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El manteniment de les espOcies com a tals depen basicament de I'estabilitat del

seu material genetic i de I ' eficacia dels sisternes de repartiment d'aquest material en

els processos de la mitosi i de la meiosi . El DNA es un material biologic sotmes a un

metabolisme relacionat estretament amb el metabolisme cellular . La replicacio, la

transcripcio , la recombinacio i la reparacio del DNA son processos sotmesos a uns

mecanismes de regulacio molt precisos en els que intervenen gran nombre d'enzims

i altres prote'ines . Gran part del DNA d'una cel • lula determina la regulacio del meta-

bolisme del total de DNA de clue forma part.

El DNA es un material cellular actiu capac d'interaccionar constantment amb el
seu entorn fisico-quimic i amb capacitat d'aprofitar els avantatges i de patir els per-
judicis sorgits d'aquesta interaccio . Les lesions que apareixen en el DNA poden ser
de molts tipus diferents . Es pot produir:

a) alteracio quimica de les bases per alquilacio , hidroxilacio, substitucio, etc.

b) eliminacio o adiccio d ' una o mes bases

c) adiccio d ' una molecula gran
d) formacio de dimers de pirimidina (T-T, C-C i C-T amb aquest ordre de fre-

quencies)

e) soldadures de les dues cadenes
f) adiccio d ' una prote(na a una de les cadenes

g) trencament d'una cadena

h) trencament de les dues cadenes.

Aquestes lesions apareixen de forma espontania o be provocades per diferents

agents fisics i quimics. Sota la seva accio el DNA presenta una especial fragilitat de-

rivada de la seva estructura quimica . Les bases nitrogenades son molt reactives i

poden ser modificades per diferents tractaments . L'energia de la Ilum ultraviolada

(160 manometres ) l'absorbeixen les bases nitrogenades pirimidiniques (C i T). Quan

es dona la circumstancia de que dues bases d ' aquestes es troben una al costat de

I'altra formen enllacos covalents desfent el doble enllac que existeix entre els car-

bons 5 i 6 i es forma un anell de 4 carbons entre les dues bases. L'efecte que pro-

dueix aquest fet es el trencament dels enllacos entre les bases complementaries.
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Les radiations de mes energia : raigs X i raigs y ionitzen els atoms , i els ions que

es formen , reaccionen amb les bases i alteren I ' estructura del DNA , els danys cau-

sats son principalment : trencaments d'una de les dues cadenes d'elecio d ' una base i

formacio d ' enllaGos creuats entre les dues cadenes.

Els agents quimics , tom la mitomicina C, produeixen la soldadura de les dues
cadenes impossibilitant la seva separacio necessaria en tots els processos en que

esta implicat el DNA (els atoms C, i C,o de la mitomicina C interaccionen covalent-
ment amb I ' atom O6 de la guanina ). Els agents alquilants afegeixen grups metil i etil
(-CH3CH2CH3) en qualsevol carbo , oxigen o nitrogen de la base nitrogenada. EI
mateix fan lambs alguns derivats d'hidrocarburs policiclics i d ' amines aromatiques.

Els agents que afecten el DNA poden produir una gran varietal de lesions en la

seva molecula , les mes importants per la seva fregiiencia son les que hem citat. Tots

ells indueixen alterations en I'estructura tridimensional de la doble helix , modifica-

tions que malgrat puguin semblar insignificants tenen repercussions importants en

les funcions biologiques del DNA ( replicacio i transcripcio ) que depenen del corrects

aparellament de les bases . Els danys en el DNA alteren la replicacio de moltes ma-

neres diferents : inhibint la seva progressio i provocant intercanvis entre molecules

de DNA homologues que poden implicar a grans segments de cromatides germanes

o homologues , fins i tot visibles al microscopi optic.

Entre els diversos factors intrinsecs i externs que afecten el DNA i I'expressio

de les alterations de la seva estabilitat existeixen una serie de factors que tracten de

mantenir la fidelitat de la molecula d'ADN , aquests son el conjunt de mecanismes

de reparacio . La reparacio del DNA es un proces dinamic amb molts components i

subcomponents, cadascun dells interacciona amb els altres per a esdevenir un

equilibri entre I'estabilitat individual i la diversitat evolutiva. Les cel Jules humanes te-

nen diferents mecanismes per reparar el DNA , aquest proces correctiu forma part del

mecanisme mateix de la replicacio . Cada alteracio to el seu mecanisme de reparacio

podent , pero , compartir algunes stapes.

Mecanismes de reparacio

L'eliminacio de les lesions del DNA implica I'existencia de mecanismes de reco-
neixement d'aquestes lesions i de reparacio de les mateixes.

Fotoreactivacio

Aquest mecanisme esta limitat a la reparacio dels dimers de pirimidina, I'enzim

fotoreactible actua especificament sobre els dimers de pirimidina, s'acopla sobre ells

i utilitzant I'energia de la Ilum trenca Homes el dimer fent que el DNA recuperi la seva

estructura normal. Aquest enzim descobert en procariotes s'ha vist que lambs exis-

teix en les cel•lules humanes, no implica cap trencament de la fibra de DNA evitant

qualsevol possibilitat d'error en el proces de la reparacio. Aquest enzim no repara

cap altre tipus d'alteracio produida per altres agents.

Reparacio per escissio de nucleotids

Aquest mecanisme es un dels mes ben estudiats entre els mecanismes de repa-

racio en cel^lules de mamifers, actua reparant alterations induides per radiations i
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per agents quimics. En aquest proces hi estan implicats una serie d'enzims determi-
nats per diferents gens. El mecanisme seria el segiient:

Les proteines u.v.r.A i u.v.r.B s'uneixen al Iloc alterat del DNA, amb I'ajuda proba-

ble de la proteina u.v.r.C realitzen un tall en I'extrem 5' de la regio danyada. La poli-

merasa I amb la col-laboracio de la proteina u.v.r.C situa en el Iloc del tall i afegeix

nucleotids a I'extrem 3' reconstruint exactament el tros lesionat. La polimerasa fa

una segona escissio per eliminar la regio feta malbe i continua afegint nucleotids i fi-

nalment, una Iligasa uneix la cadena formada a la resta de la fibra. Durant aquest

proces I'eliminacio de nucleotids i la reconstruccio es fan alhora evitant I'exposicio

de la cadena senzilla a altres enzims cel-lulars. En alguns casos s'eliminen tambe un

centenar de nucleotids normals, en d'altres nomes d'l a 3 nucleotids normals, poten-

cialment aquest proces pot introduir errors en la sequencia durant la reparacio. En

les cel.lules humanes aquest proces probablement sigui el mes important a I'hora de

reparar els efectes de la Ilum ultraviolada i els produ'its per carcinogens.

Durant el proces de reparacio per escissio en els organismes eucariotes s'han
de produir una serie de canvis en I'estructura basica de la cromatina. Eixisteixen dos
models segons Lieberman per explicar el proces:

a) o els nucleosomes es despleguen durant la reparacio produint-se una sepa-
racio parcial del DNA i les histones i una posterior estructuracio.

b) o be les proteines del 'core" rellisquen respecte al DNA.
No existeixen dades experimentals a favor d'una o altra hipotesi, de tota manera

la primera hipotesi names seria necessaria si la reparacio comences en la regio del
DNA que envolta el 'core" del nucleosoma i no ho seria si la reparacio comences en

les regions internucleosomiques.

Reparacio per escissio de bases

Es va descriure per primer cop en E. coli I'any 1974 per Kirtikar i Golsthwait, mes

tard es va detectar tambe en cel•lules de mamifers. Durant aquestproces s'elimina

names la base afectada, els enzims que realitzen aquesta funcio s'anomenen glico-

silases, actuen quan per error s'incorpora uracil durant la replicacio i tambe quan
s'introdueixen grups metil o altres modificacions en les bases.

En les cel.lules de mamifers es coneixen 5 DNA glicosilases diferents;
- que eliminen uracil

- que eliminen 3 metil-adenina i 3 etil-adenina

- que eliminen 7 metil-guanina i 7 etil-guanina
- que eliminen purines amb el cicle imidazol obert

- que eliminen I'hipoxantina

Actuen hidrolitzant I'enllac glicosilic que uneix les bases a la cadena sucre-
fosfat. L'eliminacio de la base alterada deixa un forat que es repara de dues formes
possibles:

a) gracies a un enzim tipus insertasa que introdueix la base correcta. S'han
descrit dos tipus d'intertases, una que utilitza purines Iliures i un altre que utilitza
deoxinucleotid-trifosfats. La primera probablement no sigui un enzim de reparacio (la
concentracio de purines Iliures necessaria per a dur a terme la reaccio en la correcta
direccio no existeix en les cel•lules). En canvi la insertasa que utilitza deoxinucleotid-
trifosfats to un substracte ric amb energia i la reaccio consisteix en un traspas de
purines entre dues deoxiriboses, es tracta d'una reaccio termodinamica possible,
pero el substracte sembla artificial, ningu no ha demostrat que la insertasa actui so-
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bre un substracte apurinic intacte, doncs normalment els Ilocs apurinics estan asso-
ciats a trencaments. La insertasa sola no seria suficient, caldria tambe una Iligasa
per completar la reparacio.

b) per I'accio d'endonucleases que reconeixen el Iloc (AP) apurinic o apirimidi-
nic i fan un tall en el DNA en aquest Iloc reparant-se com en el proces que hem
descrit per ('escissio de nucleotids.

Les deaminacions de la citosina per donar uracil son mutageniques, doncs la

base complementaria de la citosina es la guanina i la de l'uracil I'adenina, aquestes

deaminacions son frequents, es donen espontaniament i tambe com a consequencia

de I'accio del bisulfit, de 1'acid nitros o de la radiacio ultraviolada. Pero l'uracil es eli-
minat molt eficacment del DNA per I'uracil DNA glicosilasa. Es per aixo que la deami-

nacio de la citosina to una mutagenicitat molt baixa.

Reparacio de trencaments

Els trencaments d'una de les cadenes del DNA indu'its per mecanismes de repa-
racio o be indu'its per agents quimics o radiacions, es reparen de forma molt rapida

per I'accio de les DNA Iligases que uneixen el grup 3'hidroxilic Iliure amb el 5'fosfat,

emprant ATP com a font d'energia. Qualsevol altre tipus de trencament diferent (del

3'-5' citat) no es reparat per les DNA-Iligases.
Els trencaments que efecten les dues cadenes del DNA produits per radiacions

ionitzants tambe deuen ser reparables, pero actualment no coneixem el mecanismes

especific implicat en la reparacio. Alguns autors creuen que es repararien les dues

cadenes per separat com si fossin trencaments d'una sola cadena, quedaria per sa-

ber com es reconeixen mutuament les dues meitats de la fibra de DNA.

Reparacio post-replicativa

No sempre els mecanismes de reparacio poden actuar abans de la replicacio eli-

minant completament les lesions produides en el DNA, quan la DNA-polimerasa

ateny una lesio s'atura i la replicacio no continua, resultant una sintesi discontinua

de la molecula de DNA. Apareixen aixi forats post replicatius en les cadenes filles i

els mecanismes de reparacio per escissio no pot actuar per no tenir la cadena com-

plementaria intacta, doncs la doble cadena to una fibra amb un buit i I'altre amb una
alteracio, per tant el mecanisme de reparacio cal que es basi en un sistema diferent.

La reparacio per recombinacio reomple els forats deixats despres de la replica-

66 i posteriorment es complementa amb la reparacio per escissio per reparar la

cadena afectada per I'alteracio. El mecanisme de reparacio per recombinacio ha es-

tat descrit en els darrers anys, el seu funcionament en sintesi es el seguent:

La proteina RecA, una proteasa, s'uneix a la regio de cadena senzilla on hi ha el

forat, situa davant seu la molecula germana i es produeix I'alineacio adequada de les

regions amb sequencies complementaries. Un enzim trenca la molecula bicatenaria.

La proteina RecA posa I'extrem Iliure de la fibra trencada davant el DNA monocate-

nari i es produeix I'intercanvi de cadenes. La DNA-polimerasa repara la cadena que

era bicatenaria i els enzims propis de la reparacio per escissio reparen la cadena

previament danyada.

Aquest proces implica un intercanvi entre cadenes homologues que pertanyen a

cromatides germanes. La recombinacio consumeix ATP i la quantitat de proteina
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RecA necessaria es molt elevada (1 molecula per cada 5 parells de bases, en E. coil

pot arribar a significar el 10 % de totes les proteines cel-lulars), aixo vol dir que la

seva accio no es de tipus enzimatic com es podria suposar.

Induccio de la reparacio

Les lesions numOricament importants de la molecula de DNA poden induir una

resposta d'emergencia gracies a la qual es sintetitzen un major nombre d'enzims re-

paradors que actuen perfectament coordinats. Durant els darrers 4 anys s'han co-
mencat a coneixer els mecanismes d'algunes de les respostes induides i dels siste-
mes reguladors que les controlen.

En una cel lula normal que no ha sofert alteracions en el seu material genetic, els
gens reparadors es troben quasi totalment inhibitis per una proteina repressora ano-

menada proteina Lex A. Aixo no impedeix la sintesi de proteines u.v.r. que duen a
terme reparacions esporadiques ni la sintesi de la mateixa proteina Lex A que ocupa
la regio operadora. Sota I'accio d'un agent inductor d'alteracions es produeixen mo-
difications en la molecula d'acid nucleic mes de les que es poden reparar amb les
proteines u.v.r. i per tant es formaran forats de replicacio. La proteina RecA que exis-

teix circulant, s'uneix al DNA monocatenari i aquest DNA estimula la seva capacitat
proteinica induint aixi el que s'anomena a resposta SOS. Quan el sistema normal de
reparacio esta desbordat per la presencia de nombroses lesions s'indueix la sintesi
de la proteina Rec A que destrueix la proteina Lex A repressora, desinhibint aixi el
conjunt de gens implicats en la reparacio (entre ells el Lex A). Mentre existeix DNA
monocatenari es formen grans quantitats de proteina Rec A que es van unint a ell i
despres a les regions bicatenaries contigues. La sintesi de Rec A continua mentre
existeix DNA monocatenari. Quan acaba la reparacio i tot el DNA esta en forma de
doble cadena, la proteina Rec A deixa d'actuar amb activitat proteasica i la proteina
Lex A no es destrueix i torna a actuar com represora.

El sistema SOS es doncs un sistema indu'ible que actuary nomes quan el nom-

bre de lesions sobrepassa un cert limit i els sistemes normals de reparacio no son
suficients. El sistema SOS salva la cel-lula permetent que es divideixi, pero pertorba
el seu funcionament normal. La supervivencia de la cel•lula depen de la seva capaci-
tat de reparacio de les alteracions o de a tolerancia a les mateixes. Sembla tambe
que el sistema SOS to una certa tolerancia a les alteracions, es produeixen repara-
tions equivocades del DNA, es a dir, sembla que existiria la possibilitat de replicar
amb errors. Durant el mecanisme de la resposta SOS s'induiria segons Wittin la sin-
tesi d'una ADN polimerasa tolerant a les mutations. Aixo explicaria ('increment de
mutagenesi en bacteries irradiades, es tractaria d'un mecanisme per incrementar la
supervivencia a expenses d'un increment de ('index de mutacio.

Existeix un altre tipus de resposta induida i es la resposta adaptativa, descober-
ta en 1977 per L. Samson i J. Cavis en soques de E. coli sotmeses a tractaments
perllongats amb nitrosoguanidina. Aquest tractament produeix metilacio de la guani-
na, 2 hores d'incubacio amb un sol gr de nitroseguanidina per ml de medi de cultiu es
suficient per a que les bacteries adquireixin una forta resistencia a tractaments pos-
teriors amb una concentracio de droga centenars de vegades mes elevada. La repa-

racio es produeix gracies a una proteina especial sintetitzada nomes durant la res-
posta adaptativa que actua com acceptors de grups metil (la capacitat reparadora de
la molecula s'esgota quan la cisteina de a proteina accepta un grup metil).
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En cel•lules de mamifers, en fetge de rata, sembla que tambe es dona un proces
similar, de tota manera no sabem encara si es exactament el mateix mecanisme
descobert en E. coll.

La reparacio to unes consequencies biologiques molt importants que inclouen la

prevenciQ de la mutacio, la mort de la cel•lula i la conversio de la cel^lula en maligna.

Els estudis fets en diferents cel lutes animals demostren que els diferents teixits

tenen diferent capacitat per reparar el DNA. S'ha tractat fins i tot d'establir una co-

rrelacio entre la manta de reparacio de les lesions indu'ides amb I'aparicio de neo-

plasia en aquests teixits, el que no esta clar es si la persistencia de lesions en cel.lu-

les irradiades o tractades amb agents quimics es deguda a lesions que no han estat

reparades o be a reparations incompletes de lesions potencialment reparables. Se-

ria interessant coneixer els mecanismes de reparacio en els oocits, per exemple, que

son cel lutes que no es divideixen i que son tolerants a una certa quantitat d'altera-

cions en el DNA amb consequencies relatives sobre elles mateixes i sobre el propi

organisme. En canvi en altres cel•lules de baixa capacitat proliferativa els efectes de

la reparacio deficient poden ser trascendents. En I'especie humana poden ser I'ori-

gen de: anomalies neurologiques, immunodeficiencies o envelliment prematur entre

altres.

Els mecanismes de reparacio poden tenir errors i aquests son, mes que no pas
I'accio directs dels mutagens, la causa de I'aparicio de mutations de tots tipus:

-mutations geniques en gens estructurals i/o reguladors
-mutations cromosomiques tant numeriques tom estructurals

-mutations en estructures genetiques no cromosomiques (DNA mitocondrial...).

Les primeres son les mes conegudes, es basen sobretot en estudis fets en orga-

nismes procariotes, les terceres no s'han estudiat, doncs no es coneixen metodolo-

gies per fer-ho, les mutations cromosomiques s'han estudiat sobre tot en I'home

donat el seu interes clinic.

Sindromes cliniques en 1'especie humana associades directament

a faller en la reparacio del DNA

AI Ilarg de I'evolucio probablement ha tingut Iloc una pressio selectiva molt forts

per a desenvolupar mecanismes per mantenir I'estabilitat del material genetic. Totes

les cel•lules tenen mecanismes que permeten detectar les lesions i eliminar-les. La

importancia biologics d'aquests processor es evident, el seu mat funcionament to

consequencies molt greus, en I'especie humana dona Iloc a malalties que normal-

ment son mortals abans d'arribar a I'edat adults, en la majoria d'aquestes malalties

la frequencia d'aparicio de cancers es molt elevada.

EI primer defecte en la reparacio del DNA relacionat amb malalties en I'home va
ser descrit per Cleaver en 1968 per la sindrome anomenada Xeroderma pigmento-
sum (XP).

La principal caracteristica d'aquesta malaltia es la sensibilitat extrema a la Ilum

solar amb hiper i hipopigmentacio, talagiectasica i atrofia d'arees de la pelt exposa-

des a la Ilum del sot, aquestes manifestations apareixen en diferent grau segons els

malalts. La incidencia de cancer de pelt en aquests malalts es practicament del

100 %. Son frequents altres manifestations associades tom el retard mental, anor-

malitats neuronals i aparicio de tumors. XP es deguda a una deficiencia en el meca-

nisme de reparacio per escissio i en la fotoreactivacio. Les alterations que es pro-
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dueixen en el DNA per causes de la radiacio ultraviolada (entre altres) no es reparen,

es per aixo que els pacients desenvolupen cancer a la pell com a consequencia de

I'exposicio (nomes durant alguns minuts) a la Hum solar.

Aquesta malaltia es detecta en 1/65000 (segons Forn 1959) 1/250000 (Rob-

bins 1974) entre la poblacio. Es una malaltia hereditaria poc frequent, de transmissio

autosomica recessiva, pero almenys 5 loci (entre 5 i 7 gens) diferents estan impli-

cats en aquesta sindrome, en genetica humana els defectes hereditaris malgrat

semblin clinicament homogenis, geneticament no ho son, en el cas de la sindrome

XP es veu que existeixen diferents graus de malaltia. Es poden fer de 5 a 7 grups de

malalts. Alguns malalts de XP tenen el mecanisme de reparacio per escissio correc-

te, la causa de la malaltia s'hauria d'anar a trobar en falles del mecanisme de repara-

cio postreplicatiu.

El coneixement de la causa de la malaltia XP, tal com la coneixem avui to una

importancia teorica i practica, car planteja questions interessants sobre la bioquimi-

ca de la reparacio i ofereix una explicacio a la patologia de les complicacions neuro-

nals (reparacio en cel Jules d'index de divisio baix) de la sindrome i ajuda a I'eleccio

racional de la terapia: drogues a evitar totalment corn per exemple les furocumarines,

com terapia de cancer nomes es poden utilitzar aquelles drogues que no afectin al

DNA en la seva estructura, per altra banda s'ha d'evitar I'exposicio a agents muta-

gens ambientals com els que hi ha en el fum del tabac o en el tint dels cabells, aixi

com totes aquelles drogues que afecten I'estabilitat del DNA.

S'ha intentat trobar una relacio entre altres fotodermatosis com la sindrome de
Cockayne, la queratosi actinica i altres, i deficiencies en la reparacio del DNA; de
moment els experiments realitzats amb cultius in vitro de cel lutes d'individus afec-
tats no mostren cap evidencia directa que les correlacioni.

Cal fer referOncia a les sindromes associades a inestabilitat cromosomica com
son: anemia de Fanconi (AF), ataxia talangiectasia (AT) i la sindrome de Bloom (SB).

Els fibroblastes d'individus afectats per AF son particularment sensibles als
agents alquilants, aquestes cel-lules no tenen la capacitat de reparar els enllacos

creuats entre dues fibres de DNA tant els fibroblastes com els limfocits periferics

mostren un increment important d'anomalies cromosomiques. De tota manera la rela-

cio entre la gran varietat d'anomalies cromosomiques que presents aquesta malaltia

i el defecte en la reparacio del DNA no es clara. Alguns autors semblen decantar-se

cap a explicacions de falles en la reparacio per recombinacio o potser per una defi-

cient actuacio de la DNA Iligasa.

La incidencia d'aquesta malaltia es de I'ordre de 3 a 10 per milio d'habitants,
tambe es de transmissio autosomica recessiva.

L'AT es una malaltia autosomica recessiva, caracteritzada per una ataxia del

cervellet progressiva. Tambe presenta alteracions associades del sistema immune,

aproximadament unes 10 vegades mes frequent que XP. Apareixen alteracions cro-

mosomiques en limfocits periferics i en fibroblastes, els teixits limfoids tenen tenden-

cia a convertir-se en malignes. La radiosensibilitat es molt alta en aquests malalts,

sembla que aquesta radiosensibilitat es deguda a un defecte en la reparacio per es-

cissio dels danys causats en el DNA per una radiacio ionitzant, els pacients suposa-

dament heterocigots tambe tenen una frequencia elevada de neoplasmes. Es coneix

que almenys 3 gens estan implicats en el control de la malaltia.

La relacio entre la reparacio del dany produit per la radiacio ionitzant i les defi-

ciencies en el normal desenvolupament i maduracio del sistema immune fan pensar

que existeixen enzims comuns en ambdos mecanismes.
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La SB es una malaltia molt poc frequent pero molt interessant des del punt de
vista citogenetic, els malalts presenten un eritrema talangiectasic sensible at sol i al-
tres anomalies associades entre elles la presencia de reorganitzacions cromosomi-
ques en limfocits de sang periferica i un increment en la frequencia d'intercanvis
entre cromatides germanes. Aquestes anomalies cromosomiques fan pensar en fa-
Iles no sols en la reparacio sing tambe en la replicacio i de fet alguns treballs mos-

tren un cert retard en la progressio de los forques durant la replicacio.

Les malalties que hem descrit, son molt poc frequents, son importants pero, so-
bretot, com a models per entendre els mecanismes de reparacio i la funcio de la

reparacio en el desenvolupament i la diferenciacio cellular, son molts els autors que
consideren que les diferencies entre aquests individus i la poblacio considerada nor-

mal es una questio de grau i que I'estudi de com els factors ambientals influencien

en les persones amb deficiencies en la reparacio portara a coneixer millor el paper

que juguen aquests processos en la resta d'individus. De moment els defectes en la
reparacio del DNA s'han trobat en unes poques malalties hereditaries i corresponen

a alguns passos en el manteniment de I'estabilitat del DNA. Al mateix temps, alguns

fets ens suggereixen que fines variacions en I'habilitat de reparacio del DNA poden
incrementar la sensibilitat a mutagens ambientals i com a consequencia la suscepti-

bilitat dels processos patologics causats per la divisio cellular anomala, per la dife-

renciacio i per I'esperan(;a de vida.

Podem pensar que en el futur els estudis que es realitzin sobre malalties huma-

nes que mostren:

- susceptibilitat at cancer

- inestabilitat cromosomica

- increment de la sensibilitat a les radiations
- deficiencies immunologiques
- envelliment prematur

- i/o problemes neurologics

donaran for(;a informacio per entendre els mecanismes de reparacio del DNA, es

descobriran nous defectes i les falles en I'estabilitat del DNA apareixeran com un

factor important en el manteniment de la salut humana.

Sindromes associats a la meiosi

Els mecanismes moleculars esmentats anteriorment que danyen la molecula de

DNA son font de diversos estats patologics. Les alteracions que afecten a les cel.lu-

les germinals son prou importants com per Osser considerades en un nou apartat

tant perque son la causa de produccio de noves sindromes com per la patologia que

d'elles mateixes pot derivar-se.

La patologia que esdeve de la meiosi i que es tramet a la descendencia es cen-

tra basicament en: 1) anomalies meiotiques i 2) anomalies originades de la segrega-

cio meiotica anormal en portadors d'una alteracio cromosomica somatica equili-

brada.

Moltes de les alterations meiotiques i somatiques condueixen a un bloqueig,

complet o parcial, del proces meiotic. Aquests bloqueigs contribueixen en part a re-

duir la carrega d'errors genetics.
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S'estima que aproximadament el 20 % o mes de totes les conceptions porten

anomalies cromosomiques aquestes doncs , juguen un paper molt important en la pa-

tologia genetica humana.

L'aneuploidia esta considerada com una de les alterations cromosomiques que
majoritariament es dona en la especie humana . Entre les aneuploidies viables la tri-
somia 21 ( Sindrome de Down ) es la que ocupa el Iloc mes important.

L'origen de les aneuploidies generalment prove d ' una no disjuncio . Aquesta pot

donar-se a diferents nivells degut : a) separacio preco(; dels cromosomes homolegs

durant la 1 a divisio meiotica ; b) separacio preco(; de les dues cromatides germanes
durant la segona divisio meiotica ; c) persistencia d'associacions fisiques entre cro-

mosomes homolegs a metafase - anafase I ; d) persistencia d'associacions fisiques
entre cromatides germanes a metafase-anafase II; i e) alteracions en la cinetica de

les divisions meiotiques . Es considera que un 5-6 % dels naixements amb cromoso-

mopaties numeriques son degudes a no disjuncions meiotiques.

Una de les causes d'errors de segregacio durant la meiosi s ' atribueix a ('am-

bient: a) una edat materna avancada que afecta a la primera divisio meiotica' els

oocits envellits presenten un nombre de quiasmes menor per existir una terminalitza-

cio precoc2 alentiment de les funcions ovariques retardant l'ovulacio3, la membrana

de I'oocit pot esdevenir mes permeable per I'envelliment deixant penetrar esperma-

tozoides amb aneuploidies ( aprox . el 40 % dels espermatozoides contenen altera-

cions numeriques , essent els cromosomes principalment afectats els n.os 1, 9 i Y°,

una fertilitzacio retardada (fallades contraceptives i infrequencia coital) permet que

un espermatozoide fecundi a un oocit deteriorat essent en aquest cas la segona divi-

sio meiotica el proces afectat ( el temps estimat de viabilitat d'un oocit es de tan sols

24 hones ), i b) agents fisics i quimics que provoquen trencaments cromosomics alte-

rant el proces de disjuncio meiotica.

Estudis de polimorfismes mostren en la Sindrome de Down que la contribucio

materna es tres vegades mes gran que la paterna i que els errors deguts a la primera

divisio son 5 cops mes frequents que els originats en la segona divisio meiotica. Per

tant la profase meiotica I es un periode essencial de la meiosi i es a on succeeixen

fets tan importants com I'aparellament dels cromosomes homolegs per a dur a terme

la recombinacio . Moltes de les interferencies que ocorren al Ilarg de la profase afec-

ten a la segregacio cromosomica donant disjuncions anomales i produint conse-

quentment gametes desequilibrats.

A mes de la trisomia 21 en la que la relacio amb I'edat materna esta demostrada,

tambe s ' ha constatat que amb una edat materna avancada incrementa el nombre

dels cromosomes de mida petita (del n.° 13 al 22), exceptuant la trisomia 16. La ma-

joria d ' aquestes trisomies donen avortaments espontanis . Una altra aneuploidia que

s'acostuma a trobar relacionada amb mares d'edat avancada es la Sindrome de Kli-

nefelter, 47 XXY. L'origen d ' aquesta sindrome , es degut principalment a la no disjun-

cio meiotica en les cel-lules maternes , no obstant la contribucio paterna tambe es

dona pero amb una frequencia menor.

La monosomia XO (Sindrome de Turner ) sembla no estar associada a I'edat ma-

terna doncs la incidencia es mes gran en dones joves. Aquesta monosomia prove

d'una no disjuncio en la gemtogenesi paterna o be d'una perdua d'un dels cromoso-

mes sexuals durant les primeres divisions del zigot, sigui masculi o femeni.
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Malgrat les translocacions equilibrades es trameten gairebe sempre de genera-
cio en generacio, la resta de les reestructuracions equilibrades s'originen «de novo»
durant la gametogenesi. Excepte les translocacions robertsonianes, la resta de les
reestructuracions tenen sovint un origen patern. Aquest fet podria explicar-se per les

diferencies existents entre el proces gametogenic femeni i el masculi. En la esper-

matogenesi les possibilitats de que esdevingui un trencament amb una posterior

reorganitzacio es mes frequent que en la oogenesi, on les cel Jules s'aturen en estadi

de dictiote per no prosseguir fins a la maduracio sexual.

Hi ha un altre grup important d'alteracions limitat a la linia germinal, mutations
meiotiques o anomalies sinaptiques, que afecta el proces d'aparellament dels cro-
mosomes homolegs a profase meiotica I.

Durant aquest periode es poden detectar les desinapsis (quan hi ha una fallada
en el proces posterior a I'aparellament) i les asinapsis (quan I'aparellament no s'es-
tableix) mitjan^ant I'estudi del complex sinaptinemic a profase I (estructura proteica
responsable de I'aparellament meiotic), tambe es poden detectar cromosomes univa-
lents Tuna baixa frequencia de quiasmes a metafase I.

Tant la asinapsi tom la desinapsi afavoreixen una distribucio a I'atzar dels cro-

mosomes en metafase I donant Iloc a disjuncions anomals amb formacio de gametes

inviables o desequilibrats. L'existencia d'aquestes alterations provoca una reduc-

cio de la fertilitat (oligopermia i azoospermia) i I'aparicio d'alteracions en la descen-

dencia.

La transmissio sembla Clara en el cas de la asinapsi, de tipus autosomic recesiu,

pero en el cas de la desinapsi no es coneix la forma de transmissio genetica.

segregacio meiotica anormal en portadors d'una alteracio cromosomica equilibrada

Es important considerar el comportament de les anomalies cromosomiques so-

matiques equilibrades (translocacions, inversions, etc) durant la meiosi tom a font

de transmissio de noves anomalies a la progenie i tom a causa de problemes de fer-
tilitat.

La presencia de reorganitzacions cromosomiques condueix a la produccio de

gametes desequilibrats causant una fertilitat disminuida que cursa amb perdues pre-

natals oamb formacio de zigots anomals que son eliminats en una fase precoG a la

seva implantacio. Els gametes que es formen en portadors de reestructuracions

equilibrades, depenen del tipus de configuracio geometrica que es dona a paquite

per a aconseguir un maxim d'aparellament i de la segregacio cromosomica.

En els casos de translocacio, ies taxes d'errors durant la segregacio varien en

relacio amb els cromosomes implicats i amb el tipus de configuracio tetravalent for-

mat durant la profase meiotica I. Les segregations adjacents (amb produccio de

gametes anomals) es donen mes sovint que les alternants (amb produccio de game-

tes normals). No obstant, en les translocacions que tenen Iloc entre cromosomes

amb una gran diferencia de longitud (p. ex. la translocacio entre els cromosomes 11 i

22) es produeix de manera frequent la segregacio tipus 3:1 amb formacio, per tant

de gametes desequilibrats que en determinats casos son viables provocant trisomies

i monosomies partials. En les fusions robertsonianes (p. ex. la fusio entre els cromo-

somes (4 i 21) I'aparellament meiotic dona sempre Iloc a la formacio d'un trivalent si

I'orientacio dels centromers en el moment d'aparellar es en cis (orientacio correcta)

o en trans (incorrecta), el risc d'avortaments o de fills malformats sera aproximada-

ment del 0 % i 100 % respectivament.
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El grau de fertilitat trobat en mascles portadors sembla estar en relacio amb el
tipus de figura quadrivalent a meiosi I. Els tetravalents en cadena poden conduir a
una esterilitat completa ja que la segregacio tendeix a ser 3:1, mentre que els tetra-
valents en anell donen Iloc a garnets anomals, pero en un nombre menor car la se-
gregacio tendeix a ser alternant o adjacent.

Sembla ser, que moltes de les reestructuracions equilibrades a mes de donar fa-
Iles en els mecanismes de distribucio del material hi ha uns altres processos desco-
neguts i limitats al mascle que efecten el proces de la gametogenesi causant blo-
queigs en I'espermatogenesi o espermiogenesi. Aquests bloqueigs a vegades es
donen a paquite, sobretot quan existeixen translocacions autosoma-cromosoma X o
be entre autosomes amb associacio als ixos X-Y. Aquestes translocacions poden in-
terferir amb l'inactivacio del cromosoma X desencadenant una alteracio bioquimica
en les cel-lules. Probablement aquesta sigui la causa principal del bloqueig.

S'ha comprovat en ratolins esterils portadors de translocacions que sempre hi
ha interrupcions en el metabolisme del DNA a paquite. Aquestes alteracions afecta
tant al DNA de cadena senzilla format corn a consequencia dels tails que es produei-
xen quan to Iloc la recombinacio, corn a la distribucio d'aquests tails entre les dife-
rents classes de DNA. La capacitat de reparacio no esta alterada pero, no obstant hi
ha una frequencia augmentada d'aquests tails que fan suposar que persisteix una
capacitat de produir trencaments fins a paquite tarda.

Malgrat la majoria de les alterations caussin infertilitat gairebe sempre es la ga-
metogenesi masculina I'afectada. La frequencia d'infertilitat femenina apareix corn
menor i podria atribuir-se a las diferencies existents entre la meiosi femenina i mas-
culina. En la meiosi femenina els dos cromosomes X son actius i a mes durant el
paquite aquests cromosomes s'aparellen completament sense deixar cap zona Iliure
per poder-se associar a altres cromosomes. Tanmateix la frequencia d'anomalies
trobada en la dona es menor i podria explicar-se per una segregacio selectiva en la
formacio del oocit, de maneraque en alguns casos el nucli portador d'anomalies seria
inclos en el corpuscle polar.

L'estudi del complexos sinaptinemics pot determinar la geometria d'aparellament
en totes les reestructuracions cromosomiques i predir el nombre de gametes nor-
mals i anormals que es produiran.

Alterations cromosomiques en els processos neoplasics

Malgrat el tema del cancer va esser tractat en el darrer congres de Metges i Blo-
legs, ara no podem no dir res respecte a alteracions cromosomiques i processos
cancerigens.

Gairebe el 98 % dels processos neoplasics presenten reorganitzacions cromo-
somiques associades i sembla ser que en molts casos aquestes reorganitzacions
podrien jugar un paper important en el seu desenvolupament. Per exemple en el lin-
foma de Burkitt, en el 100 % dels cassos hi ha una translocacio entre els cromoso-
mes 8i 14.

Malgrat els mecanismes d'actuacio de les reorganitzacions cromosomiques en
el desenvolupament dels processos malignes no es conegui es poden establir algu-
nes relations corn la presencia d'una translocacio activant a un oncogen, la presen-
cia d'una deleccio que elimina el represor d'un oncogen, les trisomies que donen Iloc
a una dosi genica extra i els punts fragils dels cromosomes que actuarien corn fac-
tors de predisposicio per algunes reorganitzacions cromosomiques.
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