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Introduccio

La diversitat que presenten els essers humans ve condicionada per la seva constitucio
genetica, que es diferent per a cadascun d'ells, de tal manera que es impossible trobar dos
individus que siguin iguals geneticament a excepcio dels bessons univitel•lins. A mes, el
genotip sera posat a prova enfront d'un ambient heterogeni, diferent per a cada esser, i els
fenotips resultants presentaran una diversitat condicionada per ambdos factors: genotip i
ambient.

La majoria dels individus d'una poblacio presenten fenotips normals, perb una minoria

presenta fenotips anormals. Si aquests tenen una base genetica, donada per un o mes d'un
gen, aleshores parlem de malalties genetiques.

El coneixement de I'existencia de malalties hereditaries o genetiques ve de molt antic;
el poble d'Israel ja coneixia les malalties Iligades al sexe, pero podem datar el seu origen de
forma cientifica a partir dels treballs de Garrod (1909) en la fenilcetonuria. Des d'aquesta
data han estat molt nombrosos els estudis de les malalties genetiques que s'han publicat i

han compres molts nivells: malalties de tipus cromosdmic (trisomies, monosomies, etc), de

tipus bioquimic o enzimic, amb herencia dominant o recessiva, Iligades al cromosoma X,

poligeniques; fins les malalties mes actuals, com pot esser el cancer, s'han vist des d'un

punt de vista genetic (els oncogens).

S'ha intentat correlacionar moltes de les malalties de base genetica amb diferents
factors ambientals, per esbrinar quina era I'aportacio dels gens i quina la de ('ambient a un
cert mal. Tambe podem trobar una extensa bibliografia sobre factors que poden esser
mutagens o cancerigens i provocar I'aparicio d'un cert fenotip anormal dins una familia
concreta.

D'altra banda, les illes, espais mes senzills en comparacio amb els continents, han estat

utilitzades com a marc d'estudi en biologia humana, sobretot en els estudis referents a
diversitat, estructura poblacional, migracions, consanguinitat, etc. El fet de voler coneixer

les malalties genetiques que hi ha a les illes i de quina forma I'efecte d'aquesta insularitat

(que ha condicionat uns nivells alts de consanguinitat, ha rebut unes migracions concretes,
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etc. ) pot haver afectat la incidencia d'aquestes malalties, es una feina molt extensa. Mes

no, s'inicia I'estudi de les malalties genetiques a les Illes Balears fent referenda primer a les

que poden presentar particularitats mes interessants.

Les Illes Balears, formades per dos grups, les Pitibses (Eivissa i Formentera) i les

Gimnesies (Mallorca i Menorca), no han presentat un elevat grau d'isolament donada la

seva proximitat al continent, pero la seva poblacio humana s'ha encreuat dins grups reduits

encara que ha rebut nombroses migrations al Ilarg de la seva histdria.

Les malalties que estudiarem en aquest treball son: el favisme provocat per una de-
ficiencia de I'enzim glucosa-6-fosfat deshidrogenasa, la corea de Huntington, malaltia de
tipus neurologic, i la febre mediterrania familiar.

La deficiencia de la glucosa -6-P-deshidrogenasa

Es un error congenit, Iligat al cromosoma X, que es manifesta en forma d'anemia

hemolitica despres de la ingesta de certes drogues o aliments (Carson et al 1956, Zinkham

et al. 1958, Beutler 1959). Com a consequencia pot provocar una severa ictericia neonatal,

que es capaq de produir un fort retard mental. Els nadons amb el defecte enzimatic poden
esser detectats a les 4 primeres setmanes de vida i evitar aixi la seva exposicio a substan-
cies toxiques. Dissortadament, la seva deteccio immediata no es possible, i per aixo seria
molt interessant poder detectar si una dona es o no portadora de la deficiencia.

Aquesta malaltia ocorre predominantment en ('area mediterrania, sud-est d'Asia i Africa
Central. En algunes poblacions illenques es troba ben estudiada la seva incidencia, com
per exemple a Sicilia i Cerdenya (Schettini i Meloni 1967, Romeo et al 1976), pero no es aixi
a les Illes Balears. La deficiencia pot esser detectada directament en una mostra de sang
mitjangant l'aplicacio d'una prova que es troba en forma de kit(Boehringer) a I'abast en el
mercat. Es mes complexa la deteccio de femelles portadores, ja que es tracta d'una malal-
tia Iligada al cromosoma X i nomes s'expressa un dels cromosomes X. El mes convenient
es la utilitzacio de follicles de cabell ja que presenten un origen de tipus clonal (Vermorken
et al. 1978,1980) i com a consequencia solament s'expressa un dels cromosomes X a cada
follicle. En la resta de teixits, un heterozigot presentara una activitat mitjana depenent del
grau de lionitzacio, mentre que una proporcio de prop de la meitat de cel•lules del cabell
presentaran activitat normal i la resta una activitat deficient. Aquesta activitat no es troba
modificada per la forma ni el color del cabell, ni tampoc per I'edat de l'individu (Vermorken
1982).

Material i Metodes

Determinacio de ('activitat enzimatica de la G-6-Pdh en mostres de sang:
Per a aquesta determinacio es possible la utilitzacio de sang fresca o seca (5111) en 100

iil tampo Tris pH=7,8 amb (glucosa-6-P,NADP,SSSG i saponina). Despres d'una incuba-
cio a 25°C es podra aplicar el kit i Ilegir a Ilum UV (Miguel et al. 1983). Lisats de follicles
pilosos individuals.

Cabells de diferentes arees del cap, separada I'arrel (tampo Tris-HCL pH=7.4), es
sotmeten a 5 cicles de congelacio i descongelacio (-20(°) ) per tal de lisar el follicle. Podem
coneixer ('activitat de la g-6-P-dh i de la 6 Pgdh en mesurar la quantitat de NADPH formada
(lectura a 340 nm en espectrofotometre) (Miguel et al 1983).
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Resultats

Es varen analitzar 2075 mostres de sang d'individus mallorquins (979 homes i 1096
Bones ) procedents de diferents localitats de l'illa. El nombre d'individus afectats va esser
de sis (cinc homes i una dona). Correspon a una frequencia genica (Gd-) de 0.007 en
homes. A I'illa de Menorca s'han analitzat 1217 individus (642 homes i 575 Bones) i la
frequencia Gd- es de 0.009. A Eivissa, amb 390 analisis efectuades (157 homes i 233
Bones), la frequencia Gd- es de 0.003.

La figura 1 representa la relacib entre I'activitat enzimatica de la glucosa-6-fosfat deshi-

drogenasa I la 6-fosfogluconat deshidrogenasa en els pacients afectats (detectats en mos-

tres de sang) i algunes de les clones possibles portadores de la familia A (figura 2). L'acti-

vitat en els mascles afectats es molt baixa (x= 0.2+ 0.08) i clarament diferent de la dels

individus controls ( x= 0.81 ± 0.19). Son facilment detectables les dones heterozigotiques

11-6, 11-2 i 111-8. La 111-2 i el 111-7 presenten activitat normal.

Discussio

La deficiencia de la g-6-dh que to com una de les arees predominants la Mediterrania
ocorre a Balears amb una forta incidencia. No hem pogut detectar cap cas en clue sigui
responsable de I'aparicio de retard mental tal com ha fet Dowd (1980) a USA. Les substan-
cies que poden produir anemia (naftale, vitamina K, blau de metile, acid acetilsalicilic,
piramidon, entre d'altres), s'utilitzen frequentment a la poblacio balear, i tant el factor
genetic com el factor ambiental son presents ales Balears.

Una combinacio , la utilitzacio del test i de l'analisi dels cabells per detectar les deficien-
cies que aixi es podrien prevenir seria ideal per eliminar el risc del retard mental per

aquesta causa a les Balears.
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Figura 1. A l'eix d'abscisses s'hi represents la relacio entre l'activitat de la G6PD i la 6PGD a follicles
de cabell, i al d'ordenades els individus que pertanyen a la familia A. Cada punt correspon a un

cabell.
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Figura 2. Representa el pedigree d'una familia mallorquina (A) afectada de favisme.

Corea de Huntington

Introduccio

Malaltia descrita per Huntington (1892) que presenta un tipus d'herencia autosomica

completament dominant, causada per un gen situat en el brag curt del cromosoma 4. Es

presenta en forma de degeneracio de I'escorpa cerebral i dels ganglis basals. Apareix

normalment a les edats mitjanes de la vida, encara que tambe hi ha casos d'inici precoq

(CH juvenil i infantil). Les lesions primaries del cervell es manifesten per la destruccib

selectiva de les neurones, perb s'assumeix que aquesta es secundaria a una anomalia

estructural i/o metabblica. La malaltia s'inicia sovint quan la majoria dels pacients han tingut

descendencia, i per tant la pressio de seleccio sobre el fenotip es poc significativa, amb la

qual cosa la incidencia de la malaltia to tendencia a augmentar a pesar d'esser una de les

malalties mes devastadores. No hi ha tractament eficaq conegut i la medicina ha d'assistir

inerme al dramatic i progressiu deteriorament del pacient i a la perdua total de la seva

independencia.

Fins a la data no s'ha pogut demostrar encara que cap cas esporadic sigui degut a

noves mutacions, cosa que fa pensar que tots els casos actuals de corea puguin esser

deguts a una sofa mutacio original. L'existencia de formes juvenils i de formes adultes ha

fet pensar en la possibilitat d'una heterogeneitat no al•lelica, hipbtesi descartada recent-

ment (Wexler 1987).

S'ha intentat relacionar la CH amb algun defecte enzimatic o metabolic, i aixi, recent-

ment Flint i Beal (1986) han demostrat que I'acid quinolinic, metabolit endogen del triptofan,

podria esser un candidat idoni.
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La CH es una malaltia poc frequent: la seva prevalenga maxima ales poblacions
caucasianes es de 10 per 100.000. La prevalenga es menor al Japo i en les poblacions
africanes. La taxa de mortalitat per CH a les poblacions americanes i europees to un valor
mitja de 1.6 per milio amb un pic maxim de 7 per milio despres dels 30 anys.

Estudis neurologics acurats d'individus homozigotics per CH han demostrat, per pri-

mera vegada a I'especie humana, I'existencia de dominancia fenotipica completa. En

aquest cas la introduccio d'un gen normal a ('interior de les neurones defectives com a

possible metode curatiu seria del tot ineficag i s'haurien de cercar altres maneres d'evitar

I'accio patogena del gen CH. Una possible via terapeutica podria esser la dels anti-RNA

(Wexler 1987).

Material i metodes

A les illes Balears s'han detectat 25 families amb almenys 1 cas confirmat de CH. Se
n'han seleccionat 16 amb les dades mes completes i fiables. El diagnostic de la CH s'ha
basat quasi sempre en criteris fenomenoldgics. S'ha utilitzat I'escala de valoracio neuro-
logica elaborada per N. S. Wexler.

De les families afectades s'han recollit diferentes dades fenotipiques referents a la
historia familiar, a demografia i a aspectes psiquiatrics, aixi com tambe a les histories
cliniques dels pacients.

Cinc de les families afectades foren estudiades per tal de determinar el Iligamnent en
unitats LOD entre el locus CH i la sonda G8 (Gusella et al. 1984). Les dades obtingudes
foren comparades amb les dades existents a la bibliografia.

Resultats

El registre de corea a les Balears inclou 78 casos. L'index de prevalenga actual es de
41.7/1.000.000. La prevalenga mitjana en els darrers 20 anys es de 38.8/1.000.000. A la
mostra de patients coreics s'hi troben mes homes que dones (44:34). L'edat mitjana de
mort es de 56.48 anys i la d'inici de la malaltia es de 41.6 anys, encara que es reflecteixen

dos comportaments diferents, una forma precog que comengaria entre els 25-30 anys
(20°%o de la mostra) i una forma tardana que tindria el seu pic sobre els 40 anys. Shan
trobat dos casos de corea juvenil (edat d'inici inferior als 20 anys). No s'ha trobat cap cas
de corea infantil. El periode d'evolucio mitja per a la malaltia es de 14.23 anys sense que es
presentin diferencies significatives segons el progenitor afectat.

Les 5 families de Balears han obtingut els seguents valors maxims de LOD en estudi del
Iligament entre la sonda G8 i CH:

familia LOD

1 1.129

2 0.185

3 0.222
4 0.000 (-2.6 a 0)
5 0.000 (-0.07 a 0)
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Les tres primeres families presenten valors positius, les families 4 i 5 presenten valors

de LOD maxim igual a 0 i els valors son fins i tot negatius. Un LOD igual a 3 es el minim

necessari per determinar un Iligament de forma clara.

L'haplotip mes frequent present a les tres families amb valors positius ha resultat esser
I'A-2-1 (Hin dill, Eco rl i Bg II ). La familia 2 ha presentat un haplotip molt inusual.

Discussid

La prevalenga mitjana observada (38.8) en els darrers 20 anys a les Balears es inferior

a les observades a EEUU (moltes procedents d'illes) i Anglaterra, proxims a 100, pero es

molt semblant a la d'altres paisos europeus. No existeixen Jades completes de cap altra

regio espanyola exceptuant les relatives a la provincia de Cadis (Calcedo 1971), notable-

ment inferiors ales enregistrades per nosaltres ales Balears. Altres dades parcials del Pais

Valencia, Catalunya i Madrid (M. Ramos 1986, comunicacio personal) fan pensar que

l'index de prevalenga en el nostre medi pugui ser relativament mes elevat a causa de la

insularitat.

No s'ha pogut confirmar a les nostres families I'existencia de Iligament entre el locus CH

i el locus G8.

El maxim LOD trobat no resulta suficient per poder afirmar que el gen CH dels pacients

estudiats a Mallorca esta en el cromosoma 4. Val a dir que els estudis de Iligament amb

marcadors de DNA nomes donen resultats molt significatius quan les families estudiades

tenen mes de 10 membres afectats; la familia balear amb mes membres vius afectats en to

6 i presenta un LOD relativament baix (0.222). Aixo podria fer pensar en una possible

heterozigosi no al•lelica. L'aparicio de nous membres afectats i/o el descobriment de mar-

cadors mes propers a CH o del propi gen serviran per confirmar o no I'existencia d'hete-

rogeneitat no al•lelica a les families balears.

Febre mediterrania familiar

Introduccio

La febre mediterrania familiar, descrita per primera vegada per Siegal (1945), es una

malaltia que afecta preferentment jueus d'origen sefardita, armeni o arab. Es caracteritza

per I'aparicio de crisis de febre i poliserositis (principalment a la pleura, peritoneu i sinovia

articular). Es una malaltia genetica pero la seva forma d'herencia es troba molt poc defini-

da: per alguns autors pot ser autosomica recessiva, altres parlen de dominant o poligenica.

Es manifesta normalment en persones joves i to un pronbstic benigne, a excepcio dels

casos en que apareix I'amiloidosi, que aboca quasi invariablement a la insuficiencia renal

cronica.

El fet de tenir a Mallorca una comunitat d'origen jueu perfectament diferenciada des de

fa segles fa molt interessant aquest estudi; a mes, el nombre de casos descrits a la biblio-

grafia referents a Mallorca es petit. L'article que esmenta mes casos fa referencia a 15

persones malaltes de 10 families diferents (Dalmau et al 1981); a la resta de I'Estat les

referencies son tambe reduides (16 casos a Barcelona, Lopez Vivancos 1985).
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Material i metodes

S'han recollit Jades de 16 families d'origen jueu (xuetes) amb 54 persones afectades
de FMF vives i 8 de mortes. D'aquestes families s'han reconstrult les genealogies a fi de
determinar el tipus d'herencia.

Per a la determinacio dels sistemes enzimatics s'utilitzen sediments d'hematies obtin-

guts per centrifugacio de sang, amb un rentat previ. La separacio dels isoenzims es dura a

terme mitjanpant electroforesi en gels de mido segons els metodes proposats per D.A.

Hopkinson (1973), Hopkinson i Harris (1963) i C.V. Parr (1977).

Resultats i discussio

L'estudi de les 16 genealogies exclou per complet que es tracti d'un caracter amb
herencia dominant o Iligada a sexe. Els mes de 100 individus de les families estudiades fan
pensar en una herencia donada per un sol gen recessiu. Es compleix en tots els casos amb
una bona probabilitat excepte en una parella afectada que to quatre fills afectats i dos no.
Podriem pensar en una falta de penetrancia del gen, o en la influencia d'altres gens o
tambe que els dos individus podrien manifestar el mal mes endavant.

L'estudi dels isoenzims s'ha fet desglossant la mostra en 3 grups: A = grup de malalts
de febre mediterrania familiar; B = grup de familiars directes dels malalts, pero no afectats;
C = grup de persones sanes de procedencia jueva en els 2 cognoms i no emparantades
amb els grups A i B.

Les frequencies geniques i genotipiques per als cinc sistemes eritrocitics estudiats es
troben a la taula 1.

Es interessant observar que el grup de malalts no difereix significativament dels dos
altres pel que fa a les frequencies geniques (index de Nei de l'ordre 0.005), pero les
frequencies genotipiques si que mostren diferencies.

La poblacio amb la malaltia no es troba en equilibri de Hardy-Weinberg pel que fa als
sistemes Acp i God. Aixb es degut en gran manera a un exces d'heterozigots molt signi-
ficatiu en el genotip AB de la Acp i el genotip FS de la Glo-I.

La poblacio C de donants jueus sans tampoc es troba en equilibri pels sistemes Est-D i
Glo-I, pero es per raons diferents, ja que hi trobem un defecte d'heterozigots i en contra-
posicio un exces d'homozigots, cosa que es d'esperar en una poblacio suposadament molt
consanguinia.

Aixb ens fa pensar que I'heterozigosi del part del genoma (AB pel locus Acp i FS pel
locus Glo) podria jugar un paper interessant a I'hora de poder explicar ('herencia de la febre
mediterrania.
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TAULA 1. Distribucio de les frequencies geniques i genotipiques pels 5 sistemes enzimatics ales
poblacions de xuetes mallorquins en relacio a la febre mediterrania ( entre parentesis el nombre d'indi-

vidus).

Frequencies genotipiques
Sistema Genotip A B C D

(38) (18) (42) (98)

Est-D 11 0,842 0,944 0,810' 0,847
12 0,158 0,056 0,119' 0,122
22 0 0 0,71' 0,31

Acp AA 0,135* 0,167 0,075 0,116
AB 0,487' 0,278 0,350 0,389
BB 0,189 0,333 0,475 0,337
AC 0,027* 0 0,025 0,021
BC 0,162* 0,022 0,075 0,137

Glol FF 0,343` 0,444 0,325* 0,355

SS 0,029' 0,056 0,050' 0,043
FS 0,628* 0,500 0,625' 0,602

6Pgd AA 0,974 1 0,977 0,980

AC 0,026 0 0,023 0,020

G6pd BB 1 1 1 1

Frequencies geniques

Sistema al.1
Est-D 1 0,921 0,972 0,869 0,908

2 0,079 0,028 0,131 0,092
Ht 0,146 0,054 0,228 0,167

Acp A 0,392 0,306 0,263 0,321

B 0,514 0,583 0,687 0,600
C 0,094 0,111 0,050 0,079

Ht 0,573 0,554 0,456 0,531

Glol F 0,657 0,694 0,638 0,656

S 0,343 0,306 0,362 0,344

Ht 0,451 0,425 0,462 0,451

6Pgd A 0,987 1 0,989 0,990
C 0,013 0 0,011 0,010

Ht 0,025 0 0,022 0,020

G-6pd B 1 1 1 1

Ht 0 0 0 0

A- malalts de febre mediterrania

B- familiars dels malalts

C- donants jueus sans
D- total d'individus

poblacio que no es troba en equilibri de Hardy-Weinberg
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