
Col·legi de Biòlegs de Catalunya

 Tel 934876159

cbc@cbc.cat

http://www.cbiolegs.cat

      /CollegidebiolegsdeCatalunya

      /CollegiBiolegs

Col·legi de Biòlegs de Catalunya

 Tel 934876159

cbc@cbc.cat

http://www.cbiolegs.cat

      /CollegidebiolegsdeCatalunya

      /CollegiBiolegs

Revista del Col·legi de Biòlegs de Catalunya

“Cal fer de la vida un somni i fer d’un somni una realitat” 
Pierre Curie
“
”Foto: Agnès Torres Ramis. Bioimatges 2017

29
D E S E M B R E

2017

Glòria Gómez  López

La dieta Mediterrània com a model 
de dieta sostenible

Olga Jordi

Bioimpresiones. Sistemas CAD/CAM, 
ITOP y regeneración celular.
Aplicaciones en odontología

Xavier Abad Morejón de Girón

Bioseguretat i Biocontenció: els 
biòlegs tenim molt a dir?

Premis Concurs Bioimatges 2017



16
Xavier Abad Morejón de Girón

Bioseguretat i Biocon-
tenció: els biòlegs tenim 
molt a dir?

 6
Glòria Gómez López

La dieta Mediterrània 
com a model de dieta 
sostenibible

 >>

10
Olga Jordi Torres

Bioimpresiones. Sistemas 
Cad/Cam, Itop y Regene-
ración Celular. Aplicacio-
nes en odontología.
 >>  >>

 >>

22
Premis Bioimatges 2017

bioimatges
2017

Cartell Bioimatges 2017. Foto: Martí Ramos Montañés. Bioimatges 2014



Desembre 2017  |  CBCAT  |  3

Revista del Col·legi de Biòlegs de 
Catalunya

Número 29
Desembre 2017

Foto portada:
Agnès Torres Ramis
Bioimatges 2017

EDITA
Col·legi de Biòlegs de Catalunya
Consell de Cent 373-375, 1r 1a
08009 Barcelona
Tel 934876159
Fax 935321551
cbc@cbc.cat
www.cbiolegs.cat
      /CollegidebiolegsdeCatalunya
      /CollegiBiolegs

EQUIP EDITORIAL
Jordi Carreras Doll
Ramon Jordana i de Simón
Águeda Hernández Rodríguez
Jaume Matamala Minguet
Ana Morales Lainz

DISSENY I PRODUCCIÓ
Estudio Ana Moreno, S.L.

D.L.: B-51.280-2003

CBCAT ha de representar tots i ca-
dascun dels col·legiats i  la professió 
en el seu conjunt. Per aquest motiu, 
és només el vehicle de les opinions 
particulars que no es subscriuen ne-
cessàriament a nivell institucional.

Els articles d’aques-
ta revista estan lli- 

cenciats sota la Llicència Creative 
Commons: atribució, no comer-
cial, sense obres derivades. Per 
veure una còpia d’aquesta llicèn-
cia visita: http://creativecom-
mons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

EDITORIAL

Benvolguts/des companys/es, a l’última revista expressava el desig de 
recollir la llavor de la tasca feta  al Col·legi per l’Emili Fadurdo i la seva Junta,  i mirar 
de fer-la créixer, amb el mateix zel i il·lusió que hi havia posat l’Emili. Voldria ara es-
tendre el meu reconeixement també a tots els membres de les juntes anteriors, des 
que es va constituir el Col·legi, fent una tasca que ha estat cabdal per a fer possible 
l’existència d’un Col·legi consolidat i capaç de preveure i ajudar als professionals de 
la biologia a entomar amb garanties els reptes que es presentin,  ara i en el futur.

A primers d’Octubre va prendre possessió dels seus càrrecs la nova Junta de Govern, 
que ja està treballant per establir les línies d’actuació més adients per consolidar 
l’acció del Col·legi, tant des del punt de vista dels serveis als col·legiats com pel 
que fa a  l’obertura de la professió  a la societat a la qual serveix. 

A l’apartat de vida col·legial de la revista es detallen les línies mestres que orientaran 
els plans d’actuació que es vagin acordant.  

Voldria destacar l’intens treball que estan desenvolupant les Comissions de Sanitat 
i de Medi Ambient del Col·legi, col·laborant amb el Consejo General de Colegios 
de Biólogos, especialment per consensuar i ultimar les propostes de creació, con-
juntament amb les universitats,  del Màster Sanitari i el Màster en Medi Ambient, 
com a eines útils per a reforçar el caràcter de la biologia com a professió regulada.

A la revista que teniu a les mans trobareu tres articles força interessants, que són 
un clar exemple de la diversitat d’àmbits conceptuals en els quals treballa la nostra 
professió, moltes vegades a la frontera més actual dels coneixements i de la tec-
nologia: La Glòria Gómez ens parla dels beneficis de la Dieta mediterrània en els 
àmbits de la sostenibilitat i la salut; en Xavier Abad reflexiona sobre el paper dels 
biòlegs en l’àmbit de la bioseguretat i la biocontenció, i finalment l’Olga Jordi ens 
il·lustra sobre els avenços en l’ús de les cèl·lules mare i les impressions 3D per a la 
regeneració de nou d’estructures dentals i la seva implantació en teixits nadius.

També amb l’edició en la revista de les fotografies premiades en la sisena edició del 
concurs de fotografia Bioimatges 2017, us invitem a gaudir d’una petita mostra de 
les percepcions noves de la natura.

Us desitjo, en nom de tota la Junta de Govern i de l’equip del Col•legi, que l’any 
nou sigui de creació i de prosperitat per a tots.

Ramon Jordana i de Simon
Degà de la Junta de Govern
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Fa tres mesos la nova Junta de Govern va 
prendre possessió dels càrrecs, i tal com 
s’ha reflectit a la carta editorial del degà 
amb molta il·lusió i ganes per afrontar els 
reptes futurs. 

Ara i durant l’any 2018 correspon a la nova 
Junta de Govern analitzar els resultats del 
Pla estratègic dut a terme durant els últims 
anys, per tal d’adequar-lo a les circumstàn-
cies actuals i determinar les millors línies 
d’actuació que permetin consolidar l’acció 
del Col·legi en benefici de la professió, per 

Línies estratègiques pel CBC 

Ramon Jordana
i de Simon

Cap del Servei de Projectes 
Transversals de la Direcció General 
d’Ecosistemes Forestals i Gestió del 
Medi (Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de 
la Generalitat de Catalunya)

Lluís Tort Bardolet 

Catedràtic de Fisiologia de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona

Jordi Carreras Doll

Assessor de diferents empreses i ad-
ministracions d’aqüicultura marina 
en Catalunya, Espanya, el Magreb, 
West Àfrica, Centre i Sud-amèrica i 
en l’Orient mitja

Jaume Matamala
i Minguet

Consultor ambiental i Professor 
d’Ensenyament Secundari

Agustí Escuredo Prada

Director-propietari del “Labora-
tori Escuredo-Anàlisi-Diagnòstic i 
Control Agrícola, Alimentari i Medi 
Ambient” i professor d’Educació 
Secundària

Degà Vicedegà primer Vicedegà segon Secretari Tresorer

de la nova 
Junta de Govern
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• Potenciar la utilització de les xarxes digi-
tals al CBC: web, twitter, facebook, etc., 
per facilitar la difusió de les activitats del 
CBC i la seva relació amb els col·legiats i 
amb la societat.

• Potenciar la relació i participació digi-
tal dels col·legiats amb el CBC. (Direc-
tori professional, suggeriments dels 
col·legiats, Espai Web de comunicació 
entre col·legiats).

• Mantenir la representació del CBC a di-
verses entitats.

• Mantenir la relació amb la Intercol·legial 
i amb altres col·legis i entitats.

• Col·laboració amb el CGCOB pel que fa als 
àmbits d’interès general per als col·legiats. 

• Mantenir el catàleg de serveis a dispo-
sició dels als col·legiats

• Foment de la formació (Cursos, Tardes 
del Col·legi, participació al Pla Anual de 
Transferència Tecnològica, Sortides lú-
diques/formatives -vaixell, excursions, 
ornitologia-).

• Foment de l’ocupabilitat del biòleg 
(Edicions de Mentoratge, Directori dels 
Biòlegs, Foment de la incorporació de 
becaris a empreses que contracten ti-
tulats en Biologia).

• Potenciar la presència pública del 
Col·legi: (Difusió pública de les activi-
tats del Col·legi, Concurs Bioimatges, 
Dia del Biòleg, Revista CBC, tramesa del 
butlletí setmanal, Pla de Difusió).

Des de la Junta de Govern us invitem a participar i col·laborar amb el vostre col·legi per 
assolir aquests objectius.

Eduard Martínez García

Assessor Ambiental a la PIME i 
l’Administració local, participant en 
l’estudi i realització d’activitats de 
millora de la gestió dels riscos i els 
recursos naturals

Gisela Loran i Benavent

Directora en ENVERS environmental 
services

Águeda Hernández 
Rodríguez

Facultatiu Especialista de 
Microbiologia i Parasitologia 
Clínica a l’Institut Català de la Salut, 
Laboratori Unificat Metropolitana. 
Professora associada de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona 

Pep Hurtado Díaz

Director tècnic de l’àrea de litoral, 
especialitzada en gestió integral 
d’àrees litorals en “Dnota Medio 
Ambiente, S.L.”. Delegat territorial de 
la zona nord-est

Àlex de Juan Monzón

Responsable d’Avaluació Sectorial 
al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural (DAAM). (2001-2010) 
Director Tècnic de l’Entitat Ambien-
tal de Control ECOPROGES

Vocal 1r Vocal 2n Vocal 3r Vocal 4t Vocal 5è

tal d’oferir el millor servei als col·legiats i a 
la societat en general.

Cal mantenir com a objectius essencials as-
segurar el reconeixement professional dels 
biòlegs i la defensa de la professió, oferir 
formació de reciclatge actualitzada i de 
qualitat i integrar en el col·legi el nombre 
més gran possible de professionals de la 
biologia.

Pel que fa als objectius operatius o instrumen-
tals a assolir, destaquem els que segueixen:
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Figura 1. Països de la Conca Mediterrània. Font: Ins-
trument Europeu de Veïnatge- Programa de la Conca 
Mediterrània – ENI CBC MED. European Union. 

La Dieta Mediterrània
com a model de dieta sostenible

l patró de dieta mediterrània (DM) és el resultat de 
més de 5.000 anys de conquestes i interaccions 
entre diferents civilitzacions, la influència de tres 

La DM ha estat redefinida nombroses vegades per di-
versos experts. L’any 2010 es va dur a terme una revisió 
de la piràmide de la DM amb la intenció d’adaptar-la 
a l’estil de vida contemporani (Figura 2). Aquesta re-
presentació gràfica estableix una guia de consum 
d’aliments, diària, setmanal i ocasional. La DM es ca-
racteritza per un consum elevat de cereals, verdures i 
hortalisses, fruites, llegums, fruita seca i oli d’oliva com 
a principal font de greix, i, en funció de l’àrea geogràfi-
ca, un consum alt o moderat de peix i productes del 
mar, carns blanques, ous, làctics (preferentment iogurt 
i formatge), i un consum baix de carns vermelles i pro-
cessades i de greix d’origen animal.  Aquest nou model 
de piràmide també té en compte d’altres aspectes de 
l’estil de vida mediterrani, la ració dels plats basada en 
la frugalitat, dur a terme activitat física de forma regu-
lar i el descans adequat, i posa de relleu la importàn-
cia de  la forma de cuinar els aliments i compartir els 
àpats. A més, per primera vegada s’inclouen aspectes 
relacionats amb la sostenibilitat, tenir en compte a al 
biodiversitat i temporalitat dels aliments, així com triar 
productes tradicionals, locals i respectuosos amb el 
medi ambient. 

Malgrat els evidents beneficis del patró de DM, en els 
darrers 40 anys aquest s’ha vist progressivament ero-
sionat a causa de la invasió de l’estil de vida occidental. 
L’impacta de la pèrdua d’adhesió a la DM es fa palès 
tant en la salut dels individus, com en les dimensions, 
sociocultural, econòmica i mediambiental de la regió.

Diversos estudis indiquen que els països de la conca 
mediterrània s’estan allunyant del patró saludable de 
la DM. Els patrons actuals de consum d’aliments mos-
tren un augment en el consum de productes d’origen 
animal, carn i làctics, i una disminució en el consum de 
productes d’origen vegetal, cereals i llegums. 

El procés de globalització ha donat lloc a una ero-
sió del patrimoni cultural de la societat mediterra-
ni. L’augment de la urbanització i la modificació de 
l’organització del temps de treball, la disminució del 
nombre de membres i generacions que conviuen 
en una llar, l’augment de la presència de la dona en 
l’entorn laboral, tot això ha originat canvis en l’estil de 
vida i els hàbits alimentaris de la població. Al mateix 
temps, s’ha modificat la forma de producció, distri-
bució i disponibilitat dels productes alimentaris. La 
pressió sobre el mercat agroalimentari ha provocat 
l’abandonament de cultius i tècniques ramaderes 
i de conservació tradicionals. Les conseqüències 
d’aquests canvis són, per una banda, la volatilitat i 

E
religions monoteistes ( judaisme, cristianisme i islam), 
així com canvis dins i fora de la mateixa conca  Medi-
terrània. Els països que la configuren (Figura 1) tenen 
el clima i tipus d’agricultura apropiats per als cultius 
tradicionals de l’àrea mediterrània, oliveres, vinya, ce-
reals, llavors i verdures i fruites de temporada. El patró 
de DM, és doncs, l’expressió de les diferents cultures 
presents a la regió Mediterrània, que comparteixen 
característiques comunes en la seva dieta, patrons de 
consum i producció d’aliments. 

Els primers estudis duts a terme per Ancel Keys els anys 
60’, varen identificar la DM com un patró de dieta salu-
dable que disminuïa el risc de morbiditat i mortalitat. 
Des d’aleshores la DM ha estat àmpliament estudiada 
com a model alimentari amb importants beneficis so-
bre la salut dels individus. 

L’any 2010 la UNESCO va declarar la DM patrimoni 
immaterial de la humanitat i la va descriure de la 
següent manera: “la dieta mediterrània –on “dieta” 
deriva del Grec diaita i vol dir estil de vida- és un 
conjunt d’habilitats, coneixement, rituals, símbols i 
tradicions relacionats amb els cultius i collites agrí-
coles, la pesca i la cria d’animals, i també la forma de 
conserva, transformar, cuinar, compartir i consumir 
els aliments. L’acte de menjar junts és un dels fona-
ments de la identitat i continuïtat culturals de les 
comunitats de la conca Mediterrània”. El reconeixe-
ment de la UNESCO va posar de manifest la impor-
tància de la DM com una expressió sociocultural de 
la forma en què els aliments es produeixen, cuinen 
i  consumeixen.

MARROC

ESPANYA

ALGÈRIA

FRANÇA

ITÀLIA

TUNÍSIA

MALTA

LÍBIA

GRÈCIA

EGIPTE
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La Dieta Mediterrània
com a model de dieta sostenible

Glòria Gómez López
Col·legiada 20702-C
Llicenciada en Biologia UAB
Màster en Nutrició I Metabolisme UB
Diplomada Nutrició Humana i Dietètica UB
Professora Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna U. Ramon Llull.
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e vida actual. Guia per a la població adulta
 Dolços < 2r

 Patates < 3r
 Carn vermella < 2r
 Carns proccessades < 1r

 Carn blanca 2r
 Peix/Marisc > 2r
 Ous 2 - 4r
 Llegums > 2r

 Derivats lactics 2r
 (preferir baixos en greix)

 Fruisto secs/Llavors/Olives 1 - 2r

 Herbes/Espècies/All/Ceba
 (menys sal afegida)
 Varietat d’aromes

 Fruites 1 - 2 / Verdures > 2r

 Varietat de colors/textures (Cuites-Crues)
 Pa/Pasta/Arròs/Cuscús/Atres cereals 1 - 2r
 (preferir integrals)
 Oli d’oliva

 Aigua i infusions d’herbes
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Activitat física diària · Descans adequat · Convivència· Biodiversitat i estacionalitat
Productes tradicionals, locals y respectuosos amb el medi ambient

Activitats culinàries
Mesura de la ració basada en la frugalitat i hàbits locals

Vi amb moderació i respectant els costums

l’augment del preu dels aliments que tenen un fort 
impacte sobretot entre la població més vulnerable; a 
més s’ha registrat un increment en les pèrdues i mal-
baratament dels aliments al llarg de la cadena alimen-
tària, el que contribueix a la inseguretat alimentària 
i la malnutrició. Per altra banda, l’abandonament de 
les pràctiques ramaderes i agrícoles tradicionals, així 
com la sobreexplotació dels recursos naturals té con-
seqüències negatives sobre la biodiversitat donant 
lloc a una disminució en la diversitat de cultius ali-
mentaris i races animals.

Figura 2. Piràmide de la dieta
mediterrània: un estil de vida actual
Font: Fundación Dieta Mediterrània. 

L’evidència, cada cop major, de la manca de sosteni-
bilitat en les tendències dietètiques actuals, amb un 
elevat cost sobre el medi ambient, la societat i la sa-
lut pública, fa necessari un canvi cap a una producció 
i consum dels aliments més sostenible. En aquest con-
text, la paraula sostenibilitat abasta no només temes 
ambientals, sinó també aspectes econòmics, socials, 
culturals i de salut pública i requereix un aclariment.

La definició de dietes sostenibles, consensuada per la 
Food and Agriculture Organitzation (FAO) i la Interna-

Desembre 2017  |  CBCAT  |  7
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Figura 3. The Med Diet 4.0 marc d’aplicació 
dels principis de sostenibilitat  de les quatre 
dimensions sostenibles de la Dieta Medite-
rrània. Font: International Foundation of 
Mediterranean Diet

tional Center for Advanced Mediterranean Agronomic 
Studies (CIHEAM), diu que són aquelles “dietes amb un 
baix impacte mediambiental, les quals contribueixen 
a la seguretat alimentària i nutricional i a una vida sa-
ludable per a les generacions presents i futures. Les 
dietes sostenibles són protectores i respectuoses amb 
la biodiversitat i els ecosistemes, culturalment accep-
tables, econòmicament justes i assequibles; nutricio-
nalment adequades, segures i saludables; alhora que 
optimitzen els recursos naturals i humans”.

Per les seves característiques, que inclouen aspec-
tes de les dimensions nutricionals, medi ambiental, 
econòmica i sociocultural, la DM ha estat proposada 
com a model de dieta sostenible. 

Tenint en compte la definició de dietes sostenibles i 
amb l’objectiu continuar amb l’estudi de la DM com a 
model, es varen identificar quatre beneficis sostenibles 
d’aquesta (Figura 3). 

● Grans beneficis sanitaris i nutricionals: 

Diversos estudis mostren com, els individus amb una 
major adhesió a la DM cobreixen millor les seves ne-
cessitats nutricionals que aquells amb un patró de con-
sum occidental. La població amb una alta adhesió a la 
DM presenta una prevalença inferior d’ingestes inade-
quades de micronutrients i un perfil d’ingesta de ma-
cronutrients més saludable. A més el consum de gran 
varietat d’aliments d’origen vegetal típics de la DM, 
espècies autòctones tan salvatges com no, està corre-
lacionada amb una major capacitat antioxidant de la 
dieta. D’altra banda, el patró de DM està inversament 
relacionat amb el risc de patir malalties cròniques, tant 
malalties cardiovasculars, com diabetis mellitus tipus 
2, càncer i síndrome metabòlica, a més podria dismi-
nuir el risc de patir sobrepès i obesitat, tant en adults 
com en infants i adolescents.

● ●  Baix impacte mediambiental i riquesa en biodi-
versitat

El tipus i la quantitat d’aliments que es produeixen i es 
consumeixen afecten les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle, la utilització de la terra, els recursos hídrics. 
L’efecte dels diferents tipus de patrons alimentaris so-
bre el medi ambient depèn, entre d’altres, de la pro-
porció d’aliments d’origen vegetal i animal. La produc-

ció de carn 
c o m p o r t a 
una major 
emissió de ga-
sos d’efecte hi-
vernacle, consum 
d’aigua, i degradació 
del sòl, comparat am 
la producció de vegetals. 
El patró de DM es caracte-
ritza per una elevada presència 
d’aliments d’origen vegetal, cereals, 
llegums, fruites i verdures, i un baix con-
sum d’aliments d’origen animal, carns i làc-
tics, i per tant té un baix impacte medi ambiental 
si es compara amb altres patrons alimentaris. 

La conca Mediterrània ha estat reconeguda com una 
àrea excepcional pel que fa a la biodiversitat de la 
fauna i la flora terrestre i marina, amb una alta con-
centració d’espècies endèmiques, moltes de les quals 
s’inclouen en les preparacions culinàries tradicionals 
de la cultura Mediterrània. L’ús d’espècies locals i de 
temporada per a l’elaboració de les receptes i plats, 
promou els sistemes de producció tradicionals i dismi-
nueix la distància entre el punt de producció i el lloc de 
consum de l’aliment, disminuint així la dependència 
del sistema alimentari dels combustibles i per tant el 
consum d’energies no renovables.  

● ● ●  Elevats valors alimentaris socioculturals

Amb el reconeixement per part de la UNESCO, de la 
DM com a patrimoni immaterial de la humanitat es va 
posar en relleu la importància sociocultural d’aquest 
patró alimentari. A la cultura Mediterrània el menjar va 
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< THREE DIMENSIONS OF SUSTAINABILITY

COUNTRY SPECIFIC
VARIATIONS
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Les dietes es poden considerar com un punt 
d’intersecció de diverses disciplines científiques, des 
de l’antropologia, la nutrició, les ciències agràries, la 
sociologia, la salut i l’ecologia, entre d’altres. Per en-
tendre els patrons de consum d’aliments i l’impacte 
d’aquests sobre l’entorn i la salut, és necessari tenir en 
compte els factors socials i culturals construïts al vol-
tant del menjar en una regió determinada. Cal integrar 
la diversitat biològica i la diversitat cultural, això vol dir 
tenir en compte la relació que existeix entre ambdues 
i com la interacció dels humans amb el seu entorn ha 
generat coneixement, pràctiques, mètodes i habilitats 
que han permès a les societats manejar els seus recur-
sos naturals.

La DM és un exemple de dieta sostenible on la nutrició 
i la salut, la producció local d’aliments, la biodiversitat, 
la cultura i la sostenibilitat estan fortament connec-
tats. Aquest nou enfocament de la DM com a dieta 
sostenible representa una oportunitat de conservar la 
diversitat biològica i cultural, reconeixent la interde-
pendència de la producció i el consum d’aliments amb 
els requeriments alimentaris i recomanacions de nu-
trients, al mateix temps que entén que la salut humana 
no es pot allunyar de la salut ambiental.
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més enllà 
de l’aspecte 

fisiològic de 
cobrir unes 

n e c e s s i t a t s  
energètiques i de 

nutrients. Els àpats en 
família o compartits re-

presenten una oportunitat 
per  a l’intercanvi social i la co-

municació. Les festivitats i celebra-
cions agrupen gent de totes les edats, 

condicions i classes socials al voltant del 
menjar, fomentant la cohesió social. Els mercats 

locals d’aliments també juguen un paper molt im-
portant com a espais de transmissió de la DM. 

El processat casolà dels aliments, les diferents tècni-
ques i habilitats culinàries, és una herència cultural de 
tots els pobles. La cuina identifica als individus i pobles 
al voltant de les seves tradicions culturals i formes de 
viure. Als països Mediterranis s’hi pot trobar, enca-
ra, una forta adhesió a la cultura i les tradicions, on 
l’alimentació n’és un aspecte molt important. Les dife-
rents formes de preparació dels productes locals, uti-
litzant una gran varietat d’aliments, herbes i espècies, 
es transmeten de generació en generació, afavorint la 
promoció de la cultura i tradicions alimentàries i la pro-
tecció de la varietat d’aliments. 

● ● ● ●  Rendiments econòmics locals positius

En termes econòmics, el consum de productes locals i 
de temporada pot augmentar la producció d’aliments 
assequibles, donant accés a la població més vulnera-
ble a una dieta variada i saludable. L’augment del con-
sum d’aliments de proximitat pot revertir en beneficis 
econòmics per als productors locals. Per això, cal va-
lorar els aliments tradicionals de la DM, així com pro-
tegir aquests productes i els seus productors a través 
de l’etiquetatge geogràfic i la identificació d’origen del 
producte. A més, en termes de salut pública, una major 
adhesió a la DM repercuteix de forma positiva en la sa-
lut dels individus el que pot representar una reducció 
de la despesa sanitària. 
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Sistemas Cad/Cam, Itop y 

Existe una necesidad clínica de regeneración 
de los tejidos oro faciales perdidos y restaura-
ción de la función y la estética. Postnatalmen-
te, algunas células oro faciales  progenitoras 
con propiedades de células madre-progenito-
ras pluripotentes se pueden aislar fácilmente 
y ser utilizadas para la regeneración dentaria, 
con ayuda de los sistemas CADCAM de impre-
sión 3D1,2.

En algunos estudios, precursores ontogené-
ticos y células osteoprogenitoras de médula 
ósea, fueron inducidos para la creación de 
tejidos biológicos similares a dientes, hueso al-
veolar y ligamento periodental3,4,5. En otras in-
vestigaciones se ha visto como el epitelio oral 
embrionario y el mesénquima adulto, regulan 
la ontogénesis por inducción mutua, produ-
ciendo estructuras dentales tras el trasplante 
en el hueso de la mandíbula. De forma similar, 
la implantación de precursores molares de 
rata en maxilares de ratones adultos produjo 
estructuras dentales con hueso circundante6,7,8.

Avances en el uso de 
células madre y las 
impresiones 3D para 
la regeneración y 
formación de novo de 
estructuras dentales 
y su  implantación en 
tejidos nativos.
Un reto para la ingeniería de tejidos es pro-
ducir construcciones celulares vascularizadas 
tridimensionales (3D) de tamaño, forma e inte-
gridad estructural clínicamente relevantes.

Sale a la luz un sistema llamado ITOP (Tejido y 
Órgano Integrado); este sistema consta de tres 
unidades principales: un controlador de 3 ejes, 
un módulo de dispensación y una cámara de 
acrílico cerrada, ambos controlados.9,10

El proceso también incluye la ilustración del 
patrón básico de arquitectura 3D incluyendo 
múltiples hidrogeles cargados de células y del 
polímero PCL de soporte, y un proceso de CAD 
/ CAM para la impresión automatizada de la 
forma 3D imitando el tejido u órgano diana. Un 
modelo 3D CAD desarrollado a partir de datos 
de imágenes médicas genera un programa de 
movimiento visualizado, que incluye instruc-
ciones para los movimientos de la etapa XYZ y 
la presión neumática de actuación para lograr 
la impresión 3D. Cobrando importancia en la 
regeneración buco dental.11,12
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El sistema ITOP (Tejido y Órgano Integrado) diseñado a 
medida, consiste en un sofisticado sistema de boquillas 
con una resolución de 2-50 μm que deposita hidroge-
les cargados de células junto con polímeros biodegra-
dables. La matriz celular que consta de gelatina, fibri-
nógeno, ácido hialurónico y glicerol, se optimiza para 
promover la supervivencia y diferenciación celular, a la 
vez que proporciona soporte y dispersión uniforme13. La 
forma mecánica y la resistencia son proporcionadas por 
polímeros de poli (ε-caprolactona) y una capa externa 
de Pluronic F-127. Después de la impresión, la adición 
de una solución de trombina induce la reticulación del 
fibrinógeno y eliminación Pluronic F-127 biológica-
mente incompatible. La estabilidad mecánica se consi-
gue imprimiendo hidrogeles cargados de células junto 
con polímeros biodegradables en patrones integrados 
y anclados en hidrogeles.14,15,16 La forma correcta de la 
construcción de tejido se logra representando datos 
de imágenes clínicas como un modelo informático del 
defecto anatómico y traduciendo el modelo en un pro-
grama que controla los movimientos de las boquillas 
de impresora, que dispensan células a lugares determi-
nados. La incorporación de micro canales en las cons-
trucciones de tejido facilita la difusión de nutrientes a 
las células impresas, superando así el límite de difusión 
de 100-200 mm para la supervivencia celular en tejidos 
modificados por ingeniería genética. El desarrollo futu-
ro del ITOP está dirigido a la producción de tejidos para 

aplicaciones humanas y para la construcción de tejidos 
y órganos sólidos más complejos.17

Los dientes tienen su origen en dos de las tres capas 
blastodérmicas primitivas, el ectodermo y el mesoder-
mo, donde desarrolla un importante papel el ectome-
sénquima, o mesénquima migrado a la mandíbula o 
maxilar desde las crestas neurales.

En ingeniería tisular, las células más prometedoras, 
son las células madres mesenquimales (CMM) adultas. 
Estas CMM son indiferenciadas con capacidad de au-
torenovarse, pluripotentes, presentan morfología de 
fibroblasto y plasticidad hacia diversos linajes celulares 
como condrocitos, osteocitos y adipocitos entre otros. 
En la cavidad oral podemos encontrarlas en la pulpa, 
en el folículo dental y en el tejido conectivo gingival 
entre otros. La pulpa posee células mesenquimáticas 
indiferenciadas que derivan del ectodermo de la cres-
ta neural, constituyendo una verdadera reserva celular, 
poseen capacidad de diferenciarse en nuevos odon-
toblastos o fibroblastos según el estímulo que actúe 
sobre ellas. Algunos de los usos de estas células han 
sido para desarrollar modelos de regeneración de teji-
do periodontal in vivo.18,19

Hoy en día, al combinar el escaneo oral, el diseño 
CAD / CAM y la impresión 3D, los laboratorios den-
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tales pueden producir con precisión y rapidez co-
ronas, puentes, yeso / piedra y una amplia gama de 
aparatos ortodónticos. 

Las investigaciones con las impresoras 3D combinadas 
con CAD/CAM, fueron prosperando hasta que recien-
temente un equipo de investigadores biomédicos del 
Instituto Wake Forest de Medicina Regenerativa ha 
elaborado una bio-impresora 3D con la que se pue-
den elaborar tejidos humanos relativamente simples, 
como el cartílago de una oreja humana, a partir de cé-
lulas pluripotentes.19,20

Los científicos, dirigidos por Anthony Atala, superaron 
dos retos que han impedido durante mucho tiempo el 
objetivo de imprimir tejidos humanos vivos: en primer 
lugar, su nuevo dispositivo supera la barrera de fabri-
car trozos grandes y estables de tejido impreso que no 
se caigan a pedazos; en segundo lugar, mantener esas 
grandes estructuras vivas y en crecimiento.

La nueva impresora 3D se dio a conocer en la revista 
Nature Biotechnology. Siendo esta es la primera bioim-
presora la que puede imprimir tejido a escalas relevan-
tes para la implantación humana. Una vez que impresa 
una estructura, podemos mantenerla viva durante va-
rias semanas antes de implantarla.18,20,21

Este nuevo dispositivo llamado Integrated Tissue and 
Organ Printing System (ITOP), puede inyectar células 
madre vivas suspendidas en gel. 

La clave del éxito de la máquina, sin embargo, es que 
combina esas células con otro material, un plástico 
biodegradable llamado policaprolactona, como un 
andamio diminuto, este plástico mantiene el tejido 
impreso alrededor de él en buenas condiciones es-
tructurales, como si lo estuviera fabricando y como si 
las células en crecimiento se enraizaran, más tarde, se 
disuelve y se pierde.

Esta no es la primera bioimpresora 3D, 
pero los dispositivos anteriores han 
sido bastante limitados, en cuan-
to al tamaño del tejido vivo 
que pueden crear. Eso es 
porque la mayoría de los 
tejidos vivos necesi-
tan una afluencia de 
sangre y nutrientes 
para mantenerse 
sanos. Pero las 
impresoras de 
tejidos en 3D 
no son lo sufi-
cientemente 
a v a n z a d a s 
como para 
imprimir ca-
racteríst icas 
c o m p l e j a s 
como las arte-
rias y los vasos 
sanguíneos.

De acuerdo con 
Atala, hasta hoy, la 
mayor estructura im-
presa que podría ser 
mantenido con vida sin 
células de sangre fue de sólo 
0,007 pulgadas de espesor. Eso 
es aproximadamente el doble del 
tamaño de un grano de sal.21,22

El ITOP, sin embargo, consigue evitar esta limitación de 
tamaño, mediante la fabricación de un entramado de 
canales microscópicos en el hueso, músculo o cartíla-
go que imprime, que junto al polímero biodegradable, 
se permite un buen flujo de nutrientes y sangre man-
teniendo vivos los tejidos.

Figura 1: Componentes del ITOP y su uso para la formación de cartílago de oreja.
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Sistema ITOP. (a) El sistema ITOP está formado por tres unidades básicas: un módulo 
controlador de la posición espacial XYZ, un módulo dispensador con cartuchos y un 
controlador de presión, y un módulo controlador de temperatura y humidificación. 
(b) Ilustración de una estructura con patrón 3D básico, hidrogeles con células y polí-
mero PCL como estructura de soporte. (c) proceso CAD CAM de diseño e impresión 
3D con forma final de una oreja, a partir de una imagen inicial obtenida mediante 
procedimientos médicos de escáner, TAC, etc.

Diseño y fabricación de una estructura “andamio” con forma de 
diente humano y de rata, para la posterior deposición y alber-
gue celular, permitiendo así un crecimiento celular efectivo y la 
obtención de la forma final deseada en función de la forma del 
“andamio” inicial. (A) Forma anatómica de un incisivo central 
mandibular de rata y (B) un primer molar mandibular huma-
no, usando para la construcción 3D, poly-E-caprolactona e hi-
droxiapatita, y canáles interconectados de 200 µm de diámetro 
para la correcta circulación de los compuestos a través suyo 
(C,D). Mezcla de “factor estromal 1” (100 ng/mL) y “proteína 7” 
(100 ng/mL), dipositada en 2mg/mL una solución de colágeno 
tipo I, e inyectada en los microcanales de la estructura anda-
mio de incisivo y molar de rata y humano (E,F).

B DA EC F

Figura 3: Fabricación de un andamio con forma anatómica dental.
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Se usan cartuchos múltiples para sumi-
nistrar y modelar múltiples hidro-

geles compuestos cargados de 
células, usando como so-

porte el polímero de poli 
(ε-caprolactona (PCL)) y 

un hidrogel de Pluro-
nic F-127. El extremo 

de cada cartucho 
está conectado a 
una boquilla de 
micro escala, y 
la parte supe-
rior está co-
nectada a un 
controlador 
de presión 
de aire para 
controlar con 
precisión el 
volumen de 
dispensación. 

Otra unidad se 
encarga de que el 

PCL permanezca 
fácilmente dispen-

sable. Un sistema de 
etapas motorizado de 

tres ejes permite el mo-
delado 3D de múltiples cé-

lulas y biomateriales. El sistema 
reside en un recinto humidificado y 

controlado por temperatura (18 ° C).21,23

La forma correcta de una construcción de tejido se 
obtiene de un cuerpo humano mediante el procesa-
miento de datos de tomografía computarizada (TC) 
o de resonancia magnética (MRI) en el software de 
diseño asistido por ordenador (CAD). Se genera un 
programa de movimiento de boquilla personalizado 

incorporando el patrón de impresión en combinación 
con condiciones de fabricación (por ejemplo, veloci-
dad de barrido, temperatura, información de mate-
rial y presión de aire). El ITOP utiliza un programa de 
movimiento basado en texto que consiste en una lista 
de comandos para los movimientos de la etapa XYZ 
y para el accionamiento de la presión de aire (código 
fuente suplementario). El programa de movimiento se 
transfiere entonces al ordenador principal del sistema 
de impresión 3D que efectúa el proceso de biofabrica-
ción23 figuras 1 y 2.

La Biología celular ha sido el enfoque predominante en 
la regeneración de los dientes.

Se ha demostró como las células disociadas del germen 
de los dientes de rata o porcino, produjeron precurso-
res de dentina y esmalte. Brotes de células dentales  y 
células osteoprogenitoras de médula ósea, fueron co-
locados en colágeno, PLGA o proteína silk actuando 
como andamio principal, e indujeron tejidos similares 
a dientes, hueso alveolar y ligamento periodontal26,27. 
El epitelio oral embrionario y el mesénquima adulto, 
juntos regulan los genes de la odontogénesis por in-
ducción mutua, y produciendo así estructuras denta-
les, permitiendo el trasplante en hueso mandibular.

Células multipotentes de la papila apical dental de 
muestras tomadas a partir de incisivos porcinos, colo-
cados en fosfato tricálcico, generaron tejidos blandos y 
mineralizados que se asemejan al ligamento periodon-
tal. Varios estudios han comenzado a abordar semejan-
te tarea enfocada al diente humano.28

Se fabricó un andamio anatómico con forma de molar 
humano e incisivo central (extraído previamente de 
la rata diana), con microcanales interconectados (diá-
metro, 200 \ mu m) como conductos para hospedar 
las células endógenas y permitir la angiogénesis. Fue 
regenerado de novo, ligamiento periodontal y hueso 
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Estructuras 2D/3D usando la tecnología 
ITOP. (a,b) Estructura 2D de los caracteres 
“WFIRM” obtenido con mezcla de hidro-
gel y células, en la estructura impresa. 
Imágenes microscópicas fluorescentes 
(a) de los carécteres “WFIRM” (b), produ-
cidas a partir de capas celulares con DiL 
y DiO.(c-h) Dos patrones básicos de la 
estructura 3D: patrón tipo I (c-e) y patrón 
tipo II (f-h). Dos tipos de patrones 3D, 
incluyendo células tipo A (rojas), células 
tipo B (azules) y PCL (verde) son necesá-
rios para la impresión del órgano final 
(c,f ); fotografías (d,g) e imágenes fluores-
centes (e,h) de los patrones básicos de la 
estructura 3D impresos. (i) La viabilidad 
celular corresponde al 95% en el día 0 
y se mantiene en los días 3 y 6 (n=3). (j) 
existe un crecimiento celular significati-
vo y efectivo en el transcurso del tiempo.

C

F

Figura 2: creación de estructuras 2D/3D mediante ITOP.

B DA E
(A) implantación in vivo de la estructura con for-
ma de molar mandibular humano en el dorso de 
una rata constituyendo un ejemplo de regenera-
ción dental ectópica. (B) integración y crecimien-
to tisular del molar humano neoformado. (C) Ex-
tracción del incisivo central mandibular de rata 
(D). (E) Estructura andamio con forma de incisivo 
central mandibular de rata a partir de la forma 
original del diente extraído. (F) crecimiento ti-
sular en la estructura de incisivo central de rata.

C F

Figura 4: crecimiento tisular en el andamio.
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alveolar, en este andamio preformado, permitien-
do una buena integración del incisivo de rata en 
la mandíbula de esta con el hueso alveolar nativo 
a las 9 semanas de implantación in vivo, asimismo 
se mostró un buen crecimiento celular y tisular del 
nuevo molar humano implantado en el dorso de la 
rata31,32  figuras 3 y 4.

“Cell homing by stromal-derived factor-1” (SDF1) y  el 
“bone morphogenetic protein 7” (BMP7)  fueron las en-
cargadas de reclutar las células endógenas y permitir 
la angiogénesis.33,34

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Estos hallazgos representan la primera demostración 
de la formación de novo de un diente y la integración 
periodontal in vivo, y puede proporcionar un enfoque 
clínicamente traducible.34

Microscópicamente, los andamios mostraron en am-
bos casos el crecimiento de tejidos de diferentes natu-
ralezas, todas propias para la formación de un diente 
óptimo: Hueso alveolar nativo integrado (b), hueso de 
nueva generación (nb) y tejido fibroso precursor del li-
gamento periodontal (pdl) figuras 5 y 6.

La angiogénesis tuvo lugar en ambos grupos, pero en 
grupo con SDF1 y BMP7, elaboró muchos más vasos 
sanguíneos y de mejor estructura que el grupo control 
(p<0.05). Siendo que SDF1 es quimio táctico para las 
células madre / progenitoras de la médula ósea y las 
células endoteliales, ambas críticas para la angiogéne-
sis; y BMP7 juega papel importante en la diferencia-
ción osteoblástica y fosforilación37 figura 6.

El incisivo mandibular fue regenerado básicamente en 
su raíz y parte sub-oclusal de la corona, careciendo de 
una regeneración de esmalte o dentina. Se considera 
una regeneración significativa la radicular y sub-oclu-
sal, pudiéndose añadir secundariamente, un esmalte 
creado en laboratorio protésico38 figura 6.

El diseño actual del andamio representa una variación 
de enfoques en la regeneración de dientes confiando 
principalmente en materiales blandos, incluyendo co-
lágeno, PLGA, etc.  La rigidez y resistencia mecánica del 
híbrido PCL-HA es adecuada para el soporte de cargas. 

Figura 6: crecimiento celular de la regeneración dental.
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Figura 5: crecimiento celular de los tejidos neoformados.
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Regeneración dental ectópica. (A) en las estructuras 
andamio de molar mandibular humano, las células 
poblaron los microcanales sin presencia de factores 
de crecimiento. (B-C) combinando SDF1 y BMP7 se 
induce un mayor crecimiento y establecimiento de las 
células en los microcanales, que si no hay presencia 
de estos factores. (D-G) se observa un mayor creci-
miento de vasos sanguíneos en muestras con SDF1 
y BMP7
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(A-J) Éxito del crecimiento celular y tisular sobre las 
estructuras “andamio” preformadas, e integración con 
los tejidos circundantes. Formación e integración de 
los tejidos dentários: huevo alveolar de nueva for-
mación y ligamento periodontal. Éxito en el diente 
neoformado. (F) Crecimiento e integración celular 
significativamente mayor en los grupos con “Cell ho-
ming by stromal-derived factor-1” (SDF1) y  el “bone 
morphogenetic protein 7” (BMP7).
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Los dientes del paciente pueden ser escaneados me-
diante CT o MR y imprimidos mediante 3D, formando 
así los andamios estructurales (estos pueden ser per-
sonalizados para cada paciente o estándares para un 
grupo de pacientes).39

La regeneración de los dientes por trasplante de célu-
las es un enfoque meritorio. Sin embargo, hay ciertos 
obstáculos que debemos tener en cuenta. Las células 
germinales embrionarias xenogénicas (de origen no 
humano) pueden provocar rechazo inmunitario y di-
morfogénesis (desarrollo de estructuras aberrantes) 

de los dientes. Las células germinales autólogas (del 
mismo paciente) postnatales (por ejemplo, los terceros 
molares) o células madre autólogas de la pulpa den-
tal, son de disponibilidad limitada. Hasta hace poco, el 
costo excesivo de la comercialización y  las dificultades 
en la aprobación reglamentaria han impedido la rege-
neración de los dientes.

El presente estudio, siendo el primero de su tipo para 
la formación de novo de tejidos parecidos a los dien-
tes, muestra que aún queda un rango muy amplio de 
investigaciones en este dominio.39,40
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Bioseguretat i Biocontenció:
els biòlegs tenim molt a dir?

Xavier Abad Morejón de Girón
Responsable de la Unitat de Biocontenció d’IRTA-
CReSA, Centre de Recerca en Sanitat Animal, 08193, 
Bellaterra, Barcelona. Catalunya.

litat de transmissió a treballadors i al medi ambient i la 
col·lectivitat i les mesures pre-exposició (vacunes) i post-
exposició (tractaments antivirals, per exemple) disponi-
bles. En certa manera, hom estableix una relació directa 
entre el grup de risc microbiològic i el nivell de biosegu-
retat (en endavant NBS) a aplicar a les instal·lacions on 
es treballa amb el patogen de forma segura. Sempre 
hi ha casos particulars, però. Que diria hom d’un virus 
sense vacuna ni tractament antiviral i amb una taxa de 
mortalitat del 30%? Seria qualificat de GR3 o com a GR4? 
Probablement com a GR4 si sou estrictes en l’aplicació 
dels paràmetres de grups de risc microbiològic. Doncs 
bé, aquestes dades corresponent al MERS Coronavirus i 
està categoritzat com GR3. El mateix passa pel SARS co-
ronavirus pel que encara no hi ha vacuna ni tractament 
post-exposició eficient i amb una letalitat inferior, sobre 
el 10% dels casos clínics. Són dos típics casos de down-
grading; un exemple oposat, upgrading, el podríem tenir 
en treballs amb bacteris entero-patogènics com E.coli 
O157:H7, que estan categoritzats com GR2; si treballem 
amb volums molt importants del patogen i/o activitats 
generadores d’aerosols se’ls podria prescriure fer-ho dins 
d’instal·lacions NBS3.

Instal·lacions de Bioseguretat

Les instal·lacions de nivell de Bioseguretat 2 (NBS2) es po-
den trobar a molts laboratoris de diagnòstic hospitalari 
(de microbiologia) i a molts departaments universitaris 
dedicats a la recerca en virologia i bacteriologia i també 
en els que es treballin amb segons quins cultius cel•lulars. 
No són pròpiament instal·lacions de biocontenció enca-
ra que sí que tenen elements de contenció (bàsicament 
les cabines de seguretat biològica, en endavant CSB). 
Encara que amb estàndards molt variables, d’aquestes 
instal·lacions hi ha desenes de milers a tot el món.

Les instal·lacions de nivell de Bioseguretat 3, NBS3, 
també dites instal·lacions d’alta contenció són aquelles 

Escenari

L’esclat de l’epidèmia per Severe Acute Respiratory Syn-
drome Coronavirus o SARS-CoV (2002-2003); la pro-
gressió del virus Crimea-Congo a les portes d’Europa 
(Turquia, Bulgària i Grècia, i els dos casos a Espanya la 
tardor del 2016); l’aparició del Middle East Respiratory 
Syndrome Coronavirus, MERS-CoV (des de 2012 fins 
l’actualitat); la progressió de Chikungunya per tot l’oest 
asiàtic i darrerament per l’Amèrica Llatina; la darrera 
epidèmia de grans dimensions d’Ebola (2013-2015), 
el degoteig d’alertes successives per variants diverses 
(H5N1, H5N8, H7N9) d’alta o baixa patogenicitat del vi-
rus de la grip aviària (High Pathogenic Avian Influenza 
Virus o Low Pathogenic Avian Influenza Virus, HPAIV 
o LPAIV, respectivament) i finalment la progressió del 
virus Zika (un virus que es coneix des de fa més de 60 
anys però que ha progressat per tota Sud-Amèrica i Ca-
rib des de 2015) són algunes de les darreres alertes per 
brots infecciosos, generalment virals, de proporcions 
mai vistes o en zones fora del rang històric de distri-
bució, i que han sotragat la salut pública els darrers 
anys. I no fem cap esment detallat de la progressió de 
micobacteris multiresistents ni dels fenòmens de resis-
tència bacteriana als antibiòtics. Aquest increment ha 
estat assignat als fenòmens associats a la globalització 
com l’increment del comerç internacional, dels des-
plaçaments turístics, però també la desforestació i la 
intrusió més gran de l’home en compartiments silves-
tres, i als desplaçaments i migracions forçades.

Grups de risc microbiològic i nivells de bioseguretat

Els microorganismes es classifiquen en 4 grups de risc 
microbiològic (abreujat GR, veure guies de l’Organització 
Mundial de la Salut, els Centers for Disease Control and 
Prevention, Public Health Agency of Canada, RD 664/97 
estatal, etc.) en funció de la seva capacitat de provocar 
malalties greus en éssers humans (i en animals), la faci-

Per protegir-nos a nosaltres però també 
als nostres, quan es treballa experimen-
talment amb material biològic infecciós, 
a l’hora que cerquem no comprometre la 
integritat del material (evitant contamina-
cions creuades), apliquem conceptes com 
la Bioseguretat i la Biocontenció. La co-
rrecta aplicació d’aquests conceptes esde-

vé crítica quan es treballa amb patògens 
que causen infeccions amb altes taxes de 
mortalitat i/o no es disposa de contrame-
sures (vacunes o antibiòtics o antivirals) 
per fer-hi front. Un mal ús d’aquests con-
ceptes i de les instal·lacions on es treballa 
pot tenir greus implicacions de salut públi-
ca però també econòmiques. 
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Biocontainment Biosafety Biosecurity

en el que el mateix 
disseny i construcció
s’han alineat cap a l’objectiu de
retenir, contenir potencial alliberament involuntaris 
de material biològic durant les tasques de recerca o 
diagnòstic. Són instal·lacions dissenyades per protegir 
a la col·lectivitat i al medi ambient: pressió negativa en 
cascada decreixent (de zones menys contaminades o 
compromeses a zones més contaminades, o compro-
meses), filtració absoluta d’aire (per filtres HEPA, High 
Efficiency Particulate Air) en la seva sortida, dutxa de 
personal a la sortida, tractament d’efluents i residus 
sòlids generats, etc. Els treballadors es protegeixen 
tant per un increment dels EPIS (Equips de Protecció 
Individual) disponibles com per una intensificació en 
l’entrenament i informació rebuda, que ha de ser con-
tinua, i un increment en l’astringència dels procedi-
ments i pràctiques de seguretat. Ja s’ho val tot plegat;  
en aquestes instal·lacions es treballa amb virus de fe-
bres hemorràgiques com el virus de la febre de la vall 
del rift, Chikungunya, virus de la febre del Nil Occiden-
tal, virus causants d’encefalitis, dengue, coronavirus 
del SARS i del MERS, etc. D’aquestes instal·lacions hi 
ha uns pocs milers (2.000-3000?) repartides per tot el 
món però força concentrades a EEUU, Europa i alguns 
països asiàtics; en el cas de Catalunya estaríem parlant 
de 6-7 instal·lacions de dimensions  molt variables.

Les instal·lacions de nivell de Bioseguretat 4 (NBS4) 
són instal·lacions de màxima contenció, en les que es 
treballa amb GR4 (filovirus com Ebola i Marburg, virus 
Crimea Congo, etc.). Els increments de seguretat no ve-
nen tant per la instal·lació (que ja ha estat fortament 
millorada en el nivell 3),  sinó per la protecció directa al 
treballador (indumentària integral amb pressió positi-
va, dutxa química de sortida, treball del material en ca-
bines de classe 3 o aïlladors). D’aquestes instal·lacions 
n’hi ha unes poques desenes a tot el món, aquí ja molt 
concentrades a EEUU i a Europa (incloent-hi Rússia). 

Fora d’aquest
àmbit solament trobaríem

un parell al continent africà; un
parell a Austràlia, dues més a l’Índia i poc

més. No hi ha cap instal·lació “permanent”  d’aquesta
mena a Catalunya, ni a Espanya.
 
Bioseguretat, biocontenció i bio-protecció

La Bioseguretat, la biocontenció i la bioprotecció (Figura 
1) juguen totes un paper a les instal·lacions de biosegu-
retat (Abad et al., 2010). En poques paraules, la biocon-
tenció (“biocontainment”, anglès) és el conjunt de ba-
rreres primàries (CSB, centrifugues a prova d’aerosols) i 
secundàries (pressió negativa, portes hermètiques i es-
tanques, filtració HEPA a sales, conduccions amb vàlvules 
anti-retorn, sistemes de dutxes o de descontaminació de 
sòlids o líquids) que es posen per evitar l’alliberament in-
voluntari del patogen cap a treballadors o medi extern. 
La Bioseguretat (“Biosafety” en anglès) és el conjunt de 
pràctiques microbiològiques, i tècniques que, aprofitant 
aquestes barreres primàries i secundàries, marquen la 
manera de procedir i treballar amb els materials biolò-
gics, així com de quina manera gestionar la seva elimi-
nació o transport dins la instal·lació o cap a l’exterior. La 
bioprotecció (en alguns àmbits bio-custodia) és el que 
els anglosaxons etiqueten com “biosecurity” i té a veure 
amb totes aquelles mesures i barreres que es dissenyen i 
s’apliquen per evitar la desaparició, robatori de material 
biològic i el seu mal ús intencionat, i que pot donar lloc 
a actes de biocrim o bioterrorisme. La bioseguretat cer-
ca mantenir ben separats a les bestioles de les persones, 
keep the bad bugs from the people; mentre que la biopro-
tecció cerca keep the bad people from the bugs, mantenir 
a la gent dolenta lluny, ben separada, de les bestioles (lle-
giu aquí microorganismes).

El disseny i construcció d’una instal·lació d’alta o màxi-
ma biocontenció (NBS3 o NBS4, respectivament) és un 

Figura 1
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procés altament tècnic, i no hi ha estàndards interna-
cionals reconeguts i acceptats. Molts sistemes com-
plexos han de ser instal·lats  i connectats per treballar 
de manera cooperativa: sistemes de climatització, 
ventilació i generació de pressió negativa; sistemes de 
filtració absoluta (HEPA o ULPA, Ultra Low Penetration 
Air) d’aire i els seus mecanismes de control associats; 
recollida d’efluents líquids i descontaminació química 
o tèrmica dels mateixos (que poden ser en lots o bé en 
continu); sistemes de separació sòlid/líquid per poder 
derivar la fracció sòlida a incineració o digestió; du-
txes d’aigua o sistemes alternatius (dutxes d’aire) per 
descontaminació del personal; sistemes de desconta-
minació de sales o aparells (clàssicament per formal-
dehid però també per vapors de peròxid d’hidrogen); 
sistemes de detecció fums i contra incendis; autoclaus 

de barrera; sistemes de transferència de mostres entre 
àrees a diferent pressió negativa (per exemple, dunk 
tanks o airlocks descontaminables), i molt diversos 
components d’estructura i acabats: portes a prova de 
fuites, finestres hermètiques, parets impermeables, 
pintures de terres i sostres resistents enfront desinfec-
tants químics, etc. Un exemple de box experimental 
per animals es mostra a la Figura 2 (i correspon al dis-
seny bàsic que funciona a IRTA-CReSA). 

Tota decisió errònia en aquesta etapa, molt probable 
si no es consulta a gent que hagi dissenyat o construït 
instal·lacions prèvies, o hi hagi treballat, i també als fu-
turs usuaris (viròlegs, bacteriòlegs, veterinaris, etc.) pot 
tenir serioses repercussions. Una de les més freqüents 
és no optar, per estalviar, per instal·lar sistemes redun-

Ailladors per treballs amb HPAIV Caixes filtració absoluta HEPATancs descontaminacióquímica efluents

Filtre HEPA (aire entrada) Doble filtració HEPA (aire de sortida)

Registrador video Dutxa

Porta pneumàtica

Divisions desmuntables

Aigua

Slat

Recol·leció femtes i altres residus animals

Vesturari
interior

Vesturari
exterior

Inactivació química

Disposició normal d’una sala (box) experimental animal
Figura 2
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dants o back ups de seguretat. Aquest criteri de re-
dundància és, per exemple, òbviament aplicable a les 
fonts de generació elèctrica; tothom que treballi en un 
laboratori sap que hi ha equips connectats al submi-
nistrament general, i d’altres connectats a SAI (Sistema 
d’Alimentació Ininterrompuda, en anglès Uninterrupti-
ble Power Supply (UPS)), que permet el funcionament 
dels darrers en cas d’interrupció del corrent....per una 
curta estona. En una instal·lació NBS3 o NBS4 cal pen-
sar a dimensionar el SAI perquè ens aguantin tots els 
equips crítics (i la pressió negativa) no durant uns se-
gons sinó durant molts minuts per permetre que el 
back up, en aquest cas un generador alternatiu (habi-
tualment dièsel), arrenqui (pocs segons) i s’estabilitzi 
(pocs minuts) per restablir el subministrament. Hom 
podria acceptar i pensar en redundàncies pels siste-
mes de descontaminació de líquids (per mètodes quí-
mics però en cas d’avaria del sistema o no subminis-
trament dels químics, un sistema alternatiu de natura 
tèrmica), al sistema de filtració absoluta d’aire (molts 
centres disposen d’una doble bateria de filtres HEPA; 
l’aire és filtrat de forma absoluta just en sortir de la sala 
o laboratori i és després conduït a través d’un segons 
sistema de filtres HEPA “aigües” avall, tot just abans de 
sortir de l’edifici cap a l’exterior), però també aplicaria 
a coses tan poc “crítiques”, aparentment, com la gestió 
de residus. Simplement una instal·lació pot arribar a 
aturar-se, a bloquejar-se per impossibilitat de gestio-
nar els residus generats, si no té manera d’exportar-los 
a l’exterior de forma segura.

Tenint totes aquestes consideracions presents, es fa 
evident que construir una instal·lació NBS3 té uns cos-
tos superiors (de 2 a 4 cops més alts) que un instal·lació 
equivalent NBS2; i que aquesta diferència es fa encara 
més evident, s’aprofundeix, quan s’avaluen els costos 
operacionals (Abad et al., 2010) que són tan alts (ener-
gia, manteniment permanent, personal de servei a la 
infraestructura) que ràpidament excedeixen els costos 
de construcció i arrencada inicial; tot això aconsella un 
finançament a llarg termini de la instal·lació que caldria 
haver assegurat abans fins i tot de començar la seva cons-
trucció. 

De tota manera, quan parlem d’instal•lacions NBS3 
no hem de pensar sols en edificis de diverses plantes, 
bunqueritzats, sota terra, en formigó o material equi-
valent. També hi ha instal·lacions d’alta biocontenció 
dissenyades per funcionar fent servir com a caixa, o 
edifici, els contenidors marítims (de 20 i 50 peus, uns 
6 i 12 metres aproximadament; GERMFREE, Labover, 
CERTEKINC, BIS, etc.) una alternativa molt interessant, 

i flexible, ja que permet ampliacions, si es vol tenir 
un laboratori NBS3 que es pugui desplegar en zones 
de crisis i en països on les infraestructures són febles 
o estan en situació d’emergència. En aquests casos, i 
sempre que sigui ben pensant i dimensionat, els cos-
tos de construcció, posada en marxa i manteniment es 
poden escurçar notablement sense una reducció, per 
altra banda inacceptable, dels estàndards bàsics de 
bioseguretat i biocontenció.

Estàndards i qualitat

Les instal·lacions de biocontenció, que es dissenyen 
per evitar la sortida o escapament involuntari de pa-
tògens a l’exterior (a banda de protegir els mateixos 
treballadors) no tenen estàndards constructius clars i a 
més la Bioseguretat i la Biocontenció és país-depenent 
o si es vol medi-ambient depenent. Els requeriments 
d’una instal·lació NBS3 a EEUU poden ser semblants als 
que regeixin a Catalunya o altres zones de la Unió Eu-
ropea, però no poden ser aplicables, i més encara si vo-
lem que es faci recerca en-les-fonts, allà on el patogen 
rau i causa malaltia, a països del tercer món. Aquest 
estàndard pot, ha de ser, menys tecnificat, més robust 
per fer front a problemes de subministrament i més mà 
d’obra depenent. 

I com es pot fer això sense trair els conceptes de biose-
guretat, biocontenció i els seus outputs esperables? A 
través d’una avaluació de risc acurada que permeti una 
posterior correcta gestió del risc biològic. L’avaluació 
de risc fa dècades que entre nosaltres (per exemple, 
les assegurances) i en el cas del risc biològic pot aju-
dar a ajustar les mesures de bioseguretat i bioconten-
ció als límits raonables (i evitar el malbaratament per 
sobre-dimensionament de recursos). Un diagrama de 
flux d’aquesta avaluació del risc biològic, bàsic però 
perfectament funcional es mostra en la Figura 3. Per 
exemple, pot permetre que els laboratoris de diag-
nòstic de tuberculosi treballin amb unes condicions 
menys astringents (constructivament, procedimental-
ment, a nivells d’equips de protecció individual, etc.) 
que aquells  laboratoris on es cultiva el bacil; o que el 
diagnòstic de mostres sospitoses de contenir virus de 
la febre hemorràgica Crimea-Congo no s’hagi de fer 
necessàriament en una instal·lació NBS4 (Weidmann 
et al., 2016). De fet la combinació d’avaluacions de 
risc diverses en un entorn de qualitat que segueixi el 
cicle PDCA (Plan-Do-Check-Act) i que és la base de les 
normes ISO 9001:2015, o de la UNE-ISO 17025:2005 
Avaluació de la conformitat-Requisits generals per a la 
competència dels laboratoris d’assaig i de calibratge, 

Passadís boxes experimentalsDigestor hidrolisi alcalina-gestió residus sòlids
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o de la UNE-ISO 15189:2013 Laboratoris clínics- Re-
quisits particulars per a la qualitat i la competència, és 
també la base de la UNE-CWA 15793:2013, i titulada 
“Gestió del risc biològic al laboratori”, que es podria 
considerar una llista de control (check list) teòrica per 
aproximar-se al que cal pensar i implantar quan es 
treballa en instal·lacions que treballen amb material 
biològic. No hi ha escapatòria; la qualitat forma part 
de la Bioseguretat com a sistema de suport documen-
tal, traçabilitat i aportant eines de millora continuada 
(Abad, 2013; Abad, 2014).

De fet un seguiment estricte de procediments de qua-
litat pot evitar, haria evitat, alguns dels  incidents re-
portats per la CDC als darrers temps (per altra banda 
la investigació dels incidents, modèlica, dóna eines per 
millores ulteriors) (CDC, 2014; 2014).

El paper del biòleg

Un biòleg (particularment microbiòleg, viròleg) pot 
estar envoltat per conceptes de bioseguretat al llarg 
de la seva vida en diferents rols professionals dins 
d’un centre de recerca o d’un laboratori farmacèutic 
o empresa biotecnològica: Personal en formació com 
serien estudiants de postgrau o màsters; Investigador: 
responsable de projectes de recerca; Personal Tècnic 
associat a projectes concrets i pagats pel projecte/s de 
l’investigador i Personal de Gestió: personal tècnic del 
centre de recerca, estructural, no associat a projectes 
concrets. L’aproximació a la bioseguretat, l’abast de la 
responsabilitat i les accions a emprendre variaran òb-
viament en cada cas. 

La bioseguretat és suficientment important com per 
dedicar-li temps i personal. Cada cop més es demanen 
declaracions de compliment de requeriments de bio-
seguretat als projectes competitius i, les instal·lacions 
on es desenvolupen hauran d’anar complint en dis-

seny, acabats i procediments. I en tots aquests punts 
la visió i activitat d’un biòleg format en bioseguretat és 
important i pot arribar a ser clau. 

A més el biòleg que s’hi dediqui ja sigui parcialment 
amb la seva tasca d’investigador o bé de forma total 
com a gestor d’instal·lació, responsable (o assessor, 
o oficial) de bioseguretat d’un centre, mai treballarà 
aïllat perquè per enfrontar-s’hi als reptes i resoldre’ls 
necessitarà parlar amb diversos nivells o responsables: 
Direcció Executiva; Enginyers i equips de manteni-
ment; Responsables de Prevenció de riscos laborals; 
Departament de recursos humans, proveïdors, etc. 
Caldrà doncs un esperit fortament col·laboratiu i una 
certa predisposició a posar-se al lloc de l’altre.

La formació “reglada”, a Catalunya o Espanya, en bio-
seguretat és escassa. L’oferta universitària específica 
és molt curta (QT 1,2), en alguns casos es troba dins 
de formacions més genèriques, ocupant un mòdul (QT 
3,4). La formació “reglada” en bioseguretat en l’àmbit 
internacional és també escassa i no hi ha cap estàn-
dard que destaqui (QT 5,6,7). Finalment hi ha oferta de 
formació “no reglada” ocupada per iniciatives privades, 
que no tenen homologació completa nacional ni inter-
nacional (QT 8,9,10). 

Conclusions

La Biocontenció, en un ambient d’avaluació continua-
da de risc fent servir eines de qualitat que porti a una 
Bioseguretat meditada i cas per cas, i una formació 
continuada del personal, on els biòlegs tenen un paper 
molt important en saber el que tenen entre mans, per-
met i permetrà fer funcionar òptimament instal·lacions 
on fer recerca o diagnòstic amb patògens perillosos, 
o directament letals, tant per éssers humans com per 
animals. O aquest és l’ideal que es persegueix i ens ani-
ma a qui ens dediquem.

Descriure les activitats de la feina

Identificar els perills

Determinar els riscos

Decidir si el risc és acceptable o no SI

NO

Procedir amb l’activitat i
supervisar els controls

Preparar el pla d’acció per el control del risc

Revisar o tancar
el projecte

Implementar mesures de control

Revisar l’adequació del pla

Figura 3
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Xavier Abad Morejón de Girón (Barcelona, 1965);  
llicenciat en ciències biològiques per la Universitat 
de Barcelona (1988);  títol de doctor en ciències 
biològiques l’any 1994. Des de 2006 fou gestor de 
Laboratoris d’alta seguretat Biològica de CReSA; el 
2011 fou designat Oficial de Bioseguretat del mateix 
centre i des de Setembre 2017 és el responsable de 
la Unitat de Biocontenció i dels Laboratoris NBS2. 
Màster en lideratge en ciència i innovació (2012-13) 
per la BSM-UPF (Barcelona School of Management, 
Universitat Pompeu Fabra). La virologia ambiental, 
els processos d’inactivació vírica naturals, o forçats 
per la mà humana, la bioseguretat i la biocontenció i 
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1. Curso en Estrategias en Bioseguridad y Biocontención (UAB): http://www.uab.cat/web/postgrado/
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Us presentem les fotografies premiades en la sexta edició del 
concurs de fotografia biològica “Bioimatges 2017” que convoca el 
CBC amb una periodicitat bianual. En aquesta ocasió participen 
426 fotografies a les diferents categories que mostren una gran 
qualitat. 

Us recordem que aquest concurs amb una periodicitat bianual, 
s’ha consolidat com una eina de transmetre i realçar els valors del 
món biològic que és necessari per tenir cura del nostre entorn. 
En aquesta revista podreu gaudir de les fotografies premiades 
una petita mostra de les diverses percepcions de la natura. Pròxi-
mament es podrà visualitzar una selecció del conjunt de fotogra-
fies participants en la web del CBC.  

El nombre de categories que han participat han estat:      
       
1 Categoria per a alumnes de primària (cicle mitjà i superior) (30 

fotografies)
2 Categoria per a alumnes d’ESO, (196 fotografies)
3 Categoria per a alumnes de batxillerat i cicles formatius (46 fo-

tografies)
4 Categoria per a professorat i altres ciutadans. (97 fotografies)
5 Categoria per biòlegs col·legiats. (57 fotografies)

Per cadascuna de les categories s’han seleccionat tres premis, a 
més d’un premi especial per la secció de Microfotografia i foto-
grafia de recerca, un premi per la secció de Fotografia Suba-
quàtica, i un premi i un accèssit del diari Ara per les fotografies 
que aportin una mirada fotoperiodística amb un valor documen-
tal. Podeu veure els premis a la web de Bioimatges (http://bioi-
matges.cbiolegs.cat/premis/)

El jurat que ha valorat el concurs ha estat format pels se-
güents membres:

• Albert Masó per part de la Societat Catalana de Fotògrafs de Na-
tura (ICHN)

• Eduard Martorell per part del CBC
• Fina Guitart Mas per part del Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya
• Ignasi Cebrian per part de l’Associació Biòlegs Glocals i del CBC
• Lina Ubero Badia, per part del Museu de Ciències Naturals de 

Barcelona 
• Mercè Serra per part del CBC.
• Raül Torran per part de l’ACCC (Associació Catalana de Comuni-

cació Científica)
• Rosa Pérez per part de la Societat Catalana de Biologia (IEC)
• Xavier Bertral per part del Diari ARA
• Jordi Sánchez per part de Submón.

En el primer trimestre de l’any 2018 se celebrarà al Museu Blau de 
Barcelona, l’acte de cloenda i de lliurament dels premis del Con-
curs Bioimatges 2017, i es difondran els fons documentals de 
totes les edicions de Bioimatges. 

Finalment, des del Col·legi volem agrair a tots els partici-
pants, als membres del Jurat, als col·laboradors i patrocina-
dors, la seva tasca de suport i implicació per la consolidació 
d’aquest concurs. Moltes gràcies i ens tornarem a trobar a la 
convocatòria de Bioimatges 2019.
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2017    ·     PRIMERS PREMIS    ·    ·    ·    ·    ·    ·

1r Premi
Categoria Primària

Títol: Verd Carnival
Autor: Roger Juandó Vilella 
Centre: Escola Mestral


1r Premi
Categoria: E.S.O.

Títol: Viure en un mar d’escombraries
Autor: Felipe Martínez Torres
Centre: Institut Josep Vallverdú


1r Premi
Categoria: Batxillerat i 
Formació Professional

Títol: Equilibris
Autor: Guillem Saguer Parés
Centre: CEE Montessori-Palau


1r Premi
Categoria: Ciutadans

Títol: Cernidora de coberta rosada
Autor: Raul García Antolin


1r Premi
Categoria: Col·legiat

Títol: Vol de precisió
Autor: Joan Buch Llorach
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2017    ·     SEGONS PREMIS    ·    ·    ·    ·    ·    ·

2n Premi
Categoria Primària

Títol: Tanzània
Autor: Xavier Simó Llurba
Centre: Col·legi Maria Rosa Molas


2n Premi
Categoria: E.S.O.

Títol: La natura en una gota
Autor: Carles Sala Pellicer
Centre: Col·legi Maria Rosa Molas


2n Premi
Categoria: Batxillerat i 
Formació Professional

Títol: Enxampat
Autora: Celia Montalbán Jimeno
Centre: Escola Maristes de Girona


2n Premi
Categoria: Ciutadans

Títol: Fratercula arctica
Autora: Irena Mora Soler


2n Premi
Categoria: Col·legiat

Títol: Contra vent i arena
Autora: Agnès Torres Ramis
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2017    ·     TERCERS PREMIS    ·    ·    ·    ·    ·    ·

3r Premi
Categoria Primària

Títol: Mar de roselles
Autora: Lalla Fernández Camacho
Centre: Escola Mestral


3r Premi
Categoria: E.S.O.

Títol: Si us plau porta’m
Autor: Pol Lacoma Farré
Centre: Escola Gravi


3r Premi
Categoria: Batxillerat i 
Formació Professional

Títol: Una nit estrellada
Autor: David Pujalte Pérez
Centre: Col·legi Sagrat Cor-Diputació


3r Premi
Categoria: Ciutadans

Títol: Libèl·lula i mosca
Autor: Santiago Bravo Figueras


3r Premi
Categoria: Col·legiat

Títol: Guardianes
Autora: Marta Campoy Albadalejo
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2017    ·     PREMIS ESPECIALS    ·    ·    ·    ·    ·    ·

Premi Diari ARA

Títol: Femella dels Alps
Autor: Xabier Urra Nuin


Premi Fotografia
Subaquàtica

Títol: Uranoscopus scaber
Autora: Margot Bosch Altimiras


Premi Microscòpia i
fotografia de recerca

Títol: Explosió en miniatura
Autora: Estela Capallera Sais
Centre: Institut Deulofeu 


Premi Accèssit Diari ARA

Títol: A casa
Autor: Pol Lacoma Farré
Centre: Escola Gravi
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