD, 
però mitjançant l’expressió transitòria a les fulles de Nicotiana bent-
hamiana, ja sigui utilitzant la seqüència nativa o una versió amb els 
codons optimitzats. Per tant, no podem comparar els nostres nivells 
d’expressió en diversos teixits amb aquest estudis, però sí que podem 
comparar els nostres rendiments màxims en fulla amb els assolits en 
l’expressió transitòria. A les fulles de Nicotiana benthamiana, els ren-
diments publicats de la proteïna RBD oscil·len entre 2 i 4 µg g–1 de 
pes fresc per a una construcció RBD (com la nostra) que abraça els 
residus 319-541 (Diego-Martin et al., 2020) a 117 ± 41 µg g–1 de pes 
fresc per a una construcció truncada (residus 319-533) que no té el 
residu de cisteïna a la posició 538 (Shin et al., 2021). S’ha comprovat 
que els rendiments de producció de la proteïna RBD varien segons la 
longitud de la seqüència RBD introduïda, la presència d’altres cons-
truccions cointroduïdes, el mètode de transferència de gens i l’estra-
tègia d’orientació per a l’acumulació subcel·lular. Per exemple, una 
construcció RBD que codifica per als residus 318-617 expressats mit-
jançant un vector geminivirus, inicialment va tenir un rendiment com-
parativament baix de 8 µg g–1 de pes fresc (Rattanapisit et al., 2020), 
però en experiments posteriors el mateix grup ho va millorar fins a 
20 µg g–1 (Rattanapisit et al., 2021) i 25 µg g–1 (Siriwattananon et 
al., 2021). En canvi, una construcció que codifica per als residus 319-
541 introduïda per l’agroinfiltració tradicional, mitjançant el sistema 
vectorial pJL-TRBO, va aconseguir incrementar el rendiment a 92 µg 
g–1 de pes fresc (Maharjan et al., 2021). En un altre exemple es va in-
troduir una construcció que codificava per als residus 319-591 mitjan-
çant agroinfiltració utilitzant el sistema vectorial pEAQ-HT, amb una 
segona construcció i sense, per aconseguir una desglicosilació in vivo, 
i va donar lloc a rendiments d’entre 45 i 42 µg g–1 de pes fresc per a 
les versions glicosilada i desglicosilada respectivament (Mamedov et 
al., 2021). Shin et al. (2021) també van utilitzar el sistema vectorial 
pEAQ-HT, que va donar lloc a rendiments elevats de l’RBD trunca-
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da (117 ± 41 µg g–1 de pes fresc) però rendiments més baixos de la 
variant RBD 319-541 (63 ± 10 µg g–1 de pes fresc). La variant RBD 
319-541 també va ser expressada per Diego-Martin et al. (2020), i els 
rendiments relativament baixos que van aconseguir poden reflectir 
potser l’ús d’un sistema MagnICON no optimitzat, que va funcionar 
molt millor per als anticossos específics de SARS-CoV-2 que van ex-
pressar en el mateix estudi. Mentre que tots els estudis presentats an-
teriorment van dirigir la proteïna RBD al reticle endoplasmàtic (ER), 
Diego-Martin et al. (2020) van comparar construccions amb una se-
qüència KDEL C-terminal i sense dirigides a l’ER o a l’apoplast, però 
hi va haver poca diferència en els rendiments. De la mateixa manera, 
van trobar que l’optimització de codons per a Nicotiana benthami-
ana influïa poc en els resultats. En termes de comparació directa, el 
nostre rendiment màxim de 6,88 ± 1,28 µg g–1 de pes fresc al call 
de la línia 19 (pUbi-RBD) i el nostre rendiment màxim de fulles de 
4,05 ± 0,67 µg g–1 de pes fresc a la línia 9 (pUbi-RBD) es comparen 
favorablement amb estudis anteriors que expressen la mateixa variant 
RBD (residus 319-541) (Diego-Martin et al., 2020; Maharjan et al., 
2021; Shin et al., 2021) a les fulles de Nicotiana benthamiana. Més 
recentment, s’han publicat rendiments de 30 µg g–1 de pes fresc per a 
una variant RBD més curta (residus 331-530) expressada per agroin-
filtració tradicional mitjançant el sistema vectorial pCambia i dirigida 
a l’apoplast (Ceballo et al., 2022). Algunes de les variants d’RBD 
expressades en Nicotiana benthamiana són candidates a la vacuna 
actualment en desenvolupament preclínic o clínic (Maharjan i Choe, 
2021).

La presència de la proteïna RBD recombinant en els diferents teixits 
de les plantes (arrels, fulles, fulla bandera, coberta de la llavor, llavor 
seca i call) la vam avaluar mitjançant electroforesi amb un gel de 
poliacrilamida amb dodecilsulfat sòdic (SDS-PAGE). La combina-
ció d’anticossos utilitzada en aquesta reacció per a detectar la pro-
teïna RBD recombinant va ser l’anticòs primari anti-RBD (SARS-
CoV2/2019 nCov Spike RBD; 40592-t62, Sino Biological) i l’anticòs 
secundari contra IgG de conill i conjugat a alcalina fosfatasa. Com a 
control positiu vam utilitzar la proteïna recombinant SARS-CoV-2 
RBD-His (Sino Biological). Presentem com a exemple representatiu 
el western blot de la planta 9 (figura 23). Els teixits del call i de la co-
berta de les llavors van ser els que van acumular més proteïnes RBD, 
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seguits de les arrels, llavors i fulles, inclosa la fulla bandera (figura 
23). Vam observar moltes bandes a proteïna extreta de la fulla ban-
dera, a les fulles, al teixit verd de coberta de la llavor i a l’extracte de 
la llavor, que, pensem, poden indicar diferents perfils de glicosilació 
en aquests teixits (figura 23). El fragment d’RBD que vam expressar 
(RBD 331-524) té dos llocs de glicosilació lligats a N (N331 i N343). 
Una proteïna RBD més gran (residus 319-591) expressada a les fulles 
de Nicotiana benthamiana amb la construcció pGreenII–Endo H o 
sense per a la desglicosilació in vivo (Mamedov et al. 2021) va resul-
tar amb dues bandes, en ambdós casos, de masses moleculars sobre ~ 
32 i ~ 33 kDa per a la forma desglicosilada i ~ 33 i ~ 36 kDa per a la 
forma glicosilada. Nosaltres presentem la hipòtesi que la banda de pes 
molecular més elevat observada al western blot de les nostres llavors 
correspon a la molècula totalment glicosilada, la banda mitjana a una 
molècula parcialment glicosilada (només un dels dos llocs acceptors 
ocupats) i la banda de pes molecular inferior a la molècula glicosilada 
(figura 23). Per tant, els nostres resultats confirmen que se sintetitzen 
els dos glicans lligats a N tot i que un dels residus d’asparagina diana 
(N331) és el primer aminoàcid de la nostra seqüència RBD. Ens po-
díem esperar aquests resultats d’alguna forma, perquè les seqüències 
específiques necessàries per a la glicosilació lligada a N es troben 
seqüència avall del lloc acceptor d’asparagina (Asn-X-Ser/Thr), on X 
és qualsevol aminoàcid excepte la prolina.

En conclusió, podem afirmar que el fragment RBD recombinant de la 
proteïna espiga (S) del SARS-CoV-2 s’acumula d’una forma activa 
als teixits d’arròs. També hem demostrat que el promotor constitutiu 
assoleix els nivells més alts d’expressió en tots els teixits, inclosos 
els calls i les llavors (on el promotor específic de l’endosperma tam-
bé demostra activitat). En funció dels rendiments màxims que hem 
aconseguit amb cada construcció, el promotor constitutiu ha resultat 
tres vegades més actiu en calls i > 40 vegades més actiu a les llavors. 
Quan vam comparar l’expressió promotor constitutiu en tots els tei-
xits de la línia 19, el teixit on es va detectar l’expressió més alta era el 
call, seguit de les llavors i les arrels. El nivell d’expressió a les fulles 
de la línia 19 va ser del 56 % en comparació amb el call i del 72 % 
en comparació amb la llavor, però tanmateix estava dins dels marges 
de valors assolits anteriorment per l’expressió transitòria a les fulles 
de Nicotiana benthamiana. La proteïna RBD recombinant extreta del 
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teixits d’arròs va ser capaç d’unir-se a l’ACE2 recombinant produït 
a les cèl·lules HEK 293 (comercial), i això confirma que la proteïna 
RBD produïda era soluble i estava plegada correctament. Tot i que 
la unió d’RBD a les llavors va ser menor que en altres teixits, els 
rendiments van ser més que suficients per a confirmar «la prova de 
concepte» per al desenvolupament de les llavors com a plataforma 
de producció i emmagatzematge de la proteïna RBD per als països 
en desenvolupament. Els rendiments actuals de ~ 5 mg/kg per sec 
serien equivalents a 50 g/ha suposant un rendiment de biomassa de 
10 t/ha, que seria suficient per a 2.000 dosis de vacuna de 25 µg ca-
dascuna (Lico et al., 2020). Es poden utilitzar moltes estratègies per a 
augmentar els rendiments de proteïnes recombinants a les llavors de 
cereals, incloent-hi promotors alternatius, híbrids i artificials (Pere-
marti et al., 2010) i estratègies de millora genètica avançada (Hood et 
al., 2012). Millorant el rendiment de l’arròs 10 vegades, arribaríem a 
una producció de 50 mg/kg, que és el rendiment mitjà aconseguit per 
expressió transitòria a Nicotiana Benthamiana; per tant, l’arròs pro-
duiria uns ~ 500 g/ha, equivalents a 20.000 dosis de vacuna. A més, és 
possible extreure RBD dels teixits vegetatius de les plantes d’arròs, i 
aquest és un valor afegit addicional (Buyel, 2019).

Fins ara s’ha utilitzat, per a la producció comercial de les vacunes 
contra la covid-19, la infraestructura existent basada en fermentadors. 
El cost de producció de les vacunes i equips de detecció per a fer front 
a aquesta emergència sanitària ha estat molt gran, i avui en dia les 
vacunes i equips de detecció encara no han arribat massivament als 
països en desenvolupament. S’han de considerar estratègies de pro-
ducció assequibles a llarg termini, especialment per a aquest països 
(Gates, 2020). Ara com ara també puc dir que el desenvolupament 
clínic amb èxit de la vacunes contra la covid-19 derivades de plantes 
de Nicotiana benthamian CoVLP, aprovades recentment i produïdes 
per Medicago i GSK (COVIFEZ®; Ward et al., 2021; Hager et al., 
2022), ha demostrat que les plantes ofereixen una estratègia de pro-
ducció viable en la lluita a llarg termini contra la covid-19. Per tant, 
nosaltres proposem l’ús de la nostra plataforma, basada en arròs, per 
a la producció del fragment proteic RBD recombinant, tant en la nos-
tra producció local com en el context de les aplicacions als països 
en desenvolupament. També cal dir que tota aquesta recerca ha es-
tat feta dins del marc del projecte Ilercovid i finançada totalment per 
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l’AGAUR dins el marc de la crida d’avaluadors de pandèmies de la 
Generalitat de Catalunya.

Reflexions i conclusions

1. L’erradicació de la verola és un exemple de com la perseverança 
d’unes dones i homes en la recerca i en la divulgació científica va 
conduir a trobar una solució a un problema que durant molts segles 
va ser un malson per a la humanitat.

2. La clau per a l’erradicació de la verola va ser la vacuna, i la prime-
ra plataforma de producció de vacunes van ser les vaques; l’any 
1897 ja eren criades en granges per a aquesta finalitat. 

3. Una diferència entre el virus de la verola humana i el de la co-
vid-19 és que la verola humana no té hostes animals, per la qual 
cosa s’ha pogut erradicar.

4. Una semblança entre els tractaments de la verola i la covid-19 han 
estat les campanyes de vacunació. La verola va servir per a desen-
volupar el coneixement científic i arribar al concepte de vacuna, i 
la campanya de vacunació massiva va ser capaç d’erradicar-la. Els 
coneixements adquirits durant anys en aquest camp de la recerca 
ens han permet trobar la vacuna per a la covid-19 en un temps rè-
cord.

5. La genètica i la biologia molecular ens han permès seqüenciar ge-
nomes, tallar i enganxar gens, i ser capaços de fer produir molè-
cules noves a organismes que denominem transgènics o recombi-
nants, segons que aquesta seqüència nova s’integri al seu genoma 
o no.

6. A les fàbriques de vacunes tradicionals s’hi han afegit els organis-
mes transgènics i recombinants, que són cultivats en fermentadors 
i són capaços de produir molècules equivalents a les humanes.

7. Els rendiments assolits i la funcionalitat verificada de la proteï-
na RBD recombinant indiquen que l’arròs es pot utilitzar per a la 
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producció eficient de molècules candidates a vacunes i reactius de 
diagnòstic, i que això es pot assolir in situ en països desenvolupats 
i en desenvolupament.

8. La recerca i la comunicació de la recerca són essencials per a man-
tenir la salut i per al progrés de la nostra societat, per la qual cosa 
demano a les institucions, tant públiques com privades, que no dei-
xin d’invertir en investigació i comunicació, i els agraeixo de tot 
cor la inversió que han fet en nosaltres.

He dit.
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Excel·lentíssim Senyor President,
Excel·lentíssims i Il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics,
Distingides autoritats acadèmiques i professionals,
Estimats familiars, amics i companys,
Senyores i senyors,

Permetin-me, que, en primer lloc, agreix a la Junta de Govern i molt 
especialment al seu president Dr. Jaume Casas que m’hagi fet l’honor 
d’encarregar-me el discurs de resposta a la Dra. Teresa Capell Capell.

La Dra. Capell es Acadèmica Corresponent de la nostra Reial Aca-
dèmia des de l’any 2016 en què en un magnífic discurs pronunciat  a 
l’esplèndidament remodelada Seu de Lleida i presentada per l’Excm. 
Sr. Dr. Fausto García Hegardt  ens va parlar d’un dels temes que més 
coneix i en què ha conreat importants èxits científics: “Producció i 
utilització de les  plantes transgèniques”.

El Dr. Fausto Garcia Hegardt, va glossar amb el rigor i meticulositat 
que el caracteritzen la seva trajectòria científica i la repercussió dels 
seus estudis en l’àmbit social.

És per això que avui, m’agradaria només recordar algunes fites im-
portants de la tasca científica de la recipiendària, així com destacar les 
noves aportacions i èxits assolits en aquests darrers sis anys.

Cal recordar que la Dra. Teresa Capell Capell, nascuda a Torregrossa, 
és llicenciada i doctora en Farmàcia per la Universitat de Barcelo-
na. L’any 1995 va a fer recerca postdoctoral al John Innes Centre a 
Norwich al Regne Unit amb una beca INIA. En aquest Centre es va 
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convertir en cap d’equip i enregistra les seves 2 primeres patents.

Va iniciar el seu camí a la Universitat de Lleida  (UdL), concretament 
a l’Escola d’Agrònoms de Lleida   l’any 2004 com a investigadora 
Ramon y Cajal provinent de l’Institut Fraunhofer de Biologia Mole-
cular i Ecologia Aplicada de  (Alemanya). Des del 2011, es Catedràti-
ca de la UdL, on imparteix docència en programes de Màster i de grau 
de l›Escola Tècnica Superior d›Enginyeria Agrària.

És membre del grup de recerca Unitat de Biotecnologia i Bioeco-
nomia Agrària i les seves línies d’investigació estan directament re-
lacionades  amb l’enginyeria genètica de plantes per a la producció 
de molècules d’ús farmacèutic i per a la seva millora nutricional i ha 
coordinat el Grup de Recerca Consolidat en Biotecnologia Vegetal 
Aplicada.

Fruit de la seva tasca investigadora, ha publicat 150 treballs en l’àm-
bit de la biotecnologia vegetal, 28 capítols de llibre, 18 articles de 
divulgació i ha presentat, 137 comunicacions orals i 151 en forma de 
pòsters a congressos. Cal remarcar que ha contribuït en 4 patents.

La Dra. Capell ha supervisat i dirigit 27 treballs entre treball de Mas-
ter i Tesis doctorals. És editora associada de la revista Transgenic 
Research i avaluadora d’agències de finançament nacionals i interna-
cionals.

També cal destacar que ha estat membre Electe del Claustre de la 
UdL, Membre de la Comissió Docent i de la Comissió d’Investigació 
del Departament i Membre de la Comissió de Bioseguretat de la UdL.

Entre els reconeixements a la seva tasca m’agradaria destacar:

Ja en l’any 2001 el  diari El País, en el seu Setmanal va  publicar, un 
article en què  la considerava i acoto textualment  un dels “cerebros 
fugados españoles”. 

L’any 2016, com ja he comentat,  va ingressar com a Acadèmica Cor-
responent a la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (RAFC) i  
tres anys més tard, també com a Acadèmica Corresponent a l’Acadè-
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mia de Ciències Veterinàries de Catalunya (ACVC).

L’any 2011 va rebre el I Premi lleidatans de la Jove Cambra Interna-
cional de Lleida.

L’any  2012 el VLI Premio de libro agrario (Fira Agrària de Sant 
Miquel)

L’any 2019 va rebre el Premi Mensa al Coneixement.

L’any 2020 va rebre la distinció de Gran persona de Lleida pels Ar-
mats de Lleida i aquell mateix any, li fou atorgada la Creu  de Sant 
Jordi, com remarca la Generalitat:“Pel conjunt de les seves recerques 
en l’àmbit de la biotecnologia agrària, que han posat el focus en la 
necessitat d’una millora en la qualitat de vida de les persones. Ca-
tedràtica de la Universitat de Lleida, ha dut a terme una dilatada i 
fecunda carrera investigadora i docent a Anglaterra i Alemanya abans 
de tornar a Catalunya, on se li reconeix especialment la recerca en ce-
reals transgènics en el marc d’una agricultura eficient. És remarcable 
la seva tasca de divulgació científica per fer arribar el coneixement 
als ciutadans”.

Com assenyalava la Dra. Carmina Nogareda en el seu discurs de pre-
sentació amb motiu de l’ingrés de la Dra. Capella a l’ACVC , cal 
remarcar també la vocació artística de la Dra. Capell, ja que és autora 
de nombrosos quadres, molts vius i amb gran força i tots relacionats 
amb la Biologia Molecular.

La Dra. Capell, i com es  reglamentaria ens ha llegit el seu discurs 
d’ingrés com a Acadèmica Numerària adscrita a la Secció II, en ell 
ens ha proposat  acompanyar-la en:  “Un viatge a través de la Història: 
del descobriment de la vacunació a la producció d’una vacuna contra 
la COVID 19 en arròs transgènic“. 

En el seu discurs, ens ha exposat com a partir de la verola i la vari-
olització, es va arribar a la vacuna enfront de la verola que com tots 
sabem ha estat l’eina que ha permès  aconseguir  que aquesta malaltia 
es consideri erradicada  des de l’any 1977,  tal com es va acceptar la 
XXXIII Assemblea de l’OMS el dia 8 de maig de 1980.
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La detecció de noves malalties d’origen víric i fonamentalment l’ano-
menada COVID 19 que ha estat i continua sent una de les pandèmi-
es, que ens ha afectat en els darrers anys i encara coexisteix entre 
nosaltres, ha posat en evidència la necessitat d’obtenció de vacunes 
que permetin controlar aquesta malaltia que fins al moment ha causat 
de forma directa més de 500 milions de casos i més de 6 milions de 
morts, segons dades de la OMS.

La demanda de vacunes enfront de COVID 19 ha donat lloc a la recer-
ca de noves estratègies cada cop més competitives per tal de produir a 
gran escala les molècules que s’han considerat com les més útils per 
la producció de vacunes, concretament a la proteïna S i el seu frag-
ment RBD, que ja ha esmentat la Dra. Capell. En les seves investiga-
cions en el món de la Biotecnologia i concretament amb les plantes, la 
recipiendària ha pogut evidenciar que les plantes són una plataforma 
adient per la producció de proteïnes recombinats d’ús farmacèutic, 
vacunes i reactius  de diagnòstic.

En el seu discurs ens ha detallat com han aconseguit la producció de 
la proteïna RBD en arròs bomba i en les línies de call de les plantes 
així com en les llavors. La presència de la proteïna va ser detectada 
en fulles de plantes i també en la resta de teixits, però es va evidenciar 
que eren els teixits del call i de la cobertura de les llavors els que més 
acumulen la proteïna RBD i, per tant, l’arròs es pot utilitzar per a la 
producció eficient de molècules candidates a ser utilitzades com a 
vacuna.

Sens dubte el viatge que ens ha proposat la Dra. Capell, si bé ha esta 
a vegades  ple de dificultats ha permès, la lluita enfront de malalties, 
moltes d’elles zoonosi i causants d’índex de morbiditat i mortalitat 
elevats en l’home.

La darrera estació del viatge obre una via d’esperança, per l’elabora-
ció de noves vacunes, facilitant que la seva administració pugui arri-
bar a tots els racons del nostre món. Recordem que si no s’aconsegui-
en protegir a tota la població, la possibilitat de fracàs davant el control 
d’una pandèmia es pot considerar assegurada. Cal també recordar que 
la prevenció és la millor eina per l’erradicació de malalties i tenen en 
compte el caràcter de zoonosi de moltes d’elles i la incidència de la 
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crisi climàtica en la seva prevalença no podem deixar de recordar el 
concepte One Health, per tal d’aconseguir una millor salut.

Per tots els mèrits reconeguts en la tasca de recerca desenvolupada 
per la Dra. Capell, considerem que és mereixedora del reconeixement 
com Acadèmica Numerària de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Ca-
talunya, tal com va ser aprovat en el Ple i per això, prego al Sr. presi-
dent li faci entrega del Diploma i de la Medalla que l’acrediten com 
Acadèmica Numerària d’aquesta Reial Corporació.  

Enhorabona, Dra. Capell. 

Moltes gràcies a tots per la seva amabilitat a l’escoltar-me.
 
 




