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INTRODUCCIO

Durant els darrers anys, molts han estat els treballs que ens han permcs un
progres considerable en el coneixement dels processos de metabolitzacio dell hi-
drocarburs aromatics policiclics (H.A.P.).
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FIGuRA 1

Conjugats

Siuin o no cancerigens, aquests compostos son metabolitzats en dues fa-t,
com s'indica a la figura 1.1 En el reticle endoplasmatic son de seguida

transformats en epoxids mes o menys reactius per les mono-oxigenases.2

* Els actors agraeixen a la secretaria del Congres la traduccio al catala de l'original
frances.
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Segons els coneixements actuals, aquests epoxids son considerats substancies
perilloses susceptibles de fixar-se a les macromolecules biologiques, acids nu-
cleics o proteines.

En una segona etapa, aquests epoxids s6n hidroxilats mitjancant 1'ep6xido-
hidrolasa i els compostos formats -mes hidrosolubles que l'hidrocarbur inicial-
poden esser eliminats de ]a cellula, be corn a fenols o corn a deshidrodiols lliures,
be conjugate amb el glutati6 o amb glucor6nic.3

Tanmateix, alguns fenols o deshidrodiols poden esser metabolitzats de nou
per les mono-oxigenases i donar Iloc a uns compostos encara mes perillosos corn
el derivat del benzo(a)pire [B(a)P] representat a la figura 2.

FIGURA 2

Cal fer notar que aquests resultats d'interes han estat obtinguts mitjancant
investigacions sobre brous cellulars o sobre les fraccions microsomals.

Ens ha semblat fonamental comprovar ]a validesa de les hipotesis i dels me-
canismes proposats tot estudiant la metabolitzaci6 a organismes vius dels quals
conservem I'estructura, perque no es absurd pensar que l'estructura pugui jugar
un paper important en el funcionament de 1'esser viu.

La cellula constitueix un sistema biologic complet amb la possibilitat de fun-
cionar, en certa mesura, isoladament. Aquest conjunt molt complex es accessible
a les tecniqucs fisico-quimiques modernes i cal triar entre elles les que no son
susceptibles de pertorbar el funcionalisme normal d'una cellula.

Ha estat per aconseguir aquest objectiu que hem dissenyat at laboratori un
aparellatge original que descrivim breument.

1. - INSTRUMENTAL: EL MICROS PECTROFLUORfMETRE

Els metodes optics son els unics que acompleixen els criteris esmentats; en

efecte, la irradiacio amb dosis febles amb la utilitzacio de radiacions de longitud

d'ona superiors a 300 nm (nanometres) no es practicament lesiu per al material

cellular.



M icrospectrofluorimetre.
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D'altra banda, els HAP i alguns de llurs metabblits son compostos molt
fluorescents. La seva prescncia en una cellula podra, doncs, esser facilment ca-
racteritzada pel seu espectre de fluoreseencia, caracteristica d'un producte deter-
minat. A mes, les variacions temporals d'intensitat de la fluorescencia, mesura-
des per a cada longitud d'ona, ens permetran mesurar quantitativament la velo-
citat d'aparicio o de desaparicio d'una de les substancies quimiques.

Llum de Xenon

Llum de

Tungste P2__

FIGURA 3. - Esquema de la part optica i dels trajectes dels diversos raigs
lluminosos.

Espectre continu del hum xeno.

.................. Radiacio excitadora seleccionada del monocromador.

__-._-_ Fluorescencia emesa per la cellula.

00404000 Llum blanca per a visualitzar el camp microscopic.
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Gracies a progressos tecnologics recents, hem pogut desenvolupar un ins-
trumental que ens permet de seguir les cinetiques de metabolitzacio en una cel-
lula viva isolada. Per a una poblacio cellular determinada aixo permet dibuixar
els histogrames que representen ]a distribucio de les ceFlules segons les constants
de la velocitat de metabolitzacio. Aquesta possibilitat es molt util per a comparar
pohlacions cellulars diverses.

La figura num. 3 ens mostra una representacio esquematica del nostre ins-
trumental. Realitzat sobre un microscopi invertit Diavert-Leitz, consta de (foto 1):

a) Un Iloc d'excitacio de fluorescencia constituit per un hum de xeno
"Osram XBO 450 W" i un monocromador A. La radiacio excitadora seleccio-
nada irradia el camp microscopic escollit despres de reflectir-lo sobre un mirall
dicroic. Evidentment, l'observacio classica amb un hum de tungste permet la
seleccio de la cellula o de la part de la cellula estudiada.
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FIGURA 4. - Fluorescencia del B(a)P.

• Solucio 10-' M/1 at medi de conreu.

O Absorbit per una cellula L.

b) Un detector multicanal B permet 1'analisi de la fluorescencia emesa per
la cellula o per la part de la cellula estudiada. Els senyals electronics que pro-
porciona son tractats per la central de mesura, la qual pot transmetre'ls a un
teletub per a 1'emmagatzematge i l'elaboracio numerica posterior o a la pan-
talla d'un oscilloscop per a examinar-les de seguida.
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La sensibilitat d'aquest equipament, associat at fet que sigui possible acu-
mular les dades, permet utilitzar unes dosis molt baixes de substancies quimiques
-de 1'ordre del micromol- i obtenir uns resultats amb una relacio senyal/
soroll prou interessant.

Aixi la figura num. 4 mostra la qualitat d'un espectre de fluorescencia ob-
tingut a partir d'una cellula viva L tractada amb B(a)P: malgrat que el temps
necessari per a prendre la mostra sigui de l'ordre de 3 segons la dispersio dels
punts experimentals es molt feble i la relacio senyal/soroll excellent.
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FIGURA 5. - Decreixement de la intensitat de fluorescencia del B(a)P absor-
bit per una ccllula L, per cadascun dels 3 maxims.

(0) 407 nm (0) 433 nm (0) 460 nm

Aquesta figura permet tambe la comparacio de 1'espectre caracteristic del
B(a)P segons que hom 1'enregistra habitualment en dissolucio.

Aqui es tracta de 1'espectre que ens proporciona el medi de conreu cellular
que conte el B(a)P.

La semblanca dels dos espectres permet dir que en aquest cas experimental
el B(a)P es 1'6nica substancia fluorescent continguda en la nostra cellula.
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Com ja hem esmentat, es possible detectar amb aquest aparell la cinetica de
metabolitzacio del B(a)P.

La figura num. 5 mostra la forma de les corbes de decreixement de ]a in-
tensitat de fluorescencia del B(a)P en funcio del temps, en una cellula L amb
poc poder de metabolitzacio.

Les tres corbes pertoquen a les longitude d'ona relatives a la maxima inten-
sitat de 1'espectre de fluorescencia del B(a)P.

Una petita elaboracio matematica ens fa pales que es tracta de corbes de
decreixement monoexperimental per a les quals la constant de velocitat K es de
l'ordre de 0,170 mm-1.

11. - RESULTATS OBTINGUTS AMB ELS MACROFAGS PERITONEALS DE LA RATA

Els macrofags son obtinguts mitjancant un rentat de la cavitat peritoneal
amb una solucio de sals de Hanks (HBSS), la qual conte 2 % d'alb6mina de bou.

La suspensio cellular aixi obtinguda es centrifuga a 200 g; es rentada tres
vegades amb la solucio de sals de Hanks abans d'introduir-la en suspensio al medi
de consum (199 amb HBSS; 15 % de serum de vedella fetal).

Amb les cellules hom sembra les cameres de Sykes-Moore desproveIdes de
les lamines superiors. Hom deixa incubar durant dues hores a 37 °C en una
atmosfera humida que contingui 5 % de CO2.

Hom extreu de seguida el medi de conreu, i les cellules adherides al fons de
les cameres de Sykes-Moore son rentades tres vegades amb medi de conreu.
Despres del rentat, mes del 95 % de les cellules adherides al fons de les cameres
son macrofags.

Aquestes cellules poden mantenir-se en conreu durant mes d'una setmana.
Per a estudiar la metabolitzacio del B(a)P cal assegurar-se primerament de la

seva penetracio a l'interior de les cellules. Per aixo, una cambra de Sykes-Moore
es collocada sobre la platina del microscopi, el sisterna de calefaccio del qual esta
regulat per tal de mantenir la temperatura de ]a cambra a ]a temperatura desitjada.

Hom aspira el fimedi de conreu i el subtitueix per un medi de conreu que
conte la quantitat desitjada del B(a)P. Al cap d'uns quinze minuts -mes o menys,
segons la temperatura- la concentracio del B(a)P a les cellules abasta un nivell
limit com hem pot adonar-se tot seguint les variacions de la intensitat de fluores-
cencia emesa per una cellula.

Quan hom desitja seguir una cinetica de metabolitzacio, n'hi ha prou d'aspi-
rar el medi de conreu amb el B(a)P; substituir-lo, despres d'algunes rentades pel
medi que no to 1'hidrocarbur. Hom evita aixi un ingres ulterior de B(a)P a la
cellula i s'obte facilment la constant de velocitat de metabolitzacio.

Quart hom ha treballat amb macrofags de rates joves, les decreixences d'in-
tensitat son monoexponencials, com ja hem observat amb les cellules L o amb
els monocits de sang humana perifcrica. Les constants de velocitat son del mateix
ordre que les obtingudes amb aquestes cellules. D'altra Banda, hom no observa,
durant el decreixement, la deformacio de 1'espectre de fluorescencia. Quan l'edat
dels animals es superior a les 17 setmanes, la forma de les cinetiques de decrei-
xement es complica. Hom obte unes corbes del tipus de les presentades a la fi-
gura num. 6 on hom veu netament una successio de tres exponencials. Les cons-
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tants de velocitat de cadascuna d'aquestes exponencials son del mateix ordre
que les observades abans, pert a causa dels nivells limits intermedis el temps
necessari per a ]a desaparicio del B(a)P es augmentat.

Quan les rates tenen mes de 24 setmanes, hom observa sistematicament una
deformacio important de 1'espectre de fluorescencia emes pels macrofags. La figu-
ra num. 7 ens mostra que, en relacio amb 1'espectre del B(a)P, hi ha un augment
relatiu dels 2on. i 3er. pies.

Mitjancant un metode de deconvolucio es possible sostreure de 1'espectre
total la part que pertoca al B(a)P. Hom obte aixi 1'espectre B de la figura num. 7.
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FIGURA 6. - Disminucio de IF en el cas d'una regi6 cellular rica en vesicules.

(0) 407 nm (•) 433 nm 460 nm

Aquest espectre no es caracteristic d'un sol metabolit. Tenim bones raons per a
pensar que pot resultar essencialment d'una mescla de dos fenols, el 3-OH B(a)P
(tres-hidroxi-benzo(a)pire i el 9-HO B(a)P (nou-hidroxi-benzo(a)pire).

Tanmateix, un estudi de la metabolitzacio d'aquestes substancies mostra que
son susceptibles per elles mateixes de proporcionar els metabolits fluorescents del
tipus quinona, la qual ens condueix a esser prudents en 1'analisi espectral.

111. - CONCLUSIo

n

El conjunt d'aquests resultats s'interpreta de forma coherent, tot fent refe-
rencia als treballs efectuats per d'altres equips.
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Nombrosos autors han mostrat que la presencia de quinones disminueix les
velocitats de metabolitzacio del HAP mitjancant les fraccions microsomals de
cellules de diversos tipus (hepatbcits, cellules embrionaries).

F

FIGURA 7. - Deconvoluci6 de l'espectre de fluorescencia emesa per un macrdfag

de rata de 24 setmanes) tractat amb B(a)P 3.10-'M/l.

(0) Fluoresccncia de la c iIula, (•) Part de la fluorescencia deguda al B(a)P,

(0-•-0) Part de la fluorescencia causada pel(s) metab6lit(s).

Tornant a la figura ntim. I hom veu que, si I'eliminacib dels fenols no es

prou rapida en relacib amb la seva formacib, podrien esser metabolitzats de nou

i esdevenir difenols, els quals, ells mateixos, es transformen espontaniament en

quinones mes estables. La presencia de petites quantitats d'aquestes quinones alen-




