
• El síndrome de Turner se debe a una constitución X0. ¿Por qué no son mujeres 

normales si tienen, como todas las mujeres, un único cromosoma X activado?  (OP) 

El cromosoma X en mamífers té al voltant de 1000 gens que no estan presents en el 

cromosoma Y. Per tant, les femelles tenen el doble de copies d’aquests gens lligats al X 

i expressarien el doble dels transcrits d’aquests gens si no existís un mecanisme per 

corregir aquest desequilibri. El qual es corregeix mitjançant un procés de compensació 

de dosis que fa que les cèl·lules masculines i femenines tinguin quantitats equivalents 

de les proteïnes codificades per gens del cromosoma X.  

La inactivació del cromosoma X extra, requereix d’un gen situat en aquest cromosoma, 

anomenat gen XIST. Aquest gen es transcriu a un ARN silenciador (no codificant per 

cap proteïna), el qual s’acumula al voltant del cromosoma X que va a ser inactivat. Això 

desencadena el reclutament d’un complex proteic que indueix la metilació de residus 

lisina-27 i lisina-9 de la histona H3, provocant la condensació de la cromatina . 

En les anomalies cromosòmiques com el síndrome de Turner o el síndrome de 

Klienefelter, l’excés de cromosomes X serà també inactivat. Llavors, per què els 

individus amb aquests tipus d’anomalies expressen unes determinades anomalies 

fenotípiques? 

S’estipula que en aquella regió comú tant en el cromosoma X com en el cromosoma Y: 

regió pseudoautosòmica, no seria necessari per les femelles compensar la dosi 

compensar la dosis genètica, ja que els mascles tindrien el mateix nombre de regions 

pseudoautosòmiques i expressarien els 

gens en la mateixa mesura que les 

femelles, per tant els gens d’aquestes 

regions evitarien la inactivació 

mitjançant la síntesi d’un altre ARN no 

codificant. La existència d’aquests gens 

que escapen a la inactivació explicaria 

les anomalies en persones amb un 

nombre de cromosomes anormal. Pe 

exemple:  

 Una dona amb síndrome de Turner veuria reduïda la expressió de la regió 

pseudoautosòmica a la meitat respecte a un mascle i respecte a una dona sana. 

 Una dona amb genotip XXX, tindria una regió pseudoautosòmica més que un 

home i una dona normals, i que per tant aquesta regió es vegi més expressada 

en aquests individus que en persones amb una dotació cromosòmica normal, 

donant peu a un seguit d’anomalies. 

En concret, el síndrome de Turner, estaria relacionat amb el gen SHOX. Les malaltes 

amb síndrome de Turner, només tindrien una copia d’aquest gen. Està demostrat que 

la haploinsuficiencia del gen SHOX pot causar a més de baixa estatura i anomalies en 

l’estructura òssia i esquelètica.  



Per un creixement normal, barons i dones necessiten dues còpies actives del gen 

SHOX. 

 

 

 

 

 

 

 

 


