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Una segona etapa en la historia de la Bio-

logia Molecular ha estat oberta amb les tec-

niques d'enginyeria genetica. Les decades
dels 50 i 60 foren 1'epoca daurada de la Bio-

logia Molecular dels organismes procariotes

amb els descobriments de la doble helix del

DNA, el dogma central, l'opero, el codi ge-

netic, etc. Tothom pensava que a partir

d'aquestes teories (que eren confirmades i

matitzades utilitzant Escherichia coli com a
model experimental) no hi havia cap altre

salt conceptual per arribar a comprendre el
funcionament d'un organisme superior. Nin-

gu no s'escandalitzava quan Monod deia que
el que era veritat per a E. coli tambe ho era

per a I'elefant. Calia doncs posar-se a tre-

ballar i acumular les dades experimentals per

arribar a confirmar aquesta afirmacib.
Hi havia, pero, grans dificultats d'ordre

tecnic i experimental per assolir el mateix ni-
vell de coneixement que en E. coli; es a dir, el
que hom to sobre la regulacio i expressio de

la informacio genetica en un organisme pro-

cariota. Els organismes superiors son molt

mes complexos i per tant reuneixen majors

dificultats per a ser estudiats. A nivell de la

genetica classica els coneixements son molt

mes redults. D'altra banda el genoma d'un

mamifer to una complexitat 1.000 vegades

mes gran que el d'un bacteri. Tinguem

tambe en compte que hi ha el problema de la

diferenciacio cellular. Queda clar, doncs,

que els organismes superiors son extremada-

ment dificils de manipular.

A comencaments dels anys 70 cap bioleg

molecular podia imaginar el que succeiria

durant aquesta decada. Arribar a aillar un

gen unic d'un organisme eucariota era una

tasca somiada per tots. Gracies a la revolucio

tecnologica aportada per les tecniques d'en-

ginyeria genetica aquest pas va ser superat

amb gran facilitat i dona lloc a una serie de

descobriments que han fet tremolar molter

de les teories universalment acceptades en
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Biologia Molecular. Una vegada mes, els re-
sultats obtinguts pels esforcos humans i fi-
nancers de la recerca fonamental han donat
lloc a un gran avenc en el coneixement. Aixi
mateix i de manera imprevisible -com
sempre passa en recerca fonamental- han
resultat ser de gran interes medic i industrial.

Aixi doncs, gracies a les tecniques d'engi-
nyeria genetica actualment es possible atllar
un gen d'un organisme superior, obtenir mi-
lions de copies d'aquest boci de DNA que es
troba dilult un milio de vegades en el geno-
ma. Un cop atllat hem pogut dur a terme la
seva analisi estructural de manera extrema-
dament detallada. I hem vist, amb gran
sorpresa de tots, que contrariament al que
passa en procariotes, els gens eucariotes es-
tan formats per blocs de sequencies (exons)
no contigus que codifiquen per al RNA

missatger; aquests blocs estan separats per

sequencies (introns) que, si be estan transcri-
tes, no es troben en el mRNA. Aquests gens
s'han pogut sequenciar de manera complerta
gracies al desenvolupament de les tecniques
de sequencia del DNA. Aixi, hem pogut estu-
diar les sequencies comunes trobades en dife-
rents punts dels gens estructurals com, per
exemple, l'anomenada Hogness "box" o
caixa de Hogness. Aquesta consisteix en una
curta sequencia rica en AT del tipus TATA
que es troba uns 30 nucleotids abans de l'ini-
ci de la transcripcio i que sembla ser el seu
promotor. Un altre tipus de sequencies co-
munes son les que es troben en les fronteres
dels introns i exons que serien les respon-
sables de 1'eliminaci6 dels introns.

Aquests coneixements sobre l'estructura
fina dels gens en organismes eucariotes son el
primer pas per comprendre el seu funciona-
ment. Es a dir, que son indispensables per
coneixer tots els processor de l'expressio ge-
nica des dels mecanismes de transcripcio,
processament i traduccib del mRNA, fins a
1'especifitat de l'expressio en els diferents es-
tadis del desenvolupament cellular. Encara
que estem lluny de resoldre tots aquests
problemes, ja hem donat un gran pas enda-

vant. Els coneixements actuals sobre
l'estructura dels diferents gens que codifi-
quen per les globines en son un exemple.
Sense voler fer un repas complert de tots

els details estructurals d'aquest sistema ge-

nic, direm que tots els gens que codifiquen

per a les cadenes de les hemoglobines

embrionaries, fetals i adultes han estat estu-
diats de manera exhaustiva. Horn coneix Ilur

localitzacio cromosomica, les distancies (a
nivell molecular) que els separen, llur estruc-

tura en introns i exons, etc. El que es mes in-

teressant, pero, es que moltes de les anoma-

lies observades fenotipicament en les he-
moglobines tenen els seus origens en canvis
estructurals a nivell molecular que actual-

mente podem visualitzar en el DNA. Hom ha

pogut descriure quines son les deficiencies en

el DNA responsables de les hemoglobines

Lepore, antiLepore i Kenya, productes de di-

ferents "crossing over" asimetrics entre els

gens d i P. En el cas de les a talassemies les

formes fenotipiques corresponen a diferents

situacions a nivell molecular. Hom ha trobat

des de la deficiencia complerta dels quatre

gens a fins a la mutaci6 del codo d'acaba-

ment, donant Iloc a una cadena prolongada

de 32 aminoacids. Tanmateix, els diferents

tipus de 0 talassemies corresponen a anoma-

lies observades en els introns o en les regions

perigeniques. Aquests coneixerent permeten

fer un diagnostic prenatal amb gran facilitat.

Amb les tecniques actuals hom ha de disposar
tan sots d'uns micrograms de DNA de cel.lu-
les fetals i determinar els mapes de restriccio
de les zones geniques de les globines.

Les immunoglobulines son un altre dels
sistemes genics en que la utilitzacio de les
tecniques d'enginyeria genetica ha estat in-
dispensable per comprendre'l. Aquests gens
estan organitzats en tres families multigeni-
ques (una per a cada una de les cadenes lieu-
geres K i A i una tercera per tots a els
altres tipus de cadenes pesades), localitzades
en tres cromosomes diferents. Les cadenes
lleugeres i pesades (L i H), les regions va-
riables i constants (V i C) i les regions de jun-
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66 (J i D) estan codificades per diferents

fragments genics. L'estudi estructural a ni-

vell molecular d'aquest complex sistema ge-

nic ha permes descobrir I'existencia d'un

complicat reordenament de tots aquests gens

durant les etapes de diferenciaci6 dels limf6-

cits B. En les cel•lules germinals (on no hi ha

expressi6 d'aquests gens) els segments genies

que codifiquen per a les regions V i C es tro-

ben molt distants. En canvi, en les cel•lules

productores els gens V i C estan associats,

com consequencia d'una reorganitzaci6 geni-

ca que comporta translocacions i deficiencies

durant les etapes de diferenciaci6 d'un limf6-

cit productor d'un antic6s.

Molts d'altres sistemes genics han estat es-

tudiats en els darrers cinc anys, per6 encara

ens queda un llarg cami per arribar a conei-

xer de forma exhaustive l'expressi6 d'un gen

en una cel•lula eucariota. Tanmateix, ja exis-

teixen metodes per abordar aquest problema

al menys de forma parcial. Sabem introduir

en una cel•lula receptora un DNA viric que

ha estat parcialment modificat per manipula-

ci6 "in vitro", gracies a tots els sisternes

quimics i enzimatics que possefm actual-

ment, i estudiar la seva replicaci6 i expressi6.

D'aquesta manera ha estat possible construir

els mapes genetics de diversos virus i les

sequencies nucleotidiques responsables del

seu funcionament.

A mes, donat que actualment disposem de

gens clonats tambe es possible introduir-los

en cel•lules animals i estudiar llur expressi6.

Ja que tan sols una cel•lula entre 10° a 1016

transformada per aquest DNA hom ha de

disposar d'un sistema que reconegui quines

han acceptat el gen clonat. Aix6 es realitza

acoplant al gen clonat un gent que doni a la

cel•lula un avantatge selectiu. S'utilitza el

gen que codifica per a la timidin-quinasa

(TK) del virus Herpes simple 1. Aquest

hibrid molecular es introduit en cel•lules de

ratoli L, TK- i hom selecciona per la funci6

TK. Les cel•lules que posseeixen el complex

TK + gen sobreviuran en un medi selectiu,

mentre que les no transformades moriran.

Gens com la globina, l'ovalbumina, etc. han

estat introduits d'aquesta forma i s'ha vist

que s6n transcrits.

Si be la significaci6 fisiol6gica d'aquests

experiments es poc relevant en no haver-hi

especificat en 1'expressi6 del gen introduit

(l'ovalbumina en cel•lules de ratoli?), cal dir

que tenen un gran interes, perque permeten

estudiar les sequencies que son essencials per

a la transcripci6 i processament del mRNA.

Encara, per6, no podem respondre a la giies-

ti6 mes fonamental que es el perque un gen

donat s'expressa unicament en un determinat

tipus de cel•lules i no en d'altres. Tenim ja

certes indicacions com en el cas de les immu-

noglobulines; tanmateix comprendre perque

els gens de les globines son expressats nomes

en cel•lules eritroids i perque els gens fetals

ho s6n en cel•lules fetals i els adults en l'adult

encara demanara un cert temps, i tambe sens

dubte un avenc important des del punt de

vista metodol6gic que cap bi6leg molecular

pot preveure com i quan tindra lloc.


