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La presencia d'alteracions cromosomiques numeriques o estructurals en els pro-

cessos neoplasics ha estat objecte de molter investigacions , encaminades totes elles a

intentar aclarir llurs possibles relations etiopatogeniques.

S'han estudiat dos grups de nens , des del punt de vista clinic i citogenetic:

El primer grup consta de tres nens amb una alteracio cromosomica previa, bus-

cant una evolucio posterior vers ]a malignitat.

El segon grup , tambe de 3 nens , amb una sindrome geneticament determinada

amb possible evolucio maligna , en els quals s'ha buscat la presencia d'alteracions cro-

mosomiques.

Es varen trobar els segdents resultats:

En el primer grup: una trisomia 21 amb evolucio posterior a una leucosi aguda;

una sindrome XXYY en mosaic amb una linia normal XY que va donar hoc a un tu-

mor de Wilms bilateral; i una translocacio (1,13) que va desenvolupar un retinoblas-

toma bilateral.

En el segon grup format per: una sindrome de Bloom , una anemia de Fanconi i
una Incontinentia pigmenti horn confirma la presencia de fragilitat cromosomica aug-

mentada i I'evolucio maligna en el cas de I'anemia de Fanconi.

Els resultats semblen sostenir la relacio entre les alterations cromosomiques i 1'apa-

rici6 de neoplasies , insistint en l'alteracio del cromosoma 13 i la seva relacio amb el

retinoblastoma bilateral.
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Esta plenament demostrat que hi ha un bon nombre de virus animals que poden
provocar la resposta oncogenica de les cellules infectades. Aquest fet depen tant de ca-
racteristiques genetiques de l'hoste corn de la presencia de determinate gens virics. L'es-

tudi d'aquests factors genetics permet la millor comprensio dels mecanismes d'oncoge-

nesi viral, tant a nivell cellular corn a nivell d'organisme.
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