
 

 
CÈL·LULES MÍNIMES: EVOLUCIÓ I DISSENY 

 

 

Tots els organismes vius coneguts estan formats per cèl·lules, i cadascuna d’eixes 

cèl·lules emmagatzema la informació necessària per al seu funcionament al seu 

genoma. La possibilitat d’estudiar i comparar els genomes complets de diversos 

organismes ens permet definir un conjunt d’informació genètica essencial per al 

manteniment d’una cèl·lula viva en unes condicions definides. Aquest nucli central 

d’informació bàsica per a la vida és el que podem anomenar genoma mínim.  

En aquesta conferència repassarem com l’estudi de genomes reduïts de forma natural 

ens permet apropar-nos a conèixer quins són els elements essencials per a la vida i 

com, a partir de la definició d’una cèl·lula mínima teòrica, sorgeix la possibilitat de 

dissenyar y fabricar noves cèl·lules semiartificials mitjançant enginyeria biològica. A 

banda de possibles aplicacions biotecnològiques o biosanitaries, l’estudi d’estes  
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Genètica Evolutiva (ICBiBE).  

 

http://www.uv.es/uvweb/institut-universitari-cavanilles-biodiversitat-

biologia/ca/investigacio/grups-recerca/genetica-evolutiva/introduccio-

1285894861820.html  
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Doctora en Farmàcia per la Universitat de València (1991), va realitzar una estada 

postdoctoral de més de 3 anys a l’Eccles Institut of Human Genetics (University of 

Utah, USA). Després de 15 anys dedicada a l’estudi del llevat Saccharomyces 

cerevisiae des de quasi qualsevol punt de vista (estudi de la paret cel·lular, el llevat 

com a sistema model per a l’estudi de gens supressors de tumors humans, anàlisis 

d’estrès en llevats cervesers o de l’expressió gènica global de llevats vínics), es va 

incorporar al camp de l’evolució genòmica de bacteris endosimbionts d’insectes, en el 

que treballa des de 2001 al grup de Genètica Evolutiva de l’ICBiBE. Els seu treball 

actual es centra en l’estudi del genoma de bacteris que viuen dins de cèl·lules 

d’insectes amb dietes restringides (com ara pugons, corcons o cotonet), per conèixer 

les causes de la relació entre el bacteri i l’hostatger, la reducció del genoma del bacteri 

en estes condicions i les conseqüències per a la xarxa metabòlica inferida. 

 
  

 

  

 

 


