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Cada any es publiquen
uns 60.000 articles ci-
entífics de granqualitat
sobre el cervell. Ara bé,
tots expliquen només

una part de la història. I per això,
malgrat tots aquests esforços, el
cervell continua sent una caixa ne-
gra força impenetrable. Seria lacul-
minació d’un somni integrar totes
aquestes dades i crear un gran cer-
vell virtual, onespoguésrecrearca-
da neurona, cada impuls elèctric,
cada neurotransmissor, cada cir-
cuit cerebral. Així es podria enten-
dre tota la maquinària que es posa
enmarxa quan, per exemple, es ge-
neren els pensaments i es prenen
decisions. També es podria saber
amb tots els detalls què falla en les
més de 500malalties relacionades
amb el cervell, moltes de les quals
notenensolució.Afectenunterçde
la població europea.

Treballar per aconseguir fer re-
alitat aquest somni és el que ja han
començata ferelsmésde80centres
derecercadetotelmón(lamajoria,
europeus) queparticipenenelpro-
jecte Human Brain (HBP). Lidera
aquestambiciós treball el SwissFe-
deral InstitutofTechnologydeLau-
sana (EPLF), i hi participen dos
centres de recerca catalans, el Cen-
tredeSupercomputaciódeBarcelo-
na (BSC) i l’Institut de Recerca Bi-
omèdica de Barcelona (IRBB).

Un trencaclosques incomplet
El cervell consumeix poc més que
unabombeta i almateix tempsés la
màquina amb l’arquitectura més
complexa i difícil de desxifrar. Fer
encaixar com si fossin peces d’un
trencaclosques les moltes investi-
gacionsquees fanpotpermetreob-
tenir una imatge clara i nítida. Les
dues peces catalanes que treballa-
ranen l’encaix, elBSC i l’IRBB,mo-
delitzaran lacomplexitatmolecular
que s’estableix entre dues neuro-
nes. “El nostre objectiu és simular
interaccionsentreneuronesanivell
atòmic”, explicaJesúsLabarta, res-
ponsable de la participació del pro-
jecte al BSC. “Es podràmodelitzar
l’estudi de fàrmacs que canviïn les
propietats de transmissió de la
sinapsi”, afegeix Labarta.

“Una neurona és com un inter-
ruptor”, explicaModestoOrozco,al
capdavantdelprojectea l’IRBB,que
facilitarà lesdadesmatemàtiquesal
BSCperquèpugui fer lesmodelitza-
cions. Es tracta de transformar en
models matemàtics els potencials
elèctrics i lesmoltesmolècules que
esgenerenentreneuronaineurona.
Entre d’altres, s’estudiaran els ca-
nals iònics,unacomplexamaquinà-
riadeproteïnesques’obren ies tan-
quen per permetre o obstaculitzar
la circulació d’ions entre neurones.
“Volemvisualitzar imodelitzarcom
funciona la sinapsi, com se’n pot
bloquejaropotenciar l’efecte”,pun-
tualitza Orozco. Aquests canals es
poden alterar per causes externes,
com ara el consum de drogues, els
efectessecundarisd’alguns fàrmacs
o a causa d’algunamalaltia.

A partir dels models que es pu-
guin crear, s’obtindran dades que
explicaran, per exemple, per què hi
hapersonesambdepressióqueres-
ponen als fàrmacs i d’altres que no.
O per què a alguns els produeixen
importants efectes secundaris
mentreque ad’altresno tant. Tam-
bé es podran entendremillor altres
malalties, comara l’esquizofrèniao
l’Alzheimer. “Podrem reconstruir
l’arquitectura de la memòria”, diu
Orozco. En definitiva, explica: “Po-
drem conèixer a nivell molecular
quèens fahumans. De fet, lanostra
recerca té força implicacions èti-
ques.Sipodemmodelitzarmatemà-
ticament lamemòriadecada indivi-
du, potser podríem fer un backup
del seu cervell per posar-lo a un or-
dinador. Aleshores, ¿fins a quin
punt aquell cervell seria humà? Ai-
xò és ficció, però potser algun dia
podrà ser realitat”, afegeix.

Diversitat d’enfocaments
Comsies tractésd’unaceba, el
projecte tédiferentscapes,des
de l’escala més microscòpica
–els gens, les proteïnes i altres
elementsminúsculs– fins a la
macroscòpica –per exemple,
elscircuitsqueestableixen les
neurones i que relacionen les
diferents regions del cervell–.
Elsbeneficisques’obtindrantam-
bé sónmúltiples. S’espera conèixer

Un ambiciós projecte recollirà tota la recerca sobre
el cervell per crear un detallat model virtual que servirà
per completar el trencaclosques de moltes malalties

Tot el
cervell dins
l’ordinador
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captar la
interacció
entre 12
neurones.
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Investigadors de la Uni-
versitat Autònoma de Bar-
celona (UAB) han aconse-
guit curar completament
la diabetis tipus 1 en gos-
sosmitjançant una única
sessió de teràpia gènica. Es
tracta de la primera vega-
da que s’aconsegueix lliu-
rar de lamalaltia animals
grossos, un pas fonamen-
tal per a l’aplicació de la
teràpia en humans. La in-
vestigació, basada en la in-
troducció d’un sensor de
glucosa en el múscul, ha
estat publicada aDiabetis,
la revistamés prestigiosa
en aquest camp.

Els gossos han recuperat
el seu estat de salut i han
deixat de patir els símpto-
mes de la diabetis. El segui-
ment s’ha realitzat durant
més de quatre anys en al-
guns exemplars, i en cap
cas han reaparegut els
símptomes de lamalaltia.

Fàcil aplicació
La teràpia és molt poc in-
vasiva. En una sola sessió
es posen diverses injecci-
ons a les potes del darrere
de l’animal. Així s’intro-
dueixen vectors de terà-
pia gènica que tenen un
doble objectiu: per una
banda, expressar el gen de
la insulina, per l’altre, ac-
tuar sobre la glucoquina-
sa, un enzim que actua
com un regulador de la
captació de glucosa de la
sang. Quan els dos gens
actuen simultàniament
actuen com a sensor de la
glucosa: aconsegueixen
una regulació automàtica
de la captació de la gluco-
sa de la sang i redueixen
així la hiperglucèmia dia-
bètica (l’excés de glucosa
associat a la malaltia). La
teràpia, que utilitza una
nova generació de vectors,
també ha demostrat que
és segura.

Aconsegueixen
curar gossos
diabètics amb
teràpia gènica
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teHumanBrain téunantecessor, el
Blue Brain, dirigit també des de
l’EPLF. En aquest primer projecte
es van unificar les dades de 20.000
experiments fetsenmolts laborato-
risde totelmón, i esvanreconstru-
ir els tipus cel·lulars, les propietats
elèctriques de les neurones, la seva
morfologia, la seva comunicació si-
nàptica...Aixòvapermetrecrearun
primer prototip. Primer, d’una co-
lumna de neurones connectades.

L’any2008, els investigadors van
integrar 10.000columnesper simu-
lar una secció vertical del còrtex.
Gràcies a aquests estudis anteriors
tambés’hapogutsaberquealcervell
hi ha àrees especialitzades, per
exemple,aprocessarcategoriescon-
cretes d’informació visual, com ara
les cares o les parts del cos. D’altres
estanespecialitzadesatreballaramb
informació comel temps o l’espai.

Per obtenir una teoria unificada
del cervell, a més d’una diversitat
d’enfocaments (hi participen cien-
tífics de moltes disciplines, des de
lesneurociències finsa lesmatemà-
tiques), cal una potència computa-
cional extraordinària, ambmàqui-
nesquetreballinaunrendimentdel
nivell d’unexaflop.S’estimaqueels
computadorsaexoescala funciona-
ran a partir del 2020. Així doncs, la
supercomputació anirà avançant
paral·lelament al desplegament del
projecte.e

i classificar millor les
malalties i els trastorns
mentals, sovint diag-
nosticats pels símpto-
mes i noper la base bio-
lògica. La demència
afecta a Europa 6,3mi-
lions de persones. No
totes tenenelmateix ti-
pusdedemència.Sovint
noespotprecisar.Quan
es disposi d’un cervell
virtualacurat tambéespodranpro-
var molècules per desvetllar el seu
potencial terapèuticabansd’iniciar
assajos clínics. Així mateix, es po-
drandesenvoluparnoves tècniques
de neuroimatge per al diagnòstic
precoç.

Poder informàtic
En el projecte també hi participen
experts en robòtica i intel·ligència
artificialqueesperenaconseguirun
cervell per als futurs robots. “Ara
perara, enmoltsaspectes, el cervell
humànopotcompetirambunordi-
nador; per exemple en el càlcul.
Abans confiaria en l’ordinador que
en el cap. Ara bé, el cervell humà fa
una infinitat de tasques molt més
complexesqueelsordinadorsenca-
ranosabenemular”,afirmaOrozco.

Sovint el cervell pren decisions
ambinformacions incompletes. “Es
basa en l’experiència i en la lògica
difusa”, explica Orozco. El projec-

SIMULAR
Neurona
creada amb
dades de
20.000
estudis EPLF

VISUALITZAR
3Dd’un
cervell humà
amb llum
polaritzada
FZJ

CABLEJAT
Xarxa
de vasos
sanguinis
del cervell.
J. DE FELIPE / UPM

És el primer animal gros
que es cura dediabetis. GETTY

CAPACITAT
Els experts calculen
que la capacitat
computacional
que serà necessària
per simular el
funcionament de
tot un cervell estarà
a punt cap al 2020.

En les últimes setmanes,
Catalunya ha rebut bones
notícies des la Unió
Europea. Dins de la
convocatòria Proof of
Concept, el Consell
Europeu deRecerca ha
decidit que tres de les
quatre beques queha
donat a Espanya són per a
investigadors catalans. A
PauGorostiza, de l’Institut
deBioenginyeria de
Catalunya, pel projecte
Theralight, per
desenvolupar
medicaments regulats per
llum. A Joan Seoane, de
l’Institut d’Oncologia de la
Vall d’Hebron (VHIO), pel
projecteAnti-CSC, de
cèl·lulesmare per al
desenvolupament de
tractamentsmés efectius
del càncer. I a Lluís Serrano,
del Centre deRegulació
Genòmica, pel projecte ES
Mico pLungMycoBiotics
demalalties respiratòries i
genitals.

MÉS FINANÇAMENT
EUROPEU


