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A l'any 1953, Watson i Crick van proposar un model d'estructura

tridimensional per a la molecula de DNA (Fig. 1) que va permetre plantejar el

fet que el RNA, copia fidel d'una de les cadenes de DNA, servis de matriu per

FIG. 1. Esquema de 1'estructura del DNA. El diagrama de la dreta ds el model de doble helix

de Watson i Crick. Les dues bandes representen l'esquelet de sucres de les dues cadenes de la

molecula . La posicio de les quatre bases nucleotidiques (C, A, T i G) s'indica amb els ponts

d'hidrogen (:, C) que les mantenen unides . El diagrama de l'esquerra detalla l ' estructura de

I'esquelet de sucres ( desoxiriboses).
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dirigir l'ordre en que s'han de disposar els aminoacids (que componen una
determinada proteina) durant la traduccio de la informacio genetica escrita al
DNA i al RNA en llenguatge nucleotidic a llenguatge proteic. La clau que
permet aquesta traduccio es va establir pocs anys despres: cada aminoacid esta
codificat per una paraula de tres Metres (nucleotids) anomenada codo.

Durant els darrers anys s'ha progressat molten el coneixement de l'estructura
i la funcio dels gens humans. S'ha desenvolupat tecnologies per a la manipulacio
i l'estudi d'aquests gens, tant en el seu estat normal com patologic. Molts
d'aquests avencos han estat rellevants en el camp de la medicina perque han
fet possible disposar d'uns diagnostics a nivell del DNA -a nivell molecular-

i han permes aclarir els mecanismes bioquimics de diferents malalties.
Una part important d'aquests avencos fa referencia a les anomalies

hereditaries monogeniques. Els gens responsables d'algunes d'aquestes
malalties han estat clonats i caracteritzats mitjancant diferents estrategies: si la

proteina codificada pel gen en giiestio es coneguda, es possible comencar amb

la informacio derivada de la segi.iencia d'aminoacids de la proteina, amb

anticossos contra la mateixa o be amb assaigs funcionals de 1'activitat proteica
per arribar a caracteritzar-ne el gen. A les malalties en les quals no es coneix
la proteina anomala o absent, es possible arribar a clonar el gen partint de la
seva localitzacio en el genoma huma. Aquesta estrategia es laboriosa i requereix

el desenvolupament d'analisis matematiques complexes per processar els

resultats dels estudis de marcadors del DNA en un nombre important de
families que pateixen la malaltia.

Quan el gen responsable d'una determinada malaltia s'identifica, es possible

estudiar les mutacions que l'afecten per poder establir la causa i la fisiopatologia

de la malaltia en estudi.

ALTERACIONS GENETIQUES CAUSANTS D'UNA MALALTIA HEREDITARIA

Les mutacions o lesions moleculars conegudes es poden classificar en

diferents categories: les grans anomalies estructurals (delecions, insercions o
reordenaments), les anomalies subtils localitzades a regions critiques del gen

(canvis, delecions o insercions d'un sol ode pocs nucleotids) i les denominades

mutacions dinamiques (expansions de triplets de nucleotids) (Fig. 2).

Les grans anomalies estructurals d'un gen son, tecnicament, senzilles de

detectar i tambe es relativament facil interpretar la seva repercussio en

1'expressio patogenetica: un gen no funciona perque no existeix (delecio total),

perque esta parcialment delecionat, esta reordenat o perque un fragment de

DNA alie s'ha inserit dins d'una regio codificadora del gen (Fig. 2A-D).

Les mutacions que impliquen un o pots nucleotids son una de les causes

mes comunes d'alteracio de 1'expressi6 genica. Poden tenir consegiiencies

crucials per al producte final perque poden afectar la transcripcio del gen a RNA,

la maduracio del mateix o la traduccio del RNA missatger a proteina (Fig. 2E).
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En el grup de mutacions dinamiques, la variacio en el nombre de repeticions

del triplet es el mecanisme mutacional. Aquestes sequencies son polimorfiques

en la poblacio normal i, per sota d'un determinat valor, les variations no es
tradueixen ni en canvis patologics en la transcripcio ni en l'aparicio
d'inestabilitat durant la transmissio de la sequencia repetitiva (Fig. 2F).
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FIG. 2. Esquema dels diferents tipus de mutacions. A) Delecio d'una regio cromosbmica.

B) Deleci6 d'un ode mes exons d'un gen. C) Duplicacio d'una part d'un gen. D) Inserci6 dins d'un

gen d'un fragment de DNA. E) Mutacions puntuals en un gen: a la regio promotora (1), a 1'interior

d'un ex6 (2) o a l'interior d'un intro (3). F) Mutaci6 dinamica.

T'ECNIQUES CONVENCIONALS PER EFECTUAR UNA ANALISI GENOTIPICA

Per estudiar el DNA, existeixen unes eines que son indispensables: els
enzims de restriccio, les sondes genetiques, els vectors, etc.; i un fet fonamental:
la hibridacio de sequencies complementaries de nucleotids que formen els
acids nucleics. Els enzims de restriccio son endonucleases que formen part del
mecanisme de defensa bacteria i que tallen la molecula de DNA quan hi troben
un senyal especific que els enzims reconeixen (diana de restriccio). Aquest
senyal es una sequencia de 4, 5 o 6 nucleotids (Fig. 3). Les sondes genetiques
son fragments de DNA que s'utilitzen per localitzar sequencies de DNA
d'interes i poden correspondre, i per tant identificar, un gen conegut -sondes
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FIG. 3. Mecanisme d'acci6 dels enzims de restricci6. A la part superior s'esquematitza corn

alguns enzims tallen el DNA en el centre de la diana de restricci6. Ala part inferior s'esquematitza

corn altres enzims tallen el DNA reconeixent, en cada una de les dues cadenes, la diana de

restricci6.

genetiques especifiques- o be poden reconeixer una zona del genoma la
funcio de la qual no es coneix -sondes anonimes.

Les dues cadenes de la molecula de DNA poden dissociar-se i reassociar-

se in vitro mitjancant calor i fred. El proces de reassociacio (hibridacio) es
altament especffic i, en condicions adequades, nomes to lloc entre cadenes les

bases de les quals siguin complementaries. Quan en un DNA problema, una

sonda determinada troba el seu fragment complementari, gracies al proces

d'hibridacio s'hi unira i, si la sonda esta marcada, sera possible visualitzar-lo.

Dins de l'ampli grup de tecniques utils per al diagnostic molecular destaquen

aquelles que son capaces de visualitzar una regio del genoma (Southern

blotting) i d'amplificar in vitro sequencies de DNA determinades (reacci6 en
cadena de la polimerasa o PCR). La tecnica descrita per E. Southern

s'esquematitza a la Fig. 4. Consisteix en la separacio electroforetica dell

fragments de DNA generats per una reaccio amb un enzim de restricci6, la
transferencia dels fragments separats a un suport solid (generalment una

membrana de nilo) en que, posteriorment, s'efectua la hibridaci6 amb una

sonda marcada amb radioactivitat. El senyal radioactiu identifica el fragment

de DNA d'interes i pot establir-se la presencia o absencia de sequencies

especifiques en una mostra de DNA problema, aixi com la grandaria dels

fragments de DNA que s'han generat.

La tecnica de la reaccio en cadena de la polimerasa (PCR) es capac de

generar in vitro grans quantitats d'un determinat fragment de DNA a partir de

quantitats inicials minimes del mateix. La gran sensibilitat, adaptabilitat i senzillesa

d'aquest metode ha revolucionat tant les estrategies d'estudi de la genetica i
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FIG. 4. Esquema del metode de Southern : analisi de segiiencies de DNA per hibridacici amb

sondes marcades amb radioactivitat dell fragments de DNA transferits a un filtre solid.

dels processor evolutius, com de diferents aspectes diagnostics i forenses. La

tecnica de la PCR esquematitzada a la Fig. 5, comporta la utilitzacio de dos

encebadors oligonucleotidics que flanquegen el fragment de DNA que es vol

amplificar. La tecnica es fonamenta en un seguit de cicles repetits de

desnaturalitzacio de la doble cadena de DNA mitjan^ant calor, la unio dels dos

encebadors a les sever sequencies complementaries i la sintesi de nou DNA

grades a 1'accio d'una DNA polimerasa. Els encebadors hibriden cada un amb

una de les dues cadenes de la regio del DNA que es vol amplificar i estan

orientats de manera que la sintesi del nou DNA to lloc nomes dins de la regio

que els encebadors flanquegen. El fet que en el nou DNA puguin unir-se,

novament, els encebadors fa que a cada cicle es dupliqui la quantitat de DNA

sintetitzat en el cicle anterior. El resultat de tot aixo es una produccio exponencial

del fragment de DNA d'interes, aproximadament 2n, essent n el nombre de

cicles.

El.ti pOL[MORFISMES I^EL DNA

La majoria del DNA genomic dels organismes superiors no es codificador

i, per taut, no esta subjecte a una seleccio estreta. Potser per aquesta ran les

diferencies en la segiiencia del DNA entre diferents individus son molt frequents.

Si s'analitza, per exemple, una determinada regio no codificadora a 10 cromosomes
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FIG. 5. Esquema de la reaccio en cadena de la polimerasa (PCR). Les dues cadenes de la

sequencia de DNA d'interes se separen per calor. A continuacio, l'oligonucleotid que actua corn

encebador s'uneix als extrerns de la sequencia. Gracies a I'accio del DNA polimerasa se sintetitza

una nova cadena de DNA complementaria a l'original. Aquesta, a la vegada, servira de motile en

el titles segiients, per tal d'obtenir al final de la reaccio una gran quantitat de la sequencia

problerna que es vol analitzar.

diferents, pot existir una variacio cada 200 nucleotids. Aquestes variacions
constitueixen els polimorfismes del DNA (Fig. 6, 7) i poden classificar-se en tres
grups:

(i) Els fragments de restriccio de longitud polimorfica (RFLP).
(ii) Els minisatel•lits, o nombre variable de repeticions «en tndem» de

sequencies entre 7 i 40 nucleotids (Variable Number of Tandem Repeats, VNTR).
(iii) Els microsatel-lits, o repeticions de sequencies entre 2 i 7 nucleotids

(Short Tandem Repeats, STR).
Ates que els polimorfismes del DNA es transmeten amb caracter mendelia

poden utilitzar-se com a marcadors genetics. Un marcador genetic sera, doncs,

aquell polimorfisme que permeti distingir els diferents al-lels que ocupen un
determinat locus al genoma huma.

ESTRATEGIES DE DIAGNOSTIC GENOTIPIC

Per abordar l'estudi genotipic d'una malaltia hereditaria monogenica

existeixen diferents estrategies diagnostiques: l'analisi directa que porta a la
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FIG. 6. Polimorfisme per substitucio d'un nucleotid en la diana de restriccio que es I'origen

dels fragments de restriccio de longitud polimbrfica.

identificacio de la lesio molecular especifica i l'analisi indirecta que, sense

identificar el gen mutat, permet seguir la seva herencia dins d'una familia en

estudi.

L'analisi directa es possible, teoricament, sempre que es planteja l'estudi

d'un gen amb una estructura coneguda. A la practica, s'aplica sempre que es

doni alguna de les circumstancies segiients:

(i) Quan la causa majoritaria de la malaltia es una delecio. Un bon exemple

n'es la distrofia muscular de Duchenne (DMD), deguda a les anomalies en el
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FIG. 7. Polimorfisme degut a l'existencia d'un nombre variable de repeticions.
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gen de la distrofina, situat a la regi6 p21 del cromosoma X. Al voltant d'un 60%
dels nens afectats de DMD tenen una deleci6 en el gen de la distrofina i el
diagnostic molecular d'elecci6 en aquests casos es l'analisi directa per evidenciar
l'existencia de delecions mitjancant 1'amplificaci6 selectiva (PCR) de les
diferents regions del gen. La falta d'una o de mes bandes en el producte
amplificat demostra no tan sols l'existencia de la delecio sing tambe la mida i
la localitzaci6 de la mateixa.

(ii) Quan la responsable d'un fenotip anormal son mutacions homogenies.

Es el cas, per exemple, de la distrofia miotonica. La PCR permetla detecci6 dels

al-lels normals i de les expansions de mida petita. Per tal de detectar les
expansions mes grans s'utilitza la tecnica de Southern i una hibridacio amb la

sonda que reconeix el gen de la distrofia miotonica.

L'estrategia indirecta d'analisi genotipica es fonamenta en la utilitzaci6

dels polimorfismes del DNA com a marcadors que permeten seguir l'herencia

d'un gen anormal en una determinada familia afectada. L'analisi indirecta

s'aplica en els casos segiients:

(i) En l'estudi de malalties hereditaries monogeniques en que s'ha identificat

el gen responsable pero existeix una gran heterogeneitat en les mutations que
causen el fenotip anormal. A la practica, es impossible identificar, a cada

familia, quin es el defecte molecular i el que es fa es analitzar el patr6 de

segregaci6 dels marcadors situats dins del gen o molt a prop del mateix.

(ii) En l'estudi de les entitats de les quals es coneix la situacio del gen

responsable Pero aquest encara no s'ha clonat ni, per tant, caracteritzat.

L'estrategia directa es sempre la d'eleccio pero es condici6 indispensable

coneixer a priori la mutaci6 que s'ha d'identificar. L'estrategia indirecta, que es

molt util en un gran nombre de casos, to algunes limitacions com son la necessitat

d'un estudi familiar per a establir quin es l'haplotip (conjunt de marcadors) que

s'hereta amb el gen mutat, i el fet que els resultats que s'obtenen son sempre

probabilistics perque s'han de tenir en compte les recombinations que poden tenir

lloc entre el gen mutat i els marcadors analitzats.

COMENTARI FINAL

En el transcurs dels darrers anys hem estat testimonis de grans avencos en

el camp de la tecnologia del DNA recombinant. Tot aixo ha fet possible la

manipulaci6 del material genetic per a l'estudi de fenomens biologics

fonamentals i de processos patologics ben definits en la practica clinica. En

aquest ordre de coses, s'ha iniciat la definici6 d'algunes malalties en termes de

patogenia molecular, amb una precisi6 diagnostica impensable fa pocs anys.

Des d'un punt de vista teoric, les possibilitats tecniques d'estudi del genoma

son il•limitades i aquest fet comporta un compromis per als professionals de

la salut que hauran de ser capacos d'enfocar des d'un punt de vista molecular,

no tan sots les bases fisiopatologiques de les malalties sin6 tambe les seves

implicacions diagnostiques i terapeutiques.


