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Quan un es posa davant del DNA en una

actitud <<contemplativa>> no pot deixar d'ex-

perimentar un sentiment de perplexitat i de

grandesa. Com poden uns quants milers de

Iletres definir la vida d'un organisme? Com

uns petits canvis fan que un organisme sigui

viable o no, defineixin la bellesa d'una papa-

Ilona o tantes coses mes? La informaci6 ge-

netica codificada circula per Internet a gran

velocitat, en qualsevol PC es pot emmagatze-

mar el genoma sencer d'uns quants organis-

mes... Tot aixo amb un alfabet forca rudimen-

tari, nomes quatre lletres. Les instruccions

necessaries per fabricar un automobil ocu-

pen molt mes espai que els milions de lletres

necessaries per codificar el genoma huma.

Pero aquesta segiiencia de lletres apa-

rentment simple amaga darrere seu una

gran complexitat quimica. Cada lletra co-

rrespon a uns 30-33 atoms amb una disposi-

ci6 fixa, Pero molts dels enllacos entre

aquests atoms tenen una gran flexibilitat i

capacitat d'interacci6 per poder adaptar-se

a les necessitats de la cel•lula. Cada lletra pot

escriure ' s de moltissimes maneres , la dispo-

sici6 en l'espai de cada base es modifica

continuament sota la influencia de I'entorn

del DNA. De fet, la segiiencia de bases d'un

gen, que podem escriure en qualsevol full

de paper, amaga sota seu una complexitat

quimica enorme.

En aquesta part del volum 48 dels TRE-

BALLS, destacats investigadors del nostre

pais analitzen els deferents nivells de com-

plexitat de ] a conformaci6 i estructura del

DNA en la cel.lula . La presencia dels inves-

tigadors catalans en aquest ambit es consi-

derable . No ho es tant en l'estudi de 1'activi-

tat biologica del DNA: replicaci6 , activaci6 i

repressi6 dels gens , etc. Aquests darrers as-

pectes hauran de ser tractats en una altra

ocasi6.

LES FORMES DEL DNA

Quan Watson i Crick varen proposar el

seu conegut model del DNA, no sols varen
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establir els principis conformacionals que
donen Hoc a la doble helix, sing que el seu
model tambe va permetre comprendre els
fonaments de la duplicacio i la transmissio
dels Bens. Despres s'han estudiat i analitzat
moltes altres conformacions possibles del
DNA, tai com es descriu en Particle d'Urpi i
Azorin en aquests TREBALLS. Noes clar quines
d'aquestes conformacions poden arribar a
tenir un paper en el comportament biologic
del DNA, pero cal destacar que hi ha feno-
tnens biologics essencials en els quals el
DNA to un paper central, pero que no se'n
coneix el mecanisme. Em refereixo per
exemple a l'aparellament dels cromosomes
en la meiosi: molecules de DNA identiques
es reconeixen mutuament. D'alguna manera
la informacio proporcionada per la segiien-
cia de bases es manifesta exteriorment, i
molecules identiques poden interactuar. Hi
ha hagut diversos models per explicar
aquest fenomen, practicament tots ells ba-
sats en helixs triples i quadruples, de les
quals es parla en detail en Particle d'Urpi i
Azorin. Models similars poden explicar 1'a-
parellament local del genoma dels bacteris
en la recombinacio genetica. Tot aixo fa que
l'estudi de la formacio d'helixs multiples del
DNA tingui un gran interes, encara que de
moment noes tingui una evidencia solida de
quin es el comportament del DNA en la
col-lula en el transcurs d'aquests processos.

El problema del reconeixement entre
molecules de DNA identiques va intrigar-
me des del moment que vaig entrar en con-
tacte amb aquesta fascinant molecula.
L'any 1962 vaig construir el model que es
presenta en la figura 1 (annex 4). Aquest ti-
pus de model permet la interaccio de les ba-
ses pels dos costats. Alguns autors han sug-
gerit que la interacci6 pot tenir hoc pel sole
estret (vegeu Particle d'Urpi i Azorin), pero
semblaria mes logic postular una interaccio
pel sole ample, ja que els parells de bases
AT i G•C poden formar ponts d'hidrogen

complementaris amb parells de bases iden-
tics.

La possible existencia d'aquesta forma
del DNA va ser el motiu principal que em va
impulsar a introduir-me en els metodes de
difraccio de raigs X, encara que de moment
no ha estat possible demostrar amb segure-
tat 1'existencia d'un duplex amb aquesta
conformacio. De tota manera, el DNA esti-
rat (Lebrun i Lavery, 1996; Konrad i Bolo-
nick, 1996) sembla adoptar una conformacio
d'aquest tipus. De fet, els models proposats
son compatibles amb els resultats experi-
mentals que proporciona la difraccio de fi-
bres (Fornells et al., 1983).

LA DINAMICA I CONDENSACIO
DEL DNA

Tots hem tingut 1'experiencia d'intentar

manipular un cordill, el fit del telefon o
una manega de reg i trobar-nos que es for-
men tota mena de nusos, recargolaments i
altres embolics. Tot aixo es trivial compa-
rat amb els greus problemes topologies
que experimenta el DNA en el nucli cellu-
lar: un metre de DNA esta empaquetat en
un nucli cellular unes cent mil vegades
mes petit, amb un diametre normalment
inferior a 10 pin. A mes, en el proces de du-
plicacio, les dues meitats complementaries

que formen la doble helix del DNA se se-
paren i donen floc a dues noves helixs do-
bles. Per resoldre tots aquests problemes

topologies el DNA necessita uns enzims

especifics. Tots aquests aspectes del com-
portament del DNA son analitzats per
Roca en aquests IREBALLS.

En els organismes superiors 1'empaque-
tament del DNA es veu ajudat per unes pro-
teTnes: les histones en el nucli somatic, i
altres proteInes basiques en els espermato-
zous. Aquests dos tipus de comportament
son analitzats per Daban, del Valle, Gime-



nez, Saperas, Daban i Chiva en aquests FRF-
BALLS. Son proteines que no tenon una gran

especificitat de sequencia , poden empaque-
tar practicament qualsevol sequencia del
DNA.

Finalment Prats, DebOn, Vaque i Cornu-
della ens permeten copsar alguns aspectes
de l'organitzacio del genoma, precisament
d'aquelles sequencies que codifiquen la sin-
tesi de les proteines associades amb el DNA
als espermatozous.
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