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1. Resum del projecte  

 

ANTECEDENTS  

Les malalties cerebrovasculars són la primera causa de dependència en el nostre medi. 

La variabilitat interindividual en el grau de discapacitat després de patir un ictus 

sembla tenir un substrat genètic. L’objectiu de l’estudi és descobrir variants genètiques 

per predir i millorar els processos de recuperació. 

 

OBJECTIUS 

Objectius principals: 

1. Identificar variants genètiques i regions associades amb el grau de discapacitat 

després de patir un ictus isquèmic. 

2. Validar i replicar consistentment aquestes variants associades. 

Objectius secundaris: 

3. Crear un score de risc clinicogenètic i comprovar-ne la capacitat predictiva per al 

pronòstic clínic. 

4. Establir les bases de futurs estudis en el camp: 

a. Mitjançant les regions i gens associats, descobrir noves vies i mecanismes 

involucrats en la recuperació funcional. 

b. Identificar noves dianes terapèutiques o farmacològiques potencials. 

 

DISSENY I METODOLOGIA 

Fase 1: Selecció de regions/variants candidates:  

1. GWAS-Metanalysis de 4 GWA d’ictus isquèmics (n=1.252). Es van fer anàlisis 

per trobar l’associació amb el pronòstic funcional tres mesos després de l’ictus, 

utilitzant l’escala de Rankin modificada (mRS), ajustada per gravetat inicial (NIHSS), 

edat i sexe. Es van seleccionar aquelles variants més fortament associades (p<E-5) per 

a la fase de replicació. 

2. Exome sequencing. Vam comparar casos d’ictus que tenen gran dependència 

funcional (mRS=4-5) amb independents (mRS<2) tres mesos després de l’ictus, 

aparellats segons subtipus d’ictus, ajustats per NIHSS inicial, edat, sexe i factors de 

risc vascular (FRV). Es van escollir els gens associats amb una p<0,01 per realitzar les 

anàlisis de genomic convergence. 
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Fase 2: Validació i replicació 

Aquelles variants seleccionades a partir de l’anàlisi GWAS-metanalysis, i les variants en 

els gens més associats (p<0,01) en l’anàlisi d’exome sequencing (prioritzant les 

regions que mostren resultats consistents amb els GWA) es van incloure en la fase de 

replicació. La replicació es durà a terme en aproximadament 5.000 individus de 

diferents cohorts internacionals de l’International Stroke Genetics Consortium (ISGC). 

Les variants genètiques s’analitzaran per a l’associació amb l’estat funcional al cap de 

tres mesos (mRS), ajustant per edat, sexe, NIHSS inicial i VRF. Sobre la base 

d’aquests resultats, desenvoluparem un score clinicogenètic. 

 

Fase 3: Experiments funcionals 

Investigar la funcionalitat de les associacions observades en la fase 2 i les vies en què 

estan implicades. 

Els nostres resultats milloraran la comprensió dels processos de plasticitat neuronal i 

potencialment portaran a identificar noves dianes terapèutiques. A més, l’score 

clinicogenètic pot reduir el percentatge de discapacitats mitjançant la personalització 

de les estratègies de rehabilitació. 

 

 

2. Resultats  

 

- Després de la metanàlisi dels quatre GWAS (metaGWAS), s’han trobat fins a 400 

variants comunes que mostren una tendència a l’associació (p<E-5) amb el pronòstic 

tres mesos després de l’ictus (valorat amb l’escala de Rankin modificada). Destaquen 

dos gens (INADL i GOLGA6B) amb quatre SNP que arriben a una significació de p<5E-8 

i un enriquiment de variants properes a la significació, que tenen moltes possibilitats 

que es pugui confirmar una associació real. L’anàlisi per gene-based apunta cap a 

aquests mateixos resultats. Està pendent de replicació al GISCOME study de 

l’International Stroke Genetic Consortium. 

- L’anàlisi de l’exoma ha mostrat 76 gens amb diferències en l’acumulació de 

variants rares entre individus amb bon pronòstic respecte als que tenen mal pronòstic, 

amb un valor de p-val<0,01. Cap gen ha assolit un nivell de significació suficient un 

cop corregit per anàlisis múltiples, però un dels gens suggerits en metaGWAS es troba 

entre els que són nominalment significatius. Aquest fet augmenta la solidesa i 

coherència dels resultats. 
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- El procés de genomic convergence per seleccionar les àrees candidates no ha 

generat resultats nous més enllà dels candidats obtinguts per metanàlisi de GWAS i 

anàlisi gene-based. 

 

En el punt actual del projecte podríem concloure que: 

- S’han identificat diferents variants genètiques, especialment en dos gens, que 

podrien estar relacionades amb una millor capacitat de recuperació després de l’ictus. 

En cas que aquesta troballa es confirmés i es repliqués, s’haurien identificat per primer 

cop variants genètiques que influeixen en el grau de discapacitat després de patir un 

ictus. 

- L’estudi del component genètic de trets complexos, com el del pronòstic de 

l’ictus, requereix d’un fenotipatge molt precís i acurat per tal d’evitar interferències 

amb altres factors implicats. 

- L’abordatge des de diferents tècniques (GWAS i exome sequencing) pot ser 

complementari i sinèrgic, ja que dóna més consistència a les troballes. De tota manera, 

en aquest estudi el procés de genomic convergence no ha aportat noves variants o 

regions que no s’hagin vist en les tècniques individualment. 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions  

 

La discapacitat després de l’ictus suposa una gran càrrega per als individus i per a la 

salut pública (17.000 € per persona l’any). El paper dels factors genètics en el grau de 

discapacitat sembla significatiu, però els estudis realitzats respecte d’això són limitats . 

La utilitat potencial de descobrir el component genètic darrere de la variabilitat 

interindividual en la capacitat de recuperació després de l’accident cerebrovascular 

podria tenir un gran impacte en diferents aspectes: 

 

- Des d‘un punt de vista científic, aquest tema té un interès rellevant pel fet que la 

majoria dels mecanismes subjacents implicats en la resposta cerebral contra les lesions 

continuen sent desconeguts. Aquest projecte pot contribuir a millorar la nostra 

comprensió, a través del descobriment de variants genètiques associades amb la 

recuperació clínica, i d’indicar les potencials bases moleculars dels processos de 

plasticitat neuronal, la regeneració de teixits, angiogènesi o sinaptogènesi. 
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- No obstant això, la identificació de nous mecanismes i rutes implicades en la 

recuperació després de l’ictus no només té interès per augmentar el nostre 

coneixement, sinó que també pot implicar la recerca de noves dianes terapèutiques 

susceptibles de ser modulades per fàrmacs actuals o nous. 

- D’altra banda, el desenvolupament d’una puntuació de risc clinicogenètic que 

prediu l’evolució i risc de discapacitat després de l’ictus també pot ajudar a identificar 

l’estratègia de rehabilitació més adequada des del primer moment. Si fóssim capaços 

de reduir només un 2% la discapacitat utilitzant el nostre model clinicogenètic, 

significaria una reducció d’entre 2.880.000 i 17.850.000 € l’any al nostre país. 

 

Per tant, a banda de l’aplicabilitat immediata d’una puntuació clinicogenètica, el nostre 

projecte és un pas necessari per a l’establiment de les bases de futures investigacions 

en el camp. El futur desenvolupament de molècules actives o fàrmacs que puguin 

contribuir als processos de recuperació neuronal podria ser el pas següent que 

representaria, sens dubte, un gran impacte en la nostra societat i un avenç substancial 

en la millora de la qualitat de vida dels pacients amb ictus. 
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