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1- HEMOSTÀSIA

L’hemostàsia és el sistema fisiològic encarregat de conservar un equilibri entre el manteniment de la

fluïdesa de la sang en condicions normals, i la ràpida formació d’un trombus en el cas de produir-se

una ferida vascular. Consisteix en una complicada xarxa d’interaccions entre les parets dels vasos

sanguinis i els components de la sang que inclou elements cel·lulars (plaquetes, glòbuls vermells) i

proteïnes que generalment  es troben en plasma de forma inactiva.

Aquest equilibri està regulat per factors procoagulants que formen la cascada de la coagulació i

factors anticoagulants i fibrinolítics que s’encarreguen de mantenir la fluïdesa de la sang i de desfer el

trombus quan la ferida ja ha estat reparada.

La desregulació d’aquest complex equilibri pot resultar en dues tendències diferents: la trombosi,

resultat d’un increment de factors procoagulants o una disminució de factors fibrinolítics i altres

inhibidors de la coagulació, i la tendència hemorràgica en els casos contraris.

Ja al 1860, Virchow va publicar el que es coneix clàssicament com la tríada de Virchow, que defineix

els tres determinants principals que influeixen en la regulació de l’hemostàsia: la paret del vas, el flux

sanguini i els constituents de la sang (Virchow, 1860). Revisions actuals de la tríada de Virchow

apunten a tres nous elements de l’hemostàsia com a màxims responsables de la seva adequada

regulació: l’endoteli, les plaquetes, i els factors solubles de la coagulació (Blann and Lip, 2001).

En una primera fase (hemostàsia primària) les plaquetes s’adhereixen a les proteïnes adhesives de les

cèl·lules endotelials lesionades produint una agregació plaquetària a l’endoteli lesionat. A

continuació, es desencadena la formació del coàgul de fibrina mitjançant l’activació de la cascada de

la coagulació (hemostàsia secundària) (Baumgartner, 1973)

1.1- L’endoteli

Un primer regulador de l’hemostàsia és l’endoteli. En condicions normals, les cèl·lules endotelials

estan altament especialitzades per ser activament antitrombòtiques. En primer lloc, com a barrera

protectora impedint el contacte dels factors de la coagulació que circulen en el torrent sanguini amb

les capes interiors del teixit endotelial, que són altament reactives; en segon lloc, per la seva funció

activa com a inhibidor plaquetari i de la coagulació, i activador de la fibrinòlisi.

L’endoteli manté la fluidesa de la sang amb la producció d’inhibidors de la coagulació com són la

trombomodulina (TM) i l’heparan sulfat (Esmon and Owen, 1981). A més, inhibeix també

l’agregació plaquetària alliberant prostaglandina PGI2 i òxid nítric (NO) (Weiss and Turitto, 1979).

Finalment, desenvolupa la seva funció d’activador de la fibrinòlisi mitjançant la síntesis i secreció
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d’activadors fibrinolítics: l’activador tissular del plasminogen (t-PA), i l’activador del plasminogen

tipus urokinasa (u-PA) (Cines, et al., 1998).

En canvi, quan es produeix una lesió de l’endoteli, les estructures subendotelials (col·lagen, factor

tissular, ...) queden exposades, les cèl·lules endotelials són estimulades i sintetitzen el Factor Tissular

(TF) i un inhibidor de l’activador del plasminogen (PAI-1) (Sidelmann, et al., 2000), redueixen la

síntesi de PGI2 i augmenten la secreció del Factor Activador Plaquetari (PAF) provocant així

l’agregació i activació plaquetària, l’activació de factors de la coagulació presents en la sang, que

acaba amb la formació massiva de trombina (T), i la inhibició de la fibrinòlisi.
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Figura 1: Comparació de l’endoteli sa versus lesionat. A la part superior de la imatge es mostren els

diferents components secretats per un endoteli sa, i els efectes que provoquen sobre diferents processos

biològics. En la part inferior es mostren, en canvi, els components secretats en un endoteli lesionat.

Imatge adaptada de la que apareix a la pàgina de l’ Stanford University Medical Center

(www.cardiology.standford.edu/VascularMedicine).
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1.2-Les plaquetes

La funció de les plaquetes és essencial per a la coagulació. Inclou l’adhesió inicial a la lesió endotelial

mitjançant les glicoproteïnes adhesives de les plaquetes (Pytela, et al., 1986; Ruggeri, 2003), la

secreció dels seus components emmagatzemats (principalment factors procoagulants i

antifibrinolítics), i la formació de grans agregats plaquetaris que culminen l’hemostàsia primària

(Baumgartner, 1973).

L’adhesió inicial depèn de la interacció entre les plaquetes i el factor von Willebrand (vWF), factor

que serveix de pont entre les glicoproteïnes de les plaquetes i el col·lagen exposat en la lesió vascular

(Ruggeri, 2003). Aquest procés d’adhesió plaquetària desencadena canvis morfològics de les

plaquetes, que inclouen una reorganització dels lípids de membrana, principalment caracteritzada per

la translocació de la fosfatidilserina de la capa interna a la capa externa de la membrana (Zwaal,

1978). La membrana de la plaqueta activada, formada per fosfolípids carregats negativament, serveix

de superfície per concentrar els factors de coagulació i desencadenar totes les reaccions de la cascada

de la coagulació de forma localitzada en l’agregat plaquetari (Spronk, et al., 2003).

1.3-La cascada de la coagulació

Com hem explicat anteriorment, la coagulació sanguínia s’inicia en resposta a una lesió de l’endoteli,

que provoca el contacte de la sang amb la superfície subendotelial. Aquest contacte desencadena la

cascada de la coagulació (Davie and Ratnoff, 1964; Macfarlane, 1964).

La cascada de la coagulació engloba una sèrie de reaccions en cadena consistents en l’activació

seqüencial de diverses serin proteases dependents de vitamina k amb l’ajut de proteïnes que actuen

com a cofactors de les reaccions. Totes les reaccions es duen a terme ancorades a la superfície de la

membrana plaquetària, endotelial o d’altres cèl·lules de sang perifèrica. Impliquen l’activació de

precursors inactius (zimògens) que són convertits en la seva forma de proteasa activa mitjançant un

tall proteolític i un posterior canvi conformacional del domini catalític que permet l’exposició del

centre actiu. El nou producte activat serveix doncs com a activador del següent producte de la

cascada, de manera que es va creant un efecte amplificador que permet la producció massiva de grans

quantitats de trombina en un temps mínim (Davie and Ratnoff, 1964; Macfarlane, 1964).

Pràcticament totes aquestes reaccions són dependents d’ions calci (Ca2+) i de superfícies

fosfolipídiques amb forta càrrega elèctrica negativa, aquestes últimes proporcionades per les

membranes cel·lulars on es localitzen les reaccions (Zwaal, 1978).

Malgrat que  inicialment es van descriure dues vies clàssiques d’activació de la cascada de la

coagulació, la via extrínseca i la via intrínseca, en el model actual de la cascada de la coagulació es

considera que la separació de les dues vies no es produeix in vivo, i que majoritàriament, s’inicia
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mitjançant el contacte del Factor VII (FVII) amb l’endoteli lesionat. Aquesta activació inicial genera

una quantitat de trombina petita però suficient per retroactivar tota la cascada de la coagulació per la

via intrínseca i amplificar exponencialment la generació de trombina (Gailani and Broze, 1991;

Hoffman and Monroe, 2001; Spronk, et al., 2003).



Introducció Maria Sabater Lleal

-32-

Figura 2: Representació esquemàtica de la cascada de la coagulació. Les fletxes vermelles

simbolitzen retroactivacions positives produïdes per la trombina per amplificar la cascada.

Les “a” subindexades indiquen els factors activats.
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1.3.1-La via extrínseca

El principal sistema iniciador de la coagulació in vivo és el sistema de la via extrínseca (Hoffman and

Monroe, 2001; Spronk, et al., 2003). El primer activador de la cascada de la coagulació és una

proteïna integral de membrana, el factor tissular (TF). Quan es produeix una lesió de l’endoteli, el TF

queda exposat i s’uneix al factor VII (FVII) que immediatament s’activa (FVIIa). El complex FVIIa-

TF iniciarà la cascada de la coagulació activant els factors IX i X a FIXa i FXa respectivament, en

contacte amb els fosfolípids de membrana i en presència de calci (Mackman, 2004; Osterud and

Rapaport, 1977) (Figura 2).

L’exposició de fosfolípids carregats negativament a la part externa de la membrana cel·lular és

imprescindible per a una unió eficient dels substrats (FIX i FX). Quan les cèl·lules són lisades o

lesionades, es perd l’asimetria de la capa de fosfolípids, i això resulta en l’exposició de

fosfatidilserina i fosfatidiletanolamina en la part externa de la membrana, fet que activa notablement

el complex FVIIa-TF (Beavers and Voeller, 1983; Zwaal, 1978).

Al seu torn, el FIXa també catalitzarà l’activació de FX a FXa (Figura 2). Tot i que el FXa format a

partir del complex TF-FVIIa és ràpidament inhibit tant pel TFPI (Inhibidor de la via del Factor

Tissular) com per l’Antitrombina (AT) (veure apartat 1.3.4), aquesta mínima activació resulta en les

quantitats mínimes suficients de trombina necessàries per la retroactivació de tota la cascada per la

via intrínseca i l’activació dels cofactors Factor V i VIII (FV i FVIII). A més, la trombina també

activarà les plaquetes, en la superfície de les quals es durà a terme una producció explosiva de

trombina, deguda a tots els factors retroactivats que units als seus cofactors incrementaran la seva

activitat de forma exponencial (Hoffman and Monroe, 2001).

1.3.2-La via intrínseca

El sistema de la via intrínseca resulta en l’activació del FIX per una via independent a la via del TF-

FVII i és la responsable de la generació massiva de trombina necessària a per la ràpida formació del

coàgul (Hoffman and Monroe, 2001; Spronk, et al., 2003). El Factor XII (FXII) s’uneix a superfícies

carregades negativament amb els seus cofactors (quininogen d’alt pes molecular (HMWK) i la

precalicreïna) i s’activa. La seva activació promou alhora l’activació del FXI per formar FXIa, el qual

al seu torn activarà el FIX a FIXa. El FIXa activarà el FX, convergint així amb la via comuna de la

coagulació (apartat 1.3.3, Figura 2).

La rellevància dels factors XII, precalicreïna i quininogen, no obstant, han estat qüestionats en

revisions actuals de la cascada de la coagulació, ja que no s’observa afectació clínica hemorràgica en

les deficiències d’aquests factors (Spronk, et al., 2003), probablement perquè el FXI pot ser activat

directament per la trombina (Gailani and Broze, 1991). El que sí que presenta manifestació clínica
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hemorràgica són les deficiències de factors VIII i IX (FVIII i FIX), responsables de les hemofílies A i

B respectivament, fet que indicaria que aquests factors són els responsables de l’amplificació massiva

de la trombina, i que la trombina generada per l’activació via FVIIa-TF no és suficient per a la

generació del coàgul de fibrina sinó que necessita de la presència de la via intrínseca. Aquest fenomen

es pot explicar per la diferent localització de les dues vies (Hoffman and Monroe, 2001): així com

l’activació depenent de TF es localitza a les cèl·lules subendotelials exposades després d’una lesió, la

fase d’amplificació de la cascada té lloc en la membrana de les plaquetes, un cop activades i

agregades per efecte de la trombina generada per la via extrínseca. El fet de separar les dues fases de

la coagulació s’interpreta com un mecanisme més de control de la coagulació.

1.3.3-La via comuna

El FIXa, sigui format per la via intrínseca o l’extrínseca, activa el FX a FXa en presència del seu

cofactor (el FVIIIa), fosfolípids i calci, formant el complex Xase (tenase). De la mateixa manera, el

FXa en combinació amb el cofactor FVa, fosfolípids i calci, formen el complex Protrombinasa, que

converteix la protrombina (PT, FII) en trombina (T, FIIa) (Dahlback, 2000).

Finalment, la trombina és capaç de convertir el fibrinogen, una proteïna multimèrica soluble formada

per tres parells de cadenes polipeptídiques, en monòmers de fibrina que, per polimerització

espontània, es convertiran en el polímer de fibrina  que forma el trombus.

Paral·lelament, la trombina activa també el FXIII (FXIIIa), factor que produeix unions covalents en el

coàgul de fibrina per convertir-lo en una malla de fibrina estable. Aquesta malla de fibrina lliga les

plaquetes i contribueix a la unió de les proteïnes necessàries per a la formació del trombus a la paret

del vas (Schwartz, et al., 1973).

El coàgul de fibrina, a més, és mantingut per l’Inhibidor de la Fibrinòlisi Activable per Trombina

(TAFI), que com diu el seu nom, s’activa amb nivells elevats de Trombina i protegeix el coàgul de la

degradació fibrinolítica mitjançant proteòlisi dels residus de Lisina C-terminals de la fibrina

necessaris per a la unió del plasminogen, la plasmina, i els activadors del plasminogen (t-PA i u-PA),

i per tant, evitant-ne la seva funció (Bajzar, 2000; Bajzar, et al., 1995).

1.3.4-La inhibició de la cascada de la coagulació

El primer control de la cascada de la coagulació el produeix l’endoteli (apartat 1.1). Aquest, té

diversos mecanismes per mantenir el coàgul localitzat al lloc on s’ha produït la lesió i prevenir

possibles trombosis. La trombina que escapa a la circulació és inhibida per l’Antitrombina (AT) del

plasma, o bé s’uneix a la trombomodulina (TM) estable present en alts nivells en les cèl·lules

endotelials sanes. Amb aquesta unió Trombina-Trombomodulina (T-TM), l’especificitat de la
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trombina varia, perd la seva funció procoagulant i serveix per activar la proteïna C (PC) (Esmon,

1992).

La proteïna C activada (APC) és una serin proteasa dependent de vitamina k que s’activa

mitjançant el complex que forma amb la T-TM i la proteïna S (PS). Aquest complex s’uneix a les

cèl·lules endotelials amb l’ajuda dels Receptor Endotelial de la Proteïna C (EPCR) (Fukudome and

Esmon, 1994; Stearns-Kurosawa, et al., 1996) i inactiva els cofactors FVa i FVIIIa (Dahlback, 1995;

Dahlback and Villoutreix, 2005), i també activa la fibrinòlisi, probablement mitjançant la seva unió al

PAI-1. La inactivació dels esmentats cofactors que activen els factors FXa i FIXa frena la via

intrínseca i atura la formació de trombina en les zones on l’endoteli no està danyat.

La proteïna S també és un proteïna dependent de vitamina k, un 30% de la qual circula lliure en

plasma i la resta circula acomplexada amb una proteïna d’unió del sistema del complement (C4BP).

Només la fracció lliure serveix de cofactor per al sistema de la APC (Dahlback and Villoutreix, 2005)

(Figura 3).

L’Antitrombina (AT), a més de ser un potent inhibidor de la trombina, també inhibeix el FIXa i el

FXa, així com el FXIa i el FXIIa (van Boven and Lane, 1997) mitjançant la formació de complexos

un a un. La seva funció fisiològica és protegir la circulació dels enzims procoagulants que es puguin

alliberar del lloc de la ferida vascular i localitzar la resposta hemostàtica només al lloc de la ferida.

L’AT, per ser activa, necessita la unió a l’heparan sulfat, un proteoglicà present a l’endoteli vascular.

El complex heparan sulfat-AT uneix la trombina lliure (o en menor grau als altres factors activats de

la coagulació esmentats) i n’inactiva el centre actiu. De tota manera, quan la trombina està unida als

complexos tenasa o protrombinasa, és resistent a aquest efecte inhibidor (Hogg and Jackson, 1989;

Weitz, et al., 1990).

El TFPI (inhibidor de la via del factor tissular) inhibeix el complex TF-FVIIa mitjançant la

formació d’un complex quaternari FXa-TFPI-TF-FVIIa unit a la membrana que inhibeix tant el

complex iniciador de la cascada de la coagulació per la via extrínseca com el propi FXa (Broze 1994;

Rao and Rapaport, 1987).
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Figura 3: Activació del Sistema de la Proteïna C (PC)(Dahlback and Villoutreix, 2005). A) La

PC s’uneix al complex T-TM mitjançant el receptor endotelial de la PC (EPCR) i s’activa a

APC. B) L’ APC inactivarà el FV amb l’ajuda del seu cofactor PS).

1.4-La fibrinòlisi

La fibrinòlisi és el sistema d’enzims encarregat de desfer el coàgul de fibrina un cop reparada la lesió

vascular. Igual que en la cascada de la coagulació, també es tracta d’una cascada d’activació de

zimògens a les seves formes actives amb retroalimentació positiva i negativa i una precisa regulació

amb proteïnes inhibidores que acaba hidrolitzant el coàgul de fibrina (Preissner and Machovich,

2004).

Durant la formació del coàgul, tant les plaquetes com les cèl·lules endotelials segreguen PAI-1, un

inhibidor que impedeix el pas del precursor de la plasmina (el plasminogen) a la seva forma activa

(Lijnen and Collen, 1982; Plow and Collen, 1981). Una vegada reparada la lesió, les mateixes

cèl·lules passen a segregar un activador del plasminogen (t-PA) que el converteix en plasmina, una

serin proteasa que exerceix una retroalimentació positiva sobre el mateix plasminogen, especialment

quan aquest es troba unit a la malla de fibrina (Levin, et al., 1984; Lijnen and Collen, 1982).

Tot aquest procés de fibrinòlisi és finament regulat per l’α2 inhibidor de la plasmina, pels activadors

del plasminogen (t-PA i u-PA) i per l’inhibidor d’aquests últims (PAI-1) (Preissner and Machovich,
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2004). A més, la plasmina també exerceix una retroactivació positiva sobre el plasminogen, fent-lo

més susceptible a la unió als seus activadors (Mangel, et al., 1990).



Introducció Maria Sabater Lleal

-38-

2- EL FACTOR VII

2.1- La proteïna i la seva funció

El factor VII de la coagulació (FVII) és una glucoproteïna dependent de vitamina k sintetitzada al

fetge i secretada en sang com a zimogen inactiu a una concentració de 0.5 µg/ml (la menor d’entre les

proteïnes de la coagulació) en condicions fisiològiques (Fair, 1983). La concentració de Factor VII

activat (FVIIa) és encara més baixa i representa l’1% del total (Morrissey, et al., 1993; Wildgoose, et

al., 1992).

Hem vist en l’apartat anterior que el  FVII representa el primer activador de la cascada de la

coagulació. Quan es produeix una lesió de l’endoteli, el factor tissular (TF també conegut com

tromboplastina) queda exposat i s’uneix al FVII. Un cop unit al TF, el FVII és ràpidament activat

(FVIIa) mitjançant un tall proteolític que divideix la proteïna en una cadena pesada i una cadena

lleugera (Bajaj, et al., 1981; Radcliffe and Nemerson, 1975). El FVII pot ser activat per diversos

factors de la coagulació, que inclouen la trombina, el FXIIa, el FXa, el FIXa, i pel propi FVIIa-TF

(Broze and Majerus, 1980; Nakagaki, et al., 1991; Pedersen, et al., 1989; Rao and Rapaport, 1988). El

complex FVIIa-TF iniciarà la cascada de la coagulació per la via extrínseca (Bauer, et al., 1990;

Osterud and Rapaport, 1977).

El TF pot unir-se tant al FVII com al FVIIa amb una alta afinitat. Tot i que existeixi una petita

proporció de FVIIa en condicions fisiològiques, el FVIIa lliure és un enzim molt dèbil. Només

després de la seva unió al TF incrementa la seva activitat fins a convertir-se en un potent activador de

la cascada de la coagulació (Dahlback, 2000; Davie, et al., 1979).

El TF és una proteïna integral de membrana que es troba sobretot en les capes subendotelials. Aquest

fenomen és essencial per localitzar la resposta hemostàtica només en la membrana de les cèl·lules

subendotelials que hagin quedat exposades després d’una lesió, la qual cosa evita que s’iniciï la

coagulació en el fluïd sanguini i en absència de lesions.

A més, quan el TF s’uneix al FVIIa activa una transducció de senyals intracel·lulars que culminen en

proliferació cel·lular i en nova expressió gènica, sobretot de gens proinflamatoris (Camerer, et al.,

1999).

El producte primari del FVII està format per 466 aminoàcids (Broze and Majerus, 1980; Hagen, et al.,

1986). Com la majoria dels factors que participen en la cascada de la coagulació, pertany al grup de

les serin proteases. La seva estructura, compartida també per la resta de serin proteases, consta de
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quatre dominis proteics i un pre-pro-pèptid que s’escindeix en la proteïna madura (Furie and Furie,

1988) (Figura 4):

- Un pre-pro-pèptid situat a l’extrem amino terminal que conté un pèptid senyal essencial per a la

correcta secreció de la proteïna, i un pro-pèptid que provoca la modificació post-traduccional dels

àcids glutàmics dels dominis Gla (Hagen, et al., 1986; Pan and Price, 1985).  Aquests dominis

estan codificats pels exons 1a i 1b del gen F7 (O'Hara, et al., 1987).

- Un domini anomenat Gla domain característic de totes les serin proteases, on es produeix γ-

carboxilació de deu residus d’àcid glutàmic implicats en la unió al calci i per tant imprescindibles

per a la necessària unió a la membrana (Di Scipio, et al., 1977), codificat per l’exó 2 del gen F7

(O'Hara, et al., 1987).

- Dos dominis EGF (epidermal growth factor 1 i 2 per homologia al factor de creixement

epidèrmic). El primer conté la majoria dels llocs d’unió al TF (Banner, et al., 1996), i també

participa en la unió a ions calci (Selander-Sunnerhagen, et al., 1992). Codificats pels exons 4 i 5

del gen F7 (O'Hara, et al., 1987).

- El domini catalític amb la funció proteasa, codificat pels exons  6 al 8 del gen F7  (Hagen, et al.,

1986; O'Hara, et al., 1987). El centre catalític (típic de serin proteases) consta d’una tríada

formada  per His193, Asp242 i Ser344 (Hagen, et al., 1986).

pre-pro-pèptid Gla    EGF1 EGF2 Domini catalític

 Figura 4: Estructura proteica del FVII. Se senyalitzen amb les fletxes els punts de tall

proteolític per l’escissió del pre-pro-pèptid i per l’activació. Figura adaptada de “The FVII

Mutation Database”, (McVey, et al., 2001).

Un cop escindit el pre-pro-pèptid, la proteïna madura està formada per 406 aminoàcids i té un pes

aproximat de 50 KDa (Broze and Majerus, 1980). Com s’ha esmentat anteriorment, l’activació de la

proteïna es produeix per tall proteolític entre els aminoàcids 152 i 153. Les dues cadenes resultants, la

lleugera formada pels dominis Gla, EGF1 i EGF2 (17 KDa), i la pesada formada pel domini catalític

(28 KDa) s’uneixen per un pont disulfur (Hagen, et al., 1986).
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El FVII pertany a un grup de serin proteases dependents de vitamina k que participen en la cascada de

la coagulació el qual inclou també els factors de la coagulació protrombina, FIX i FX, i els inhibidors

PC i PS. Aquestes sis proteïnes comparteixen una modificació post-traduccional única consistent en

la gamma-carboxilació dels residus d’àcid glutàmic en l’extrem amino terminal, procés que requereix

la presència de proteïna k i que promou la unió del calci necessari per la subsegüent unió a les

superfícies lipídiques de la membrana (Furie and Furie, 1992).

A més, els gens que codifiquen per aquestes proteïnes comparteixen una estructura similar

(Tuddenham, 1994) fet que suggereix que aquestes proteïnes provenen d’un avantpassat comú que va

anar evolucionant a les diferents proteïnes dependents de vitamina k per processos de duplicació

gènica i divergència (Davie, et al., 1986; Leytus, et al., 1986; Long, 1986).

Tenint en compte aquest fenomen evolutiu, és plausible pensar que els gens de les proteïnes

dependents de vitamina k tinguin mecanismes reguladors comuns, formant un grup de pleiotropia

(Lowe, et al., 1997; Sakkinen, et al., 1998; Souto, et al., 2001).

2.2- El gen del FVII (F7) i l’mRNA

La seqüència completa del gen del factor VII (F7) va ser determinada per O’Hara et al (1987). El gen

està situat a 13q34-q.ter (Gilgenkrantz, et al., 1986; Pfeiffer, et al., 1982), a 2.8 Kb a 5’ del gen del

FX  (Miao, et al., 1992)  i consta d’ aproximadament 12.8 Kb distribuïdes en nou exons i vuit introns.

L’estructura de l’mRNA conté aproximadament 2450 nucleòtids que codifiquen un pre-pro-leader de

38 aminoàcids i els 406 aminoàcids presents en la proteïna madura (Hagen, et al., 1986). Darrere del

codó de final de síntesi proteica, continua una seqüència no codificant (3’no traduïda) de 1026

nucleòtids i una cua de poliA. Aquesta regió conté una seqüència de reconeixement de la

poliadenilació (AATAAA) situada 40 nucleòtids a 5’ de la cua de poliA tot i que també existeixen

poliadenilacions alternatives (O'Hara, et al., 1987).

De tota manera, el gen F7 pateix splicing alternatiu, donant lloc a dos tipus de mRNA diferents. El

més freqüent, en el que s’elimina l’exó 1b, representa el 90% del total dels transcrits (Berkner, et al.,

1986; Hagen, et al., 1986). El producte alternatiu resulta en un pre-pro-pèptid més llarg (22

aminoàcids més) però codifica per la mateixa proteïna madura, en ambdós casos funcional (O'Hara, et

al., 1987).
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El promotor del F7

El promotor del F7 és un promotor dèbil específic de fetge (Pollak, et al., 1996). L’inici de

transcripció majoritari està situat a la posició –51 (considerant la posició +1 en l’inici de traducció)

tot i que presenta altres inicis de transcripció minoritaris (Erdmann and Heim, 1995; Greenberg, et al.,

1995; O'Hara, et al., 1987; Pollak, et al., 1996). Els primers 165 pb a 5’ de l’inici de transcripció són

suficients per conferir la màxima activitat del promotor (Erdmann and Heim, 1995; Pollak, et al.,

1996).

A diferència de la majoria de promotors eucariotes, els promotors de les proteïnes dependents de

vitamina k no presenten caixa TATA (Miao, et al., 1992; O'Hara, et al., 1987), un element regulador

present en aproximadament el 80% dels promotors eucariotes de gens codificants (Bucher, 1990). Es

creu que els promotors que no la presenten podrien ser dependents de la unió d’un factor de

transcripció ubicu, Sp1, a la caixa GC del promotor proximal d’aquests gens (Pugh and Tjian, 1990).

A més, el promotor del F7 tampoc té caixa CAAT (Pollak, et al., 1996) encara que aquest element es

conserva en aproximadament el 30% dels promotors eucariotes (Bucher, 1990) i que és crític per als

FIX (Reijnen, et al., 1992) i FX (Huang, et al., 1992).

El promotor del F7 ha estat àmpliament estudiat (Carew, et al., 2003b; Di Bitondo, et al., 2002;

Erdmann and Heim, 1995; Greenberg, et al., 1995; Pollak, et al., 1996; van 't Hooft, et al., 1999) i

s’han pogut descriure diverses seqüències d’unió a proteïnes reguladores (figura 5), les quals podrien

estar modulant la transcripció diferencial d’aquest gen respecte a d’altres proteïnes dependents de

vitamina k (Greenberg, et al., 1995).

En la posició –63 a –58  hi ha la unió de l’hepatocyte nuclear factor-4 (HNF-4), concretament a la

seqüència ACTTTG. Aquest és un factor de transcripció que pertany a la superfamília dels receptors

d’hormones esteroïdees, i que s’expressa majoritàriament en fetge (Sladek, et al., 1990). Té una

funció molt important en la regulació de la transcripció d’una gran part dels gens expressats en el

fetge (Greenberg, et al., 1995). La seqüència d’unió a HNF-4 apareix en una localització similar del

promotor proximal dels Factors VII, IX i X (Greenberg, et al., 1995; Miao, et al., 1992).

En la posició –101 a –94 hi ha una caixa rica en GC (seqüència CCCCTCCCCC) on s’hi uneix un

factor de transcripció ubicu, l’Sp1 (Greenberg, et al., 1995).  L’Sp1 participa en la regulació de molts

promotors virals i cel·lulars (Kadonaga and Tjian, 1986). Estudis de mutagènesi (alteració d’un o

diversos parells de bases de les seqüències in vitro) demostren que la unió de HNF-4 i Sp1 en

aquestes seqüències són crítiques per a l’activitat del promotor i essencials per a la seva expressió

específica en fetge (Erdmann and Heim, 1995; Greenberg, et al., 1995; Pollak, et al., 1996).
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D’altra banda, en la posició –233 a –215 hi ha una seqüència [5’-PuGGTCANNTGACCPy-3 (Pollak,

et al., 1996)] que presenta una forta homologia de seqüència amb els elements d’unió a hormones

(HRE, Hormone Response Elements) (Beato, 1989). Recentment, s’ha descobert que aquest motiu

uneix un receptor d’estrògens que redueix l’activitat del promotor (Carew, et al., 2003b; Di Bitondo,

et al., 2002). Experiments de transfecció de gens reporters (introducció d’una construcció del

promotor seguit d’un gen dissenyat per ser fàcilment quantificable en cèl·lules en cultiu) demostren

que l’expressió del gen disminueix considerablement quan el promotor conté HRE comparat amb el

promotor mínim (fins a –109pb) (Carew, et al., 2003b) (Figura 5).

Les hormones esteroïdees són capaces de difondre a través de la membrana plasmàtica i unir-se a

receptors intracel·lulars presents al citoplasma o al nucli. Aquests receptors són factors de transcripció

induïbles: quan se’ls uneix el lligand poden unir-se a un HRE i modular la transcripció (Lewin, 1997).

La importància fisiològica dels estrògens a l’hora de modular el promotor del F7 queda palesa en la

relació que existeix entre els nivells de FVII i els nivells d’estradiol a diferents etapes del cicle

menstrual femení (Kapiotis, et al., 1998).

Finalment, s’ha vist en experiments in vitro que la deleció dels nucleòtids –1230 a –1214 augmenta la

transcripció del gen al doble (Erdmann and Heim, 1995), la qual cosa suggereix que en aquesta zona

hi ha un element regulador encara desconegut que exerceix una repressió sobre l’expressió del gen

F7.
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Figura 5: Zones reguladores del promotor del F7. A la part superior, localització dels

polimorfismes coneguts en el promotor i factors de transcripció que s’uneixen a les zones

reguladores.
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3- REGULACIÓ FISIOLÒGICA DEL FVII

Els nivells fisiològics de FVII plasmàtic varien enormement en la població, donant valors normals

que van des d’un 50% fins a un 135% dels valors mitjans (obtinguts per un pool de 30 donants sans).

La modulació dels nivells d’aquest fenotip és deguda a una combinació dels efectes dels factors

ambientals amb determinats efectes genètics (Bernardi, et al., 1996; Green and Humphries, 1994;

Lane, et al., 1996b; Lane, et al., 1996c).

3.1-  Factors ambientals

Els nivells de FVII plasmàtics són afectats per diferents factors ambientals, fonamentalment els que

es resumeixen en la Taula 1.

l’edat

l’índex de massa corporal

els nivells de triacilglicerols (TAGs) i de colesterol

la ingestió diària de greixos

resistència a la insulina

els canvis hormonals (menopausa, ús d’anticonceptius orals, teràpia hormonal

substitutòria)

Taula 1: Factors ambientals que afecten els nivells de FVII plasmàtics.

Efecte de TAGs i colesterol sobre els nivells de FVII plasmàtic

El FVII es correlaciona directament amb la concentració plasmàtica de TAG i colesterol (Balleisen, et

al., 1985; Miller, 1985; Scarabin, et al., 1985). Un possible mecanisme per explicar la correlació entre

els nivells de TAGs amb els nivells de FVII és que lipoproteïnes riques en TAG induirien l’activació

de la via extrínseca de la coagulació, fet que portaria a una activació del FVII i per tant a un

subseqüent increment de la síntesi de FVII com a efecte retroactiu de la trombina. Aquest efecte,

també explicaria l’increment postpandrial de FVII després d’una ingesta rica en greixos.

Els quilomicrons i les lipoproteïnes tenen una afinitat d’unió molt forta pel FVII degut a la forta

càrrega negativa que contenen, fet que activaria el FVII mitjançant la via extrínseca, molt

probablement degut a l’acció de l’enzim Lipoproteina Lipasa (LPL) que crearia radicals carregats
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negativament (Moor, et al., 1995). Això també quedaria afectat per la ingestió diària de greixos,

també identificada com a causa ambiental de variació en els nivells plasmàtics de FVII (Mennen, et

al., 1996; Miller, et al., 1986)

Segons una segona teoria (Erdmann and Heim, 1995) la correlació entre nivells lipídics i el FVII seria

deguda a que tots els gens de les apolipoproteines així com els gens de la majoria dels factors de la

coagulació estan positivament regulats per l’HNF-4, per tant, la concentració d’aquest factor de

transcripció seria un possible lligam causant de la correlació entre el metabolisme lipídic i les

proteïnes de la coagulació dependents de vitamina k. A més, existeix una correlació genètica positiva

entre els nivells de TAG i els de FVII (0.38) (Hong, et al., 1999) fet que suggereix que ambdós

fenotips estan regulats per gens comuns. Els autors conclouen que aquests factors genètics comuns

entre el FVII i els TAG expliquen un 7% del total de la variància del FVII.

Efecte dels canvis hormonals

Tant la menopausa com l’ús d’anticonceptius orals (ACO) provoca en les dones un augment de

nivells FVII (Balleisen, et al., 1985; Meade, et al., 1986). Molt probablement aquest efecte s’explica

pel fet que el promotor del gen F7 contingui una sequència de reconeixement d’estrògens que

regularia la síntesi de FVII (Di Bitondo, et al., 2002; Hoffman, et al., 1992).

Efecte de l’edat sobre els nivells de FVII

Com passa amb la majoria dels factors procoagulants, els nivells plasmàtics de FVII augmenten amb

l’edat en ambdós sexes.

L’efecte de l’edat sobre els nivells d’expressió, s’ha explicat en un altre factor de la coagulació, el

FIX, per l’efecte combinat de dos elements reguladors en el gen F9 (Kurachi and Kurachi, 2005;

Kurachi, et al., 1999), l’un situat a la zona promotora que permet la unió d’un factor de transcripció, i

l’altre localitzat a la zona 3’no traduïda, que permet la formació de diferents conformacions en

l`mRNA.

Tot i que en el F7 no s’han identificat regions reguladores responsables de l’augment d’expressió amb

l’edat, molt probablement els mecanismes serien similars als observats en el F9.

D’altra banda, s’ha vist que aquest augment es produeix en una taxa singificativament més gran en

dones que en homes (Balleisen, et al., 1985; Bernardi, et al., 1996), tot i que és plausible pensar que

aquest major increment sigui degut a l’efecte de la menopausa (Scarabin, et al., 1988).
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3.2- Factors genètics

Un dels principals mecanismes de regulació de l’expressió gènica és mitjançant el control de l’inici de

la transcripció. A nivell transcripcional, l’expressió es regula mitjançant la unió de proteïnes nuclears

a seqüències específiques del promotor dels gens que modulen els nivells d’expressió activant-ne o

reprimint-ne la transcripció, així com definint la seva ubicació temporal i espacial.

D’altra banda, existeixen altres sistemes post-transcripcionals de control de l’expressió que

contribueixen a la regulació dels gens. Bàsicament comprenen el processament del mRNA (splicing i

poliadenilacions alternatives), i el seu transport i estabilitat. Finalment, existeix també un control a

nivell de proteïna, que afecta tant la traducció com el processament post-traduccional de la proteïna,

així com el control en la seva estabilitat i la seva correcta ubicació.

A més, existeixen altres mecanismes que també controlen l’expressió dels gens, com són l’estructura

de la cromatina i el grau de metilació dels promotors dels gens.

El conjunt de tots aquests mecanismes reguladors acabarà determinant els nivells d’expressió d’una

proteïna determinada, la seva ubicació espacial i temporal, i els canvis d’expressió que pugui patir la

proteïna en resposta a determinats estímuls ambientals (Strachan, 1999).

Polimorfismes del F7

Les variants al⋅lèliques que es troben presents en la població en un percentatge superior a l’1%

s’anomenen polimorfismes (independentment del seu efecte funcional). Fins al moment, han sigut

descrits 13 polimorfismes al gen F7 (taula 2), dels quals 10 (en negreta) han estat descrits com a

funcionals (és a dir, que varien els nivells de FVII en plasma) tot i que existeixen nombrosos estudis

contradictoris pel que fa a la funcionalitat dels polimorfismes, probablement perquè molts d’aquests

polimorfismes presenten un fort desequilibri de lligament entre ells.

El desequilibri de lligament és el nom que rep en genètica de poblacions el fenomen pel qual

determinats al·lels d’un cromosoma es troben junts molt més sovint del que s’esperaria per atzar en la

població tenint en compte les seves freqüències al·lèliques (Hartl, 1997), és a dir, que grups de

polimorfismes d’un cromosoma es transmeten en blocs, i els mateixos blocs són presents en individus

no emparentats de la població. Aquest patró de polimorfismes en un bloc s’anomena haplotip (vegeu

apartat 10.3).
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substitució –670A/C

substitució -630A/G

substitució -402G/A

substitució –401G/T

inserció -323ins0/10

substitució –122 T/C

 substitució 73G/A

substitució H115H

substitució 9734 A/G (9726+7G)

8 repeticions en tàndem  de 37 pb (IVS7)

substitució 10524 G/A

substitució S333S

substitució R353Q

Promotor

Promotor

Promotor

Promotor

Promotor

Promotor

Intró 1a

Exó 5

Intró 7

Intró 7

Intró 7

Exó 8

Exó 8

Taula 2: Relació dels polimorfismes coneguts en el gen F7

El fet que els polimorfismes del F7 presentin un fort desequilibri de lligament entre ells fa que en

estudis d’associació on no es consideren tots els polimorfismes d’un haplotip, es confonguin els

efectes dels polimorfismes que composen l’haplotip en qüestió, o s’assignin els efectes al

polimorfisme estudiat sense tenir en compte els altres possibles causants de la variació del fenotip.

De fet, en totes les poblacions estudiades s’han trobat dos grans blocs de lligament entre aquests

polimorfismes; un que comprèn els polimorfismes –670A/C, -630A/G , i –402G/A, els al·lels mutats

dels quals han estat relacionats amb un augment dels nivells de FVII, i un altre que comprèn els

polimorfismes –401G/T, 323ins0/10, –122T/C, 73G/A i R353Q, els al·lels mutats dels quals han estat

relacionats amb una disminució dels nivells.

Recentment s’ha publicat que els polimorfismes –670 A/C i –630 A/G, localitzats al promotor,

provoquen un increment en els nivells plasmàtics de FVII in vitro, tot i que de moment no s’ha

proposat cap mecanisme biològic que expliqui aquest increment (Carew, et al., 2003a).

En canvi, s’ha suggerit que les variants al·lèliques –402G/A i –401G/T, localitzades també al

promotor, podrien afectar la unió específica de complexos proteics nuclears provocant un augment de

la transcripció (+13%) en el primer  i una disminució de la transcripció (-34%) en el segon (Bozzini,

et al., 2004; Pollak, et al., 1996; van 't Hooft, et al., 1999). Segons Van’t Hooft, aquests dos
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polimorfismes afecten la unió de dues proteïnes nuclears hepàtiques, encara no identificades (Figura

5).

La inserció de 10 pb (CCTATATCCT) a la posició –323 del promotor del F7 (Marchetti, et al.,

1993) també ha estat implicada en una reducció d’un 33% de la transcripció del gen segons diferents

assaigs amb gens reporters (Bernardi, et al., 1996; Pollak, et al., 1996). Altres estudis in vitro

utilitzant construccions amb totes les possibles combinacions dels tres polimorfismes indiquen que

són necessaris tots tres per una reducció màxima de l’activitat del promotor (reducció del 37%)

(Kudaravalli, et al., 2002).

També s’han fet experiments insertant seqüències de deu pb però amb la presència d’alguns canvis

respecte de la inserció natural. En aquest cas no s’observa reducció dels nivells de proteïna, ni tan sols

amb la presència dels altres dos polimorfismes del promotor estudiats anteriorment, la qual cosa

indica que l’efecte reductor de la inserció del decanucleòtid –323 és específic de seqüència

(Kudaravalli, et al., 2002).

La variant al·lèlica 73 G/A és un polimorfisme funcional localitzat a l’intró 1 (Peyvandi, et al.,

2000b). Tal i com ja ha estat proposat per la PC, una proteïna dependent de la vitamina k i important

inhibidor de la coagulació (Shamsher, et al., 2000), alguns elements reguladors en les proteïnes

dependents de vitamina k podrien tenir seqüències de reconeixement en l’intró 1a. D’acord amb això,

Erdmann i Heim (1995) suggereixen en el seu estudi del promotor del F7 que algunes seqüències del

primer intró estarien també implicades en l’expressió del F7.

D’altra banda, els polimorfismes localitzats a l’intró 1a podrien estar implicats també en l’splicing

alternatiu de l’exó 1b. En principi, totes dues variants de l’mRNA donen transcrits funcionals que

codifiquen per molècules de FVII biològicament actives. Tot i així, en un fetge normal, l’expressió de

l’mRNA sense l’exó 1b (66 pb) representa un 90% del total dels transcrits (Berkner, et al., 1986;

O'Hara, et al., 1987). És plausible que aquest percentatge pugui estar influït per determinats

polimorfismes de l’intró 1 que alterin lleugerament les seqüències consens i per tant l’afinitat de les

proteïnes responsables de l’splicing.

L’intró 7 del gen F7 està caracteritzat per la presència d’un VNTR (variable number tandem repeat)

que varia entre 5 i 8 repeticions de 37 pb (IVS7): H5, H6, H7 i H8, depenent de la presència de 5, 6, 7

i 8 repeticions respectivament (O'Hara, et al., 1987). S’ha suggerit (Pinotti, et al., 2000) que existeix

una relació positiva entre el nombre de repeticions de l’IVS7 i l’expressió relativa de l’mRNA,

probablement degut a una eficiència diferencial de la maquinària d’splicing segons el nombre de

repeticions.
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La primera repetició inclou els 4 últims pb de l’exó 7. També conté el donador d’splicing i va seguit

per diverses repeticions amb llocs d’splicing críptics completament homòlegs amb la seqüència

funcional, que competeixen en eficiència amb el primer d’acord amb la seva habilitat d’unir-se al

l’U1snRNA (Borensztajn, et al., 2003). De tota manera, l’splicing sempre es produeix amb el primer

dels llocs donadors d’splicing, a no ser que hi hagi alguna variació en la primera seqüència consens.

Això faria pensar que existeix un mecanisme fisiològic específic que selecciona el receptor d’splicing

situat més a prop de 5’.

S’ha descrit també una transició en la primera repetició de l’IVS7 (9726+7 A/G) (Bernardi, et al.,

1993) que va ser primer descrita com a funcionalment silenciosa (Pinotti, et al., 1998), però que

posteriors anàlisis han demostrat que és responsable dels nivells d’expressió més baixos de transcrit

en un estudi in vitro de comparació de diferents al·lels de l’IVS7 (Pinotti, et al., 2000; Pinotti, et al.,

1998). Aquesta variant no altera ni la seqüència consens d’splicing ni el contingut de Gs que

determina l’afinitat del complexe proteic de l’spliceosoma.

La variant al·lèlica R353Q és una substitució G/A al nucleòtid 10976 (exó 8, que codifica per la regió

catalítica del FVII) que s’ha associat a una reducció en els nivells de FVII en plasma de fins a un 67%

(Girelli, et al., 2000; Green, et al., 1991) essent en aquest cas el polimorfisme que més afecta als

nivells de factor VII en plasma (Eriksson-Berg, et al., 2005; Feng, et al., 2000). Està situat en una

posició perifèrica de la proteïna que, probablement, fa que no afecti a l’activitat enzimàtica, almenys

directament (Grant and Humphries, 1999). De tota manera, la substitució canvia un aminoàcid

carregat positivament per un aminoàcid neutre, fet que, segons alguns autors, suggereix que podria

provocar un canvi conformacional que seria responsable d’una reducció de la secreció de la proteïna

en el fetge (Bernardi, et al., 1996; Hunault, et al., 1997).

Segons alguns estudis, l’al⋅lel mutat influiria tant als nivells de FVII com a la correlació entre aquests

nivells i els nivells de triacilglicerols (TAGs) en plasma (Humphries, et al., 1994; Miller, et al., 1986)

(apartat 3.1) i també podria modificar els canvis de nivells de FVII induïts per hormones (Meilahn, et

al., 1995). Això indicaria que aquest polimorfisme modifica la variabilitat de la proteïna deguda a una

interacció amb els factors ambientals, és a dir, que l’activació del FVII pels TAGs podria ser

diferencial segons el genotip (Humphries, et al., 1992b; Humphries, et al., 1994; Lane, et al., 1992).

Cal recordar, però, que aquest polimorfisme presenta un desequilibri de lligament molt gran amb

altres polimorfismes associats a una reducció dels nivells de FVII (entre ells, la inserció del

promotor), per la qual cosa, una altra vegada, és impossible distingir entre l’efecte funcional d’un o

altre polimorfisme en aquest tipus d’estudis poblacionals.
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De tots els polimorfismes coneguts, els polimorfismes del promotor són els més àmpliament

estudiats, probablement degut a la seva clara implicació en la funció reguladora de l’expressió del

gen. Tot i que cap de les seqüències d’unió a Factors de Transcripció conegudes queda alterada per

cap dels polimorfismes que es coneixen al promotor del F7, és bastant probable que alguns dels

polimorfismes puguin alterar la unió de Factors de Transcripció en seqüències consens encara per

determinar. De la mateixa manera, el polimorfisme localitzat a la zona codificant (R353Q) ha estat

extensament estudiat degut a la seva possible implicació en el correcte plegament i secreció de la

proteïna.

No obstant, cada vegada hi ha més evidències que polimorfismes localitzats en zones intròniques

podrien estar també implicats en la regulació dels nivells de FVII, ja sigui per alteració de possibles

elements reguladors (Shamsher, et al., 2000) o per modificacions en el mecanisme d’splicing

(Borensztajn, et al., 2003).

Apart dels polimorfismes comuns en la població, també s’han identificat nombroses mutacions al

llarg de tot el gen F7. Aquestes mutacions poden ser considerades variants al⋅lèliques rares, degut a

què presenten una prevalència inferior l’1% en la població general. D’aquestes, només les que

provoquin un canvi en l’expressió de la proteïna, ja sigui per un canvi de nucleòtid en la zona

codificant o per un canvi en zones reguladores, tindran un efecte fenotípic, generalment una

deficiència de FVII. L’absència total de FVII no està causada per la combinació dels efectes de

polimorfismes comuns en la pobació sinó que és deguda a mutacions rares que no permeten la síntesi

de proteïna funcional. En aquests casos, es parla de deficiència de FVII i el resultat pot ser greus

problemes d’hemorràgia.

Tot i que s’han identificat mutacions al llarg de tot el gen i que afecten tots els dominis de la proteïna,

aproximadament un 50% afecten el domini proteasa (Herrmann, et al., 2000; Wulff and Herrmann,

2000) fet que indica que la pèrdua del domini proteasa és la causa més comuna de deficiència de

FVII.

Les variants de la cadena pesada (domini catalític) implicaran interferència directa amb el procés

d’activació o disrupció del mecanisme catalític, mentre que la majoria de variants de la cadena

lleugera (dominis Gla, EGF1 i EGF2) causaran disrupció de les interaccions amb el calci o la unió a

components de la membrana. Generalment, ambdós casos resulten en molècules disfuncionals

(Zheng, et al., 1996).
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Algunes d’aquestes mutacions són relativament freqüents en determinades poblacions, i han estat

descrites diverses vegades (H115H, S333S, A294V).

Així com les dues primeres han estat considerades neutres, la mutació A294V (10799 C/T) (Bernardi,

et al., 1994; Hunault, et al., 1997) s’ha relacionat també amb una reducció notable dels nivells de

FVII (Toso, et al., 2002). Localitzada a l’exó 8, a l’extrem carboxi terminal del gen, aquesta mutació

afecta tant a l’activació del FVII com a la seva pròpia activitat (Toso, et al., 2002). És freqüent a

Alemanya i també entre pacients polonesos i italians (Arbini, et al., 1994) indicant una alta freqüència

entre les poblacions europees.

Apart dels polimorfismes descrits en aquest apartat, es desconeix si existeixen altres factors genètics

(variants de seqüència en altres gens) que podrien influir en la variació dels nivells plasmàtics de

FVII.
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4- DEFICIÈNCIA DE FVII

La deficiència hereditària greu de FVII (nivells inferiors al 2% dels valors normals) és una malaltia

hemorràgica poc freqüent que ha estat descrita com una herència autosòmica recessiva amb alta

penetrància i expressivitat extremadament variable, que va des d’hemorràgia greu fins a casos

assimptomàtics (Kupfer, et al., 1960; Mariani, et al., 2005; Triplett, et al., 1985). Té una incidència

d’ 1 per 500.000 en la població general (Herrmann, et al., 2000; Wulff and Herrmann, 2000) i va ser

descrita per primer cop el 1951 (Alexander, et al., 1951).

Malgrat que la tendència hemorràgica i la seva correlació amb els nivells funcionals de FVII és

altament variable, l’absència completa d’activitat de FVII és generalment incompatible amb la vida,

causant hemorràgia greu en nounats. Aquest fenomen es corrobora amb experiments fets amb ratolins

knockout que moren per hemorràgia greu just després de néixer (Rosen, et al., 1997). A més, s’ha

identificat una mutació en humans que en homozigosi provoca absència total de FVII i que resulta en

hemorràgies mortals als pocs dies després del naixement (McVey, et al., 2001).

De tota manera, també existeix algun cas en humans d’absència de FVII que, tot i les greus

hemorràgies, és compatible amb la vida (Peyvandi, et al., 2000a). Aquest fet es podria explicar pel fet

que quantitats mínimes de FVIIa  ja són suficients per activar la cascada de la coagulació, i molt

probablement aquestes petites quantitats passarien inadvertides amb els mètodes de detecció actuals.

Els casos de fenotips greus solen ser homozigots o doble heterozigots per mutacions deletèries amb

nivells de FVII funcional (FVII:C) inferiors a un 2%. La majoria són classificades com a CRM-

“cross-reacting material negative” segons la classificació establerta per Tripplet et. al. (1985) on tant

els nivells antigènics com els nivells funcionals de la proteïna es troben molt reduïts. En altres

paraules: la proteïna no se sintetitza o no se secreta, ja sigui per mutacions al promotor que

impedeixen la transcripció, mutacions d’splicing, nonsense o grans insercions o delecions. En molt

pocs casos, mutacions de canvi d’aminoàcid que permetin la secreció d’una proteïna amb

funcionalitat reduïda, donarà un fenotip greu. Tot i així, aquests casos existeixen, i es tracta de

mutacions en aminoàcids essencials per la funcionalitat del centre catalític, per la correcta activació

de la proteïna o per la correcta unió de substrats o cofactors. L’exemple més clar descrit fins ara és

una substitució de l’aminoàcid 153, just on es produeix el tall proteolític que passa el FVII a la seva

forma activa (FVIIa).

De tota manera, les formes més lleus de la malaltia són molt més comuns i impliquen la presència de

molècules disfuncionals en plasma, consistents en nivells antigènics normals en plasma però amb una

prolongació del temps de protrombina degut a una activitat defectiva d’aquestes molècules. Es van

definir com a “cross-reacting material positive” (CRM+) (Triplett, et al., 1985). En aquests casos,



Introducció Maria Sabater Lleal

-53-

doncs, la proteïna sí que se secreta però la seva funcionalitat es troba reduïda en major o menor grau.

La gran majoria dels fenotips lleus o moderats, estan provocats per mutacions de canvi d’aminoàcid i

causen nivells de FVII funcionals entre un 1-52% dels valors normals.

Afortunadament, la gran majoria de mutacions (variants al·lèliques) al gen del FVII manifesten

fenotips clínicament assimptomàtics. Aquestes mutacions descrites són de canvi d’aminoàcid, i

provoquen nivells de FVII funcionals entre un 4-61% dels valors normals.
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5- EL FVII COM A FACTOR DE RISC CARDIOVASCULAR

Nombrosos estudis postulen que els nivells elevats de FVII, almenys en presència d’altres factors de

risc, contribueixen a augmentar significativament el risc cardiovascular (Girelli, et al., 2000;

Heinrich, et al., 1994; Iacoviello, et al., 1998; Junker, et al., 1997; Meade, et al., 1986; Meade, et al.,

1993; Noto, et al., 2002). De la mateixa manera, els factors associats a una disminució dels nivells de

FVII en plasma sembla que confereixen protecció davant aquestes malalties (Girelli, et al., 2000;

Iacoviello, et al., 1998; Noto, et al., 2002).

Tot i així, cal tenir en compte que aquests resultats són de vegades contradictoris, havent-hi també

estudis en els quals no es troba cap associació amb risc de malaltia cardiovascular (Feng, et al., 2000;

Lane, et al., 1996a; Smith, et al., 1997; Wang, et al., 1997).

Per tal de clarificar el veritable efecte dels nivells de FVII sobre el risc cardiovascular, alguns autors

han intentat relacionar els polimorfismes coneguts en el gen F7 amb aquest risc (Bernardi, et al.,

1996; Carew, et al., 2003a; Di Castelnuovo, et al., 2000; Girelli, et al., 2000; Hunault, et al., 1997;

Iacoviello, et al., 1998; Koster, et al., 1994; Lane, et al., 1996a; Meade, et al., 1993; Voetsch and

Loscalzo, 2004). També en aquest cas, els resultats són bastant controvertits, i encara que sí que

sembla que es pot establir una relació entre determinats genotips amb els nivells de la proteïna, la

relació entre el genotip i el risc cardiovascular és fins ara confusa. No obstant, sembla que els

polimorfismes en el gen F7 no només determinen variabilitat en els nivells circulants de proteïna,

sinó que és plausible que interaccionin amb factors de risc ambiental per modular el risc de malalties

cardiovasculars (Grant and Humphries, 1999).

Per exemple, en el que sembla que coincideixen la majoria dels estudis realitzats, és que els portadors

de l’haplotip format per les variants al·lèliques -401T, –323ins10, -122T i 353Q, que presenten una

forta associació al·lèlica en pràcticament totes les poblacions estudiades (Carew, et al., 2003a),

presenten nivells de FVII en plasma més baixos [els heterozigots presenten nivells d’un 20-40% més

baixos que els homozigots pels al·lels normals (Eriksson-Berg, et al., 2005)] i tendeixen a tenir menys

risc d’infart de miocardi (Eriksson-Berg, et al., 2005; Girelli, et al., 2000; Iacoviello, et al., 1998;

Peyvandi, et al., 2000b). El que no s’ha pogut establir amb claredat, però, és el percentatge de la

variació dels nivells que és causada per cada polimorfisme, essent aquest el punt que causa més

controvèrsia entre els diferents estudis (Girelli, et al., 2000; Humphries, et al., 1992a; Hunault, et al.,

1997; Iacoviello, et al., 1998; Pollak, et al., 1996).
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De la mateixa manera, l’haplotip format per les variants al·lèliques –670C, -630G, -402A, ha estat

associat a nivells elevats de FVII plasmàtics i a un major risc cardiovascular (Bozzini, et al., 2004;

Carew, et al., 2003a; Eriksson-Berg, et al., 2005).

D’altra banda s’ha suggerit que el nombre de repeticions de l’IVS7 també podria tenir una associació

amb l’infart de miocardi (Iacoviello, et al., 1998), encara que val a dir que els al·lels que s’han

associat a un menor risc cardiovascular no coincideixen amb els al·lels associats a una menor

expressió de FVII analitzat en estudis posteriors (Iacoviello, et al., 1998; Pinotti, et al., 2000) per la

qual cosa l’efecte d’aquest polimorfisme queda altra vegada confús.
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6- LA MALALTIA TROMBOEMBÒLICA COM A MODEL DE MALALTIA COMPLEXA

Com a malaltia tromboembòlica s’entenen el conjunt de manifestacions clíniques de les trombosis

venosa i arterial de localitzacions molt variades i que poden embolitzar en un òrgan diferent d’on

s’han originat (infart de miocardi i infart cerebral en el cas de la trombosi arterial i embòlia pulmonar

en el cas de la trombosi venosa). La definició de malaltia cardiovascular inclou, a més de l’esmentada

malaltia tromboembòlica, les lesions arterials produïdes pel desenvolupament i progressió d’una placa

d’ateroma en la paret dels vasos. El conjunt de malalties cardiovasculars són la major causa de

mortalitat en les societats occidentals (Endler and Mannhalter, 2003).

6.1- Introducció a la malaltia tromboembòlica

Una trombosi es pot definir com la formació d’un coàgul de fibrina associat a la paret d’un vas que

causa l’obstrucció parcial o total d’una vena o una arteria. En essència, hi ha tres factors principals

que contribueixen a la patogènesi d’una trombosi, i es coneixen com la tríada de Virchov: el flux

sanguini, la composició de la sang i les característiques de la paret vascular (Virchow, 1860).

Ja hem vist que el procés hemostàtic, influït per l’efecte de cèl·lules endotelials, plaquetes, factors

procoagulants i anticoagulants, fibrinolítics i antifibrinolítics serveix per mantenir un delicadíssim

equilibri i una adequada localització en la formació del trombus i la seva dissolució. Aquest complicat

sistema d’equilibris i regulacions a cada nivell, permet una resposta hemostàtica ràpida i eficaç a

l’hemorràgia, però alhora té l’important capacitat d’impedir una resposta trombogènica fora del lloc

de la lesió, o perdurant en el temps més del que és fisiològicament necessari.

Qualsevol alteració d’aquest intricat procés, sigui degut a factors genètics o adquirits, és susceptible

de produir un desequilibri que, per petit que sigui, pot resultar en un fenomen trombòtic o hemorràgic.

La  malaltia tromboembòlica és doncs considerada una malaltia multifactorial i complexa, en la que

interactuen múltiples gens entre sí i amb els factors ambientals (Bertina, 2001; Rosendaal, 1999).

Aquestes interaccions generen en cada individu un gradient de predisposició (susceptibilitat) que el fa

més o menys propens a desencadenar fenòmens trombòtics (Bovill, et al., 1999; Rosendaal, 1999).

Els factors de risc ambientals per la trombosi venosa i arterial difereixen notablement. Tot i així,

ambdós tipus de trombosi comparteixen factors genètics comuns, perquè en tots dos casos es produeix

una pertorbació de l`hemostàsia (Lane and Grant, 2000).

6.2- Malaltia tromboembòlica venosa

Les nombroses causes de la malaltia tromboembòlica venosa es poden classificar en dos subgrups: les

de tipus hereditari i les adquirides. El desencadenant d’un fenomen trombòtic es produirà quan la
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suma d’una sèrie d’aquests factors hereditaris i/o adquirits superi un determinat llindar de

susceptibilitat (Falconer, 1996).

6.2.1- Factors adquirits

edat avançada

immobilització prolongada

cirurgia

fractures

ús d’anticonceptius orals i  teràpia hormonal substitutiva

embaràs i puerperi

càncer

síndrome antifosfolípid

Taula 3: Factors adquirits de predisposició al tromboembolisme venós.

6.2.2- Concepte de trombofília

A part dels factors enumerats en l’apartat anterior, la tendència genètica al tromboembolisme venós

s’anomena trombofília hereditària. Les característiques clíniques de la trombofília hereditària són

- Presentació de la primera trombosi en edat jove (menys de 45 anys)

- Trombosis recurrents

- Història familiar positiva

- Localitzacions inusuals de la trombosi

- Gravetat desproporcionada amb un estímul reconegut

Com s’ha esmentat anteriorment, la trombofília hereditària és considerada una malaltia multifactorial

(influïda per factors genètics i ambientals) i complexa (no segueix un patró d’herència mendeliana),

on la interacció entre múltiples gens i cada un d’ells amb un efecte variable de l’ambient

determinaran en cada individu el grau de susceptibilitat a la trombosi (Bovill, et al., 1999; Lane and

Grant, 2000; Rosendaal, 1999). Les complexes interaccions entre nombrosos sistemes metabòlics i

fisiològics implicats en la malaltia fan que variacions en un grandíssim nombre de gens puguin
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potencialment influir en el risc a patir la malaltia. Com que cada defecte genètic és un factor

independent de risc per la trombosi, els individus amb múltiples defectes tenen un risc més elevat de

patir-ne, fet que explica perquè sovint es troben múltiples defectes genètics en pacients amb trombosi

(Zoller, et al., 1999).

Segons un estudi publicat el 2000 pel nostre grup, i emmarcat en el Projecte GAIT (Souto, et al.,

2000a), el 61% de la predisposició a la trombosi és atribuïble a factors genètics. De fet, existeix una

base genètica molt considerable par la major part dels fenotips de l’hemostàsia (Taula 4) i aquest

important component genètic és degut, en la majoria dels casos, a variants genètiques en gens que ara

per ara ens són desconeguts.
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Fenotip                                                                                                                          Heretabilitat                
TTPA 0.83
β2-GPI 0.78
RPCa 0.71
Factor XII 0.67
Receptor Transferrina 0.55
Anticòs anticardiolipina IgM 0.52
Factor VII 0.52
TFPI 0.51
Tº Protrombina 0.50
Proteína C 0.50
Trombina 0.49
Antitrombina 0.48
Precalicreïna 0.48
Factor XIIIs 0.48
TM 0.47
Prot S lliure 0.46
Prot S funcional 0.45
Factor XI 0.45
Factor V 0.44
Cofactor II heparina 0.43
Factor X 0.43
P-selectina 0.43
Anticòs anticardiolipina IgG 0.43
C4BP-β 0.42
% α7β0 0.40
TAFI Ag 0.41
Temps de protrombina en presència de trombomodulina (TM)  (1) 0.41
Temps de protrombina modificat (sense TM) (2) 0.22
Ratio entre (1)i (2) 0.56
Factor VIII 0.40
Anticòs antifosfatidilserina  IgG 0.39
Capacitat trans. Total 0.39
C4BP 0.38
uPA 0.38
Factor IX 0.38
Vitamina B12 0.35
Folat en sang total 0.34
Capacitat trans. Insat 0.33
Anticòs antifosfatidilserina  IgM 0.33
Fibrinogen 0.33
Factor XIIIa 0.32
α2-antiplasmina 0.32
Folat sèric 0.32
FXIIIa 0.32
Factor vWF 0.31
PAI-1 0.29
t-PA 0.26
Homocisteïna 0.24
Plasminogen 0.23
F1+F2 0.22
PS total 0.22
Temps de Russell 0.20
Ferritina 0.20
Sideremia 0.19
Saturació Fe 0.18
Factor tissular 0.16
TAFI func 0.16
Dímer D          0.10

Taula 4: Heretabilitats calculades pels fenotips estudiats en el Projecte GAIT
TTPA: Temps de Tromboplastina Parcial Activat
RPCa: Resistència a la proteïna C activada
HRG: Glicoproteïna rica en histidina
β2-GPI: beta 2 Glicoproteïna
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6.2.3- Evolució de la trombofília venosa com a malaltia complexa

La primera vegada que es va considerar que la trombosi podia tenir un component hereditari es

remunta al 1965, quan es va descriure una família amb trombofília associada a una deficiència

d’Antitrombina (Egeberg, 1965). Des de llavors, s’han estudiat extensament múltiples components de

les cascades de la coagulació i la fibrinòlisi per determinar la seva possible implicació en la

trombofília hereditària.

En un principi, es va observar que les deficiències de determinades proteïnes implicades tant en la

coagulació i la fibrinòlisi com en la inhibició de la coagulació, [deficiències d’Antitrombina (AT), de

Proteïna C (PC) i Proteïna S (PS)] seguien un patró d’herència autosòmica dominant (Lane, et al.,

1996b; Lane, et al., 1996c). Degut a aquesta observació, es va pensar que la trombofília familiar era

causada per un defecte gènic dominant amb penetrància reduïda i expressivitat clínica variable.

No obstant, la idea de la trombofília familiar com a malaltia monogènica amb un model d’herència

mendeliana simple, va quedar en entredit després de l’estudi de la deficiència de PC (Miletich, et al.,

1993), que presentava una reduïda penetrància (individus portadors de la mutació que no expressen la

malaltia) i una elevada presència de fenocòpies (individus que expressen la malaltia sense ser

portadors de la mutació analitzada).

Aquestes observacions van conduir a la hipòtesi que la trombofília familiar podia seguir un model

poligènic d’herència on la cosegregació d’un o més factors genètics adicionals incrementarien el risc

trombòtic (Miletich, et al., 1993), és a dir, la manifestació clínica de la malaltia requereix la presència

simultània de mutacions en múltiples gens. Aquesta hipòtesi es va confirmar després de la

identificació de les mutacions Factor V Leiden (FVL) (Bertina, et al., 1994), i G20210A en la regió 5’

no traduïda del gen de la Protrombina (Poort, et al., 1996), que es va demostrar que constituïen factors

de risc trombòtic adicional en les famílies portadores de deficiències en PC, PS o AT (Koeleman, et

al., 1994; Tirado, et al., 2001; Zoller, et al., 1995). Això significa, per tant, que els individus portadors

de més d’un defecte genètic tenen més risc de trombosi que els individus portadors d’un sol defecte.
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Fins al moment, només s’accepten cinc defectes genètics que predisposen a la trombosi (Taula 5). A

més, pertànyer a un grup sanguini no-O del sistema ABO també és una condició genètica de

predisposició al tromboembolisme venós.

Factors genètics

Els factors genètics acceptats actualment que predisposen al tromboembolisme venós s’enumeren a la

Taula 5:

Deficiència d’AT

Deficiència de PC

Deficiència de PS

Resistència PC activada (RPCa) ( inclou el FVL i també altres mutacions al gen del FV)

PT20210A

Taula 5: Factors genètics coneguts de predisposició al tromboembolisme venós.

D’altra banda, el concepte de la malaltia tromboembòlica també ha evolucionat des de la concepció

de variable discreta, dicotòmica (individus sans versus individus malalts), fins a l’actual versió d’una

variable contínua de risc, una predisposició, o una susceptibilitat de cada individu a patir la malaltia.

Aquesta nova variable, és un fenotip complex, que tot i que no és observable ni mesurable

directament, és deduïble mitjançant models matemàtics (apartat 8.3).
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7- LES MALALTIES COMPLEXES

En els últims anys s’ha produït un avenç revolucionari en el camp de la Genètica Humana que ha

permès la transició de l’anàlisi clàssica de malalties monogèniques amb herència mendeliana simple,

a l’anàlisi de les bases genètiques de malalties complexes i comunes.

Els caràcters genètics han estat tradicionalment classificats en monogènics (un sol gen causant de la

malaltia), poligènics (molts gens responsables de la malaltia) i multifactorials (la malaltia és resultat

de la interacció entre múltiples gens i factors ambientals).

Les malalties monogèniques, resultat de l’alteració d’un sol locus, segueixen una herència mendeliana

simple, fet que ha facilitat la identificació de més d’un miler de gens causants. Generalment són

malalties rares, amb una forta pressió de selecció en contra, i que presenten una altíssima

heterogeneïtat al·lèlica [Online Mendelian Inheritance in Man (Smith and Lusis, 2002)].

Per contra, la majoria de les malalties comunes humanes presenten un tipus d’herència complexa, en

la que, si bé s’intueix una base genètica perquè presenten certa agregació familiar, no segueixen un

tipus d’herència simple. Generalment, són malalties amb una alta prevalència en la població, i que

representen la major contribució genètica a la morbiditat i mortalitat en el món desenvolupat per la

qual cosa tenen un interès molt més gran de cara a la salut pública que les malalties mendelianes

(Strachan, 1999). Exemples prou coneguts de malalties complexes són l’obesitat, la diabetis, la

hipertensió, l’asma, el càncer o la trombosi.

La seva base genètica és poligènica i multifactorial, en la qual múltiples gens interaccionen entre ells i

amb els factors ambientals per donar el fenotip resultant. Aquests gens sovint no són necessaris ni

suficients per al desenvolupament de la malaltia, sinó que constitueixen un factor de risc genètic que

confereix una major susceptibilitat a patir-la, fet que dificulta enormement la seva localització.

Segons la contribució individual dels loci de susceptibilitat, es parla de poligens quan múltiples

variants contribueixen en el mateix grau a la malaltia, o de gens majors quan un gen és el màxim

determinant de la malaltia i és modulat per l’efecte menor dels altres gens.

 Cal remarcar que en cap cas no es coneix fins ara un model etiopatogènic complet d’una malaltia

complexa, i que s’han descrit, de manera replicable, només alguns factors genètics de susceptibilitat

per algunes malalties.
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8- MÈTODES D’ESTUDI DE LES MALALTIES COMPLEXES

Existeixen diversos dissenys i estratègies per abordar l’estudi de la base genètica de les malalties

complexes, ja sigui mitjançant l’estudi de segregació d’al·lels en individus emparentats, o bé

mitjançant estudis d’associació, que normalment empren individus no emparentats (encara que també

es poden fer en emparentats) (Rao, 2001; Souto, 2003).

En l’estratègia utilitzada en aquest treball per identificar els factors de risc genètic que predisposen a

una malaltia complexa, l’ordre en la investigació consta de quatre passos: en primer lloc, mitjançant

estudis de lligament genètic entre marcadors localitzats al llarg del genoma i el fenotip d’interès, es

localitzen els gens de susceptibilitat. Un cop localitzats en una regió particular del genoma, els gens

poden ser identificats per aproximació de gens candidats o per estratègies de mapatge fi. El següent

pas consisteix en la identificació de les variants al·lèliques funcionals dins del gen localitzat. Un cop

les mutacions funcionals candidates s’han identificat, calen estudis in vitro o models animals per

establir relacions causals entre la mutació en particular i el fenotip. Finalment, les mutacions

descobertes ens poden servir per preveure el risc de la malaltia en diferents poblacions (Boerwinkle,

et al., 1996).

8.1- Definició de fenotips intermediaris

Un fenotip intermediari és qualsevol característica mesurable d’un individu que està determinada

simultàniament per múltiples gens, per factors ambientals i per les possibles interaccions entre ells, i

que correlaciona amb la malaltia.

Moltes malalties es poden definir en termes d’una susceptibilitat o risc de patir-les mitjançant fenotips

intermediaris de la malaltia que s’expressin en una escala contínua de valors (fenotips quantitatius).

L’estudi genètic de caràcters quantitatius té molts avantatges sobre els estudis basats en absència o

presència d’una determinada malaltia, ja que els seus valors són més precisos, i es distribueixen en la

població segons una distribució que es pot definir com una funció matemàtica.

D’altra banda, els factors de risc intermediaris tendeixen a ser més propers a l’acció del gen, i per tant

donen senyals genètics més potents. Un altre avantatge és que un fenotip intermediari pot estar influït

per un nombre molt més reduït de factors, i per tant, resulta molt més assequible a l’hora d’analitzar-

lo. Així, els fenotips intermediaris tindran una correlació molt més forta amb els polimorfismes del

gen que els influeixi, i per tant representen un fenotip molt més adequat per mapar el gen, o per

identificar les variants al·lèliques que poden afectar a la susceptibilitat d’una malaltia d’interès.
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En el cas de l’estudi de fenotips intermediaris de la coagulació, pràcticament totes les proteïnes

plasmàtiques i proves de laboratori relacionades amb l'hemostàsia es mesuren en escales quantitatives

contínues i poden ser utilitzades com a fenotips intermediaris.

Els loci (llocs en el genoma on se situen gens que afecten al fenotip estudiat) quan influeixen en la

variabilitat dels fenotips quantitatius es coneixen com a loci de caràcters quantitatius (en anglès,

Quantitative Trait Locus, QTL). Un QTL és, per tant, una posició cromosòmica que influeix sobre la

variabilitat d’un fenotip que varia en una escala contínua de valors. Cada QTL podrà explicar només

una petita proporció de la variabilitat observada en el fenotip quantitatiu, mentre que la resta serà

deguda a altres QTLs i als factors ambientals (Rogers, et al., 1999).

8.2- Heretabilitat d’un caràcter complex

De tota manera, previ a qualsevol intent de localització de gens que afectin un determinat fenotip, cal

quantificar quin és el percentatge de la variabilitat d’aquest fenotip que es pot explicar per l’efecte

dels gens. Per això és imprescindible que la mostra on s’estudii el fenotip o caràcter complex sigui

formada per individus emparentats; com més alt és el grau de parentiu entre dos individus, més gran

és la quantitat de gens (al·lels) idèntics que comparteixen en mitjana, i que provenen del mateix

fragment cromosòmic -del mateix avantpassat comú- (Identical by descent, IBD). Si els valors d’un

fenotip complex tendeixen a ser més pròxims en els individus emparentats que en els no-emparentats,

i més semblants encara com més alt és el grau de parentiu, es pot establir que els gens tenen una

influència en la variabilitat observada en aquest fenotip. L’heretabilitat és la fracció d’aquesta

variabilitat que s’atribueix en exclusiva a l’efecte dels gens (Falconer, 1996), i es representa amb el

símbol h2, que pot prendre valors entre el 0 i l’1. El valor 0 significa que el fenotip no està determinat

genèticament en absolut i, per tant, que tota la seva variabilitat es deu a efectes ambientals. El valor 1,

per contra, significaria que tota la variabilitat és deguda a l’efecte dels gens.

8.3- Concepte de susceptibilitat (liability)

De la mateixa manera que els fenotips intermediaris quantitatius tenen molt més poder estadístic que

els fenotips discrets, i malgrat que el fet de patir o no una malaltia adquireix només dos valors discrets

(afecte i no-afecte), la susceptibilitat o risc de patir aquesta malaltia es pot estudiar també com a un

fenotip continu.

La susceptibilitat és un caràcter quantitatiu no observable que es distribueix de manera normal, i que

s’assumeix que determina la probabilitat que un determinat individu desenvolupi la malaltia sota

estudi.



Introducció Maria Sabater Lleal

-65-

El risc individual segueix una distribució normal en la població. Si el valor de susceptibilitat d’un

subjecte excedeix un valor llindar (threshold) específic, es produeix la malaltia. El punt de la corba on

se situa aquest valor llindar dependrà del risc relatiu del grup estudiat, determinat per altres factors de

risc ambiental (edat, sexe, ...).

Això proporciona molta més informació sobre la malaltia, ja que les variables quantitatives permeten

una mesura molt més precisa dels valors del fenotip, i a més la seva variació també es pot estudiar en

individus sans, amb la qual cosa s’incrementa substancialment el poder estadístic de l’anàlisi.

Per tant, el conjunt de factors genètics, la seva interacció entre ells, així com la interacció d’aquests

amb els factors ambientals determinen la susceptibilitat de cada individu a patir la malaltia. Aquells

individus que sobrepassin un determinat llindar en aquest gradient de susceptibilitat manifestaran

clínicament la malaltia (Falconer, 1996). Per tant, tots aquests factors genètics i ambientals no

estarien regulant la malaltia en sí, sinó la major o menor predisposició a patir-la.

  Figura 6: model llindar de la susceptibilitat a patir una malaltia.

Risc

No afectes Afectes
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8.4- Identificació de loci de susceptibilitat

Existeixen dues estratègies bàsiques destinades a abordar l’anàlisi genètica de malalties complexes:

els estudis d’associació i els estudis de lligament genètic (Rao, 2001; Souto, 2003). Ambdues

estratègies tenen com a objectiu final la localització de les variants al·lèliques de risc d’una

determinada malaltia, i actualment existeix un intens debat sobre quina és la més adequada.

8.4.1- Estudis de lligament

Una vegada hem calculat una heretabilitat i tenim la certesa que un fenotip és heretable, té sentit

proposar-se la localització cromosòmica dels gens responsables d’aquests efectes. La probabilitat de

localitzar els gens (QTLs) que influeixen els fenotips sota estudi depèn bàsicament de l’heretabilitat

del fenotip estudiat. Com més alta és la proporció de la variabilitat d’un fenotip explicada per un

locus en concret (QTL), més fàcil serà localitzar aquest QTL. Es considera que, amb les grandàries

mostrals i dissenys adequats, és possible localitzar en regions cromosòmiques específiques tots

aquells gens individuals que suposin més del 10-15% de la variància (Williams and Blangero, 1999).

A més, també són importants la mida i el tipus de mostra utilitzada (famílies grans, parelles de

germans, ...) i el nombre i tipus de marcadors utilitzats (Williams and Blangero, 1999).

El lligament genètic és un fenomen que es produeix entre dos loci del genoma quan aquests es troben

molt propers en un mateix cromosoma. Dos loci genètics estan lligats si es transmeten junts a la

descendència més sovint del que s’esperaria en una transmissió independent.

La característica principal dels estudis de lligament genètic és que, a diferència dels estudis

d’associació (Apartat 8.4.2), es basen en la cosegregació (transmissió conjunta a la descendència)

dins d’una família del locus analitzat (marcador) amb el locus desconegut responsable d’una malaltia

o d’un fenotip complex intermediari. Com que es fonamenten en la transmissió de loci cromosòmics,

cal partir de mostres basades en individus emparentats (estudis de germans, famílies nuclears o

famílies extenses) (Strachan, 1999).

Existeixen dos tipus d’estudis de lligament genètic: els mètodes paramètrics i els no paramètrics

(Strachan, 1999). Els mètodes de lligament genètic paramètric són els que clàssicament s’han utilitzat

per estudiar malalties mendelianes, i es basen en l’anàlisi de la cosegregació de dos loci en un pedigrí:

el marcador, i el locus causant de la malaltia. La idea és que dues regions cromosòmiques tenen més

tendència a heretar-se juntes com més properes estan en el genoma perquè la probabilitat de

recombinació entre dos punts del mateix cromosoma disminueix amb la distància. El mètode es basa

en l’estimació del factor de recombinació entre ambdós loci a partir de la informació que tenim sobre
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el tipus d’herència, per la qual cosa és imprescindible conèixer el patró d’herència i la penetrància

(“paràmetres”) de la malaltia.

En les malalties complexes, no obstant, no observem un tipus d’herència clara. Per estudiar malalties

complexes, doncs, s’han desenvolupat mètodes de lligament que no requereixin l’especificació del

tipus d’herència. Són els anomenats mètodes no paramètrics. En aquest cas, la idea és que individus

més semblants fenotípicament tindran un excés d’al·lels idèntics per descendència (Identical by

Descent, IBD) compartits en les regions causants de la modificació del fenotip estudiat

independentment del tipus d’herència.

El mètode de desglossament de la variància (Variance Components Method), utilitzat en aquesta tesi,

és un mètode d’anàlisi de lligament no paramètric específicament desenvolupat per a l’anàlisi de

variables quantitatives contínues (Almasy and Blangero, 1998; Amos, 1994).

Utilització de marcadors moleculars

En l’estudi de lligament, s’estudien marcadors moleculars aleatoris en localitzacions conegudes al

llarg de tot el genoma. Els marcadors genètics són caràcters mendelians polimòrfics triats en base a

l’existència d’una probabilitat raonable que una persona triada a l’atzar resulti heterozigota (un locus

és polimòrfic si dos o més al·lels coexisteixen en la població, i la freqüència de l’al·lel minoritari  és

superior a l’1%). Tot caràcter mendelià pot ser utilitzat com a marcador sempre i quan sigui altament

polimòrfic i fàcilment identificable. Com més polimòrfic sigui més informació ens dóna sobre la

transmissió de fragments cromosòmics.

Els marcadors més utilitzats actualment són els microsatèl·lits i els SNPs (single nucleotid

polymorphisms). Els microsatèl·lits són repeticions de 2-6 parells de bases, que tenen l’avantatge de

ser molt abundants, altament polimòrfics i estar dispersos al llarg del genoma. A més, són

relativament fàcils de genotipar a partir d’una PCR i una electroforesi que separa els fragments per

mida. Els SNPs són canvis d’una base, que tot i ser molt menys polimòrfics (només tenen dos al·lels

possibles) són molt més abundants en el genoma (amb més de 10 milions coneguts fins al juliol de

2005 en el genoma humà) (Palmer and Cardon, 2005) i amb un genotipatge fàcilment automatitzable i

escalable mitjançant noves tecnologies d’alt rendiment (high throughput).
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Anàlisi global del genoma

L’estratègia de l’anàlisi global del genoma és una extensió de la que es coneix com anàlisi de gens

candidats, on s’analitza el lligament genètic entre el locus desconegut i marcadors genètics localitzats

en els gens amb funció coneguda en les rutes metabòliques o vies fisiològiques que condueixen a

desenvolupar la malaltia d’interès.

En el cas de l’anàlisi global del genoma, aquests marcadors  s’han de genotipar sistemàticament al

llarg de tot el genoma a una distància el més petita possible entre marcadors consecutius. Un

marcador que cosegregui amb la malaltia indica que s’està heretant conjuntament amb el locus

desconegut que causa la malaltia en una proporció molt major que l’esperada per atzar, i per tant és

indicador de la proximitat del nostre marcador amb aquest locus. És a dir, que parents més semblants

per a un determinat fenotip (per exemple, nivells de FVII), hauran de compartir més al·lels en els

marcadors al voltant del gen que està influint en aquest fenotip, si aquest és heretable.

El gran avantatge d’aquest mètode és que permet analitzar tot el genoma sense hipòtesi prèvia de

quins gens estaran implicats en la malaltia; per tant, és possible la detecció de gens desconeguts

implicats en el risc de patir la malaltia (Almasy, et al., 1999; Weiss, 1993).

A diferència d’allò que passa en els estudis d’associació, com que l’anàlisi es realitza sobre individus

emparentats, no es veu esbiaixada per l’estratificació de la població, un dels principals problemes dels

estudis d’associació cas-control (Apartat 8.4.2).

No obstant, una anàlisi de lligament genètica té una resolució molt inferior als estudis d’associació, i

la regió cromosòmica que delimita (10-20Mb) pot contenir centenars de gens.  A més, una altra de les

limitacions de les anàlisis de lligament és que no poden quantificar el risc de patir la malaltia en la

població, ni la prevalència dels individus afectes. Per resoldre aquestes limitacions caldrà recórrer als

estudis d’associació.

Finalment, tot i que l’anàlisi és molt eficient per la localització de gens majors, els estudis

d’associació tenen molt més poder a l’hora de detectar gens amb un efecte modest sobre el fenotip

analitzat (Risch and Merikangas, 1996).

8.4.2- Estudis d’associació cas-control

En els estudis d’associació s’analitza la presència de determinats factors genètics o fenotípics

funcionals de risc d’una malaltia d’interès (fenotips intermediaris) en individus sans (controls) i en

individus afectes (casos) generalment no emparentats. Si un determinat factor de risc (per exemple un

al·lel) és més freqüent en individus afectes que en individus sans, es conclou que el factor està

associat a la malaltia estudiada.

Aquest és el tipus d’estudi més freqüent durant les passades dècades, i ha estat útil per a la

identificació i anàlisi d’algunes mutacions relacionades amb malalties complexes (per exemple les
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mutacions FVL i 20210 A/G del gen de la protrombina). No obstant, aquesta metodologia també

presenta greus limitacions (Almasy and MacCluer, 2002; Gambaro, et al., 2000).

El problema principal és que encara que aquest tipus d’estudi pugui proporcionar importants

evidències sobre l’efecte genètic d’un determinat polimorfisme, això no implica necessàriament una

relació de causalitat. Degut a què la major part de la variabilitat genètica continguda en els gens

candidats sota estudi és desconeguda, l’elecció d’un determinat polimorfisme sovint no es basa en cap

evidència fisiològica o bioquímica sobre la seva funcionalitat, de manera que existeix una alta

probabilitat que el polimorfisme analitzat no estigui associat a la malaltia per ser-ne la causa sinó per

trobar-se en desequilibri de lligament (dos polimorfismes es troben en desequilibri de lligament quan

es troben junts al mateix haplotip en una freqüència molt major de l’esperada per atzar) amb el

polimorfisme causal.

De tota manera, el que sí que cal dir és que encara que el marcador analitzat no sigui realment el

causal sinó un altre en desequilibri de lligament amb ell, és evident que a nivell epidemiològic servirà

igualment per detectar individus amb risc de patir una malaltia, sempre que s’usin en la mateixa

població. Per això és essencial que els resultats positius obtinguts en estudis d’associació siguin

reproduïbles en poblacions diferents.

Un altre punt a tenir en compte en aquest tipus d’estudi és que una associació negativa no pot

excloure que el gen candidat estudiat estigui implicat en el risc de patir la malaltia, sinó que

simplement el polimorfisme que s’ha analitzat no està suficientment lligat al polimorfisme que

realment estigui causant aquest risc (Rao, 2001; Weiss, 1993).

D’altra banda, des del punt de vista estadístic també presenten seriosos problemes (Rao, 2001). El

més evident és l’alta propensió a generar errors de Tipus I (falsos positius) deguts a l’estratificació de

la població o a l’anàlisi simultània de múltiples polimorfismes sense utilitzar els factors correctors

necessaris.

Malgrat tots aquests problemes vinculats als estudis cas-control, aquests han sigut àmpliament

utilitzats per l’anàlisi de variants genètiques (polimorfismes) en tota una sèrie de gens candidats per

tot tipus de malalties, molt especialment per a malalties cardiovasculars. Això ha provocat una gran

quantitat de publicacions amb resultats contradictoris  (Franco and Reitsma, 2001; Lane and Grant,

2000), sobre l’efecte de polimorfismes en el risc de trombofília hereditària.

Cal destacar que, tot i que en un inici els estudis d’associació estaven restringits a l’anàlisi de

polimorfismes coneguts en gens candidats (i per tant no podia considerar proteïnes codificades per

gens desconeguts), i degut als avenços recents en les tècniques de genotipació a gran escala, ara és

possible realitzar anàlisis globals del genoma mitjançant associació entre el fenotip i milers de
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marcadors localitzats al llarg del genoma. Cal tenir en compte, però, que degut a l’efecte dels

múltiples tests, el nombre de falses associacions localitzades amb aquest mètode pot arribar a ser molt

gran (Zaykin and Zhivotovsky, 2005).

Mapa d’SNPs i Hap Map

Degut als grans avenços que ha experimentat recentment la genètica molecular amb la implementació

de noves tecnologies per la genotipació i la seqüenciació a gran escala, ha sorgit també un notable

interès per conèixer la variabilitat del genoma humà amb l’objectiu de trobar associacions entre

aquesta variabilitat i determinades malalties humanes complexes.

En un primer lloc, es va pensar en construir un mapa d’SNPs distribuïts aleatòriament al llarg del

genoma per poder realitzar estudis cas-control amb aquests polimorfismes (Sachidanandam, et al.,

2001). De tota manera, es va veure que els polimorfismes presenten un patró de desequilibri de

lligament entre ells que no necessàriament depèn de la distància (apartat 10.3) i per tant, calia

genotipar tots els polimorfismes existents perquè els resultats fossin estadísticament fiables.

S’estima que una base del genoma de cada 300 en la població és polimòrfica. Això representa

aproximadament deu milions de bases polimòrfiques al llarg de tot el genoma, un nombre que va

convertir el projecte del mapa d’SNPs en una tasca impossible.

En aquest sentit, va sorgir la idea de treballar amb haplotips (conjunt d’al·lels que es troben junts en el

cromosoma, i per tant s’hereten junts). Els estudis recents, indiquen que el patró de desequilibri de

lligament en el genoma humà no és degut a un repartiment uniforme dels fenòmens de recombinació

sinó que aquests es concentren en punts calents de recombinació que separen llargs fragments de

DNA on la diversitat haplotípica és significativament més baixa que la mitjana dels genoma (Stumpf,

2002). La idea és que un coneixement adequat dels patrons de desequilibri de lligament en poblacions

humanes podria facilitar la descoberta de polimorfismes comuns implicats en malalties humanes

complexes (Cardon and Abecasis, 2003) perquè permet definir SNPs que defineixin tot el bloc de

lligament (tag SNPs) i per tant evita haver de genotipar totes les bases polimòrfiques.

Per això, hi ha un esforç recent en la publicació de l’HapMap, un catàleg de blocs haplotípics

comuns al llarg del genoma en múltiples poblacions, en altres paraules, un mapa que mostri quines

són les regions que s’hereten juntes al llarg de tot el genoma per cada població.

Els marcadors dins aquests fragments presenten un gran desequilibri de lligament entre ells, i per tant

els marcadors dins d’un mateix bloc aporten informació redundant. Si se saben els haplotips presents

en una població (si es coneixen els punts calents de recombinació), es poden fer estudis d’associació

amb marcadors que defineixin un bloc (tag SNPs), independentment que siguin els funcionals o no.

Limitant la cerca de les variants dins la regió que mostra associació s’aconsegueix reduir el nombre

de polimorfismes requerits per examinar el gen en qüestió. De fet, s’estima que 300.000-500.000 tags
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contenen la major part de la informació del patró de variació dels 10 milions de SNPs comuns al

genoma humà (The HapMap Consortium, 2003). La idea, doncs, és utilitzar la informació d’un grup

sensiblement menor de variants que capturen la majoria dels patrons de variació en el genoma.

Per tant, un coneixement detallat dels blocs de lligament al llarg del genoma és essencial per a la bona

interpretació dels estudis d’associació entre un fenotip i una variant al·lèlica (Goldstein and Weale,

2001).

De tota manera, aquesta estratègia també presenta alguns problemes. En primer lloc, tot i que en

principi s’ha suggerit que les quatre poblacions genotipades pel projecte HapMap són representatives

de tots els haplotips (Kruglyak and Nickerson, 2001), les freqüències haplotípiques difereixen molt

entre diferents poblacions, i la llargada dels blocs de lligament també varia molt depenent de la

població estudiada (5-500 Kb) (Reich, et al., 2001), per la qual cosa la comparació de resultats

obtinguts en diferents poblacions queda almenys en entredit. Per aprofundir en aquest tema,

actualment s’estan realitzant alguns estudis que comparen els tag SNPs en diferents poblacions amb

l’objectiu d’esbrinar si, malgrat les diferències esmentades, els tag SNP poden estendre’s entre

poblacions (Gonzalez-Neira, et al.).

Per altra banda, s’ha vist que estudis que consideren més SNPs, han identificat progressivament blocs

de desequilibri de lligament més petits. Gabriel et al. (2002) suggereixen que la genotipació d’un SNP

cada 7-8 Kb és suficient per l’anàlisi dels haplotips. No obstant, com més SNPs es genotipen, es pot

observar successivament com els blocs es van trencant en blocs més petits, cosa que suggereix que els

blocs determinats amb pocs SNPs no són representatius de la diversitat genètica real, i per tant que no

són fiables per estudis d’associació.

Finalment, també cal tenir en compte que malgrat que aquesta estratègia seria eficaç en variants

al·lèliques comunes, l’estudi del patró de desequilibri de lligament en haplotips comuns és insuficient

per als estudis de variants rares. Un 90% de la variació de seqüència en humans són variants comunes

(Kruglyak and Nickerson, 2001). Tenint en compte la hipòtesi que postula que les malalties comunes

estan causades per variants comunes [Common Disease- Common Variant, (Reich, et al., 2001; Smith

and Lusis, 2002)], la majoria d’al·lels causants de malalties complexes comunes serien localitzats

amb aquest mètode. No obstant, les variants rares són les que s’espera que provoquin els canvis de

fenotip més dràstics i amb aquesta estratègia no s’arribarà mai a la seva localització.
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9- EL PROJECTE GAIT

Per abordar la identificació d'aquests factors genètics de risc trombòtic desconeguts, la Unitat

d’Hemostàsia i Trombosi de l’Hospital de Sant Pau va iniciar l’any 1995 el projecte GAIT (Genetic

Analysis of Idiopathic Thrombophilia), amb la col·laboració del Dr. John Blangero del departament

de Genètica de la Southwest Foundation for Biomedical Research (San Antonio, Texas).

El Projecte pretén aprofundir en les causes de la trombosi inexplicada, a la qual s’atribueixen el 50%

dels casos investigats (Mateo, et al., 1997; Souto, et al., 1998). El seu objectiu principal, doncs, és el

d’identificar els gens que determinen la variabilitat dels fenotips relacionats amb l’hemostàsia, i molt

especialment la localització dels que influeixen sobre el risc de la malaltia tromboembòlica.

El Projecte es va dissenyar amb l’objectiu de treballar amb l’anàlisi de lligament com a metodologia

estadística, per la qual cosa es van reclutar individus emparentats en famílies de grans dimensions i

se’ls van analitzar una bateria de marcadors genètics, així com les determinacions plasmàtiques

relacionades amb fenotips de l’hemostàsia.

En total, el Projecte GAIT ha estimat l’heretabilitat de més de 40 fenotips relacionats amb

l’hemostàsia (Souto, et al., 2000b; Souto, et al., 2002) i ha estudiat la correlació entre aquests fenotips

i el risc de trombosi (Souto, et al., 2000a). Existeix una correlació entre alguns fenotips de

l’hemostàsia, probablement perquè estan regulats per gens comuns (Souto, et al., 2001).
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10- ESTUDI DE L’EVOLUCIÓ D’UN GEN

Un altre punt important en el coneixement de la variació genètica d’un QTL és l’estudi de la seva

diversitat al·lèlica. L’anàlisi de la variabilitat del DNA, així com la relació entre aquesta variabilitat i

la susceptibilitat inter-individual a patir malalties complexes són d’interès crucial en la medicina

moderna. El coneixement de com es generen i com es mantenen les variants al·lèliques és indicatiu de

les forces evolutives que han actuat sobre el gen, i que molt probablement depenen de la diferent

eficàcia biològica que aquestes variants determinen sobre els individus.

Existeixen diversos mecanismes que contribueixen a generar i modificar la diversitat, ja siguin

moleculars o poblacionals. Tant la variabilitat intraespecífica com la interespecífica són el resultat de

diferents factors genètics (mutació, recombinació i conversió gènica) i poblacionals (deriva, selecció i

migració) que han anat modificant el nostre genoma al llarg de les generacions.

10.1- Mecanismes moleculars d’evolució

Mutació:  El mecanisme més evident de generació de variabilitat en la població és la mutació. Les

mutacions són canvis a l’atzar que es produeixen en la seqüència de DNA deguts majoritàriament a

errors en la transcripció dels gens i que són heretables en cas de produir-se en la línia germinal. Poden

ser substitucions d’una base per una altra o insercions/delecions d’una o més bases respecte la

seqüència original. La gran majoria de mutacions són neutres, és a dir, que no provoquen un efecte

sobre el fenotip. S’estima que la taxa de mutació en el DNA és de 10-9 per parell de nucleòtids per

generació.

Recombinació: La recombinació és l’intercanvi recíproc de material genètic que es produeix entre les

seqüències de DNA homòlogues provinents del pare i de la mare durant el procés de la meiosi. Les

seqüències que s’intercanvien, per tant, són equivalents, encara que poden tenir petits canvis que les

distingeixin.

En determinats casos es produeixen errors en la recombinació, i aquesta es dóna entre seqüències no

homòlogues que per tenir un alt grau de similitud s’han aparellat de forma errònia. La recombinació

no homòloga representa una font d’introducció de variabilitat en el DNA molt important,

especialment en les zones repetitives, on l’aparellament incorrecte de seqüències no homòlogues és

més freqüent.

Conversió gènica: La conversió gènica suposa un intercanvi d’informació no recíproca entre dues

seqüències de DNA: una seqüència donadora que resulta inalterada, i una seqüència receptora que
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esdevé còpia de la seqüència donadora. La conversió pot ser tant entre al·lels d’un mateix locus com

entre regions suficientment homòlogues de loci diferents.

10.2- Mecanismes poblacionals d’evolució

Deriva genètica: La deriva genètica és un artefacte degut a la transmissió aleatòria d’un subgrup dels

al·lels d’una generació a la generació següent. Degut al fet que només una petita fracció dels al·lels en

una població passaran a la generació següent, es produeixen canvis en les freqüències només degudes

a l’atzar, el que es coneix per “errors de mostratge”, que seran més importants quan més petita sigui

la població.

La deriva genètica en generacions successives pot acabar modificant les freqüències al·lèliques fins a

valors molt diferents dels originals.

Sota el model neutralista, la majoria de canvis en l’evolució són deguts a mutacions neutres que són

fixades (o perdudes) per l’efecte de la deriva genètica.

Migració: L’intercanvi d’individus entre poblacions també constitueix un element de variació

genètica de les poblacions que tendeix a homogenitzar les freqüències al·lèliques d’ambdues

poblacions.

Selecció: El concepte de selecció va ser introduït per Darwin el 1859 en el seu llibre L’origen de les

espècies, i fa referència a l’avantatge biològic que produeixen determinats canvis en el genoma sobre

els individus. La teoria de Darwin postula que, en totes les espècies, hi ha més descendència de la que

pot sobreviure amb els recursos existents. Degut a aquest fenomen, es produeix una lluita per la

supervivència en la qual els individus més ben adaptats tindran més possibilitats de sobreviure i

reproduir-se, i per tant el seu material genètic serà traspassat a la descendència en detriment del

material genètic dels individus menys aventatjats.

Així doncs, a través de la selecció natural, aquells al·lels que milloren la supervivència i reproducció

incrementen gradualment la seva freqüència en la població de generació en generació, i la població va

tendint  progressivament  a una millor eficàcia biològica i una millor adaptació al medi (Hartl, 1997).

Hi ha tres tipus bàsics de forces de selecció:

Selecció Positiva: La selecció positiva o direccional es dóna sobre un al·lel afavorit en relació

a la resta d’al·lels en un locus determinat. La variant al·lèlica en qüestió tendirà a incrementar la seva

freqüència en la població fins a fixar-se.
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Selecció Purificadora: La selecció purificadora consisteix en l’eliminació dels al·lels deleteris

o amb menys eficàcia biològica en la població.

Selecció equilibradora:  Quan la selecció afavoreix el manteniment de la diversitat rep el nom

de selecció equilibradora. Un exemple n’és la sobredominància, és a dir, quan hi ha un avantatge

selectiu dels individus heterozigots per un determinat locus respecte ambdós homozigots, i per tant es

manté el polimorfisme durant més temps de l’esperat (els al·lels triguen molt més temps en fixar-se).

10.3- Desequilibri de lligament i haplotips

Com s’ha esmentat anteriorment (apartat 3.2), el desequilibri de lligament és el nom que rep en

genètica de poblacions el fenomen pel qual determinats al·lels d’un cromosoma es troben junts molt

més sovint del que s’esperaria per atzar en la població tenint en compte les seves freqüències

al·lèliques (Hartl, 1997). Això es deu al fet que els loci d’un mateix cromosoma s’hereten junts en

blocs anomenats haplotips fins que s’esdevé un fenomen de recombinació. Si la taxa de recombinació

és baixa, l’haplotip es va mantenint en la població i depenent del temps, la deriva genètica, la selecció

natural i la introducció de noves mutacions, s’expandirà o es perdrà en la població. En principi, el

desequilibri de lligament hauria de tendir a desaparèixer per recombinació amb el pas del temps.

Tot i la tendència a presentar un desequilibri de lligament més fort com més a prop estiguin dues

variants al·lèliques l’una de l’altra (Reich, et al., 2001), els blocs de lligament en el genoma no

sempre segueixen aquesta norma, havent-hi polimorfismes distants (diverses Kilobases, Kb) amb un

desequilibri gairebé total, mentre que d’altres polimorfismes són totalment independents tot i trobar-

se en bases contigües.

A més, sovint s’observa la presència de “punts calents” de recombinació que deixen zones del

genoma amb taxes de recombinació substancialment més baixes que la mitjana del genoma i, per tant,

blocs de desequilibri inevitablement més llargs (Reich, et al., 2001).

Sigui quin sigui el patró de desequilibri de lligament en les poblacions humanes, doncs, el que és clar

és que ha estat perfilat per la nostra història evolutiva i ens permet estudiar migracions, edat evolutiva

i característiques de la pressió selectiva que ha actuat sobre el gen, creant més o menys diversitat

haplotípica.

Això significa que el coneixement dels haplotips existents en la població d’un determinat locus

d’interès és molt indicatiu de l’evolució que ha patit aquest gen. Per exemple, la mida dels blocs de

lligament pot ser significativament superior en poblacions que han patit un efecte de coll d’ampolla

(Kruglyak, 1999) com és el cas de la població europea, o bé quan hi ha hagut una barreja de gens

(admixture) recent (Wilson and Goldstein, 2000).
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De la mateixa manera, la selecció pot produir una gran pèrdua de diversitat i genera desequilibri de

lligament si se selecciona positivament un determinat haplotip com a conseqüència d’un

arrossegament genètic en seleccionar una variant d’un gen.


