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1. Resum del projecte  
 

La metilació del DNA és essencial per a la regulació de l’expressió al·lèlica dels gens 

sota control de la impressió genòmica (gens impresos). Aquests gens són 

l’exemple clàssic de la memòria epigenètica d’origen parental a llarg termini, ja que 

es manté durant tota la vida (FERGUSON-SMITH, 2011). La metilació en aquestes 

regions diferencialment metilades (RDM) s’origina a partir dels respectius gàmetes 

coordinant aquesta expressió d’origen parental (SMALLWOOD et al., 2011). Aquestes 

RDM derivades de la línia germinal conserven la metilació o bé en l’al·lel derivat de 

la mare o en el del pare, tot resultant en una còpia al·lèlica completament metilada 

i l’altra desmetilada. En els éssers humans, nombroses síndromes complexes 

(incloent-hi diabetis mellitus neonatal transitòria [DMNT], síndrome de Beckwith-

Wiedemann [SBW], síndrome de Silver-Russell [SSR] i pseudohipoparatiroïdisme 

[PHP1B]), s’associen amb la pèrdua d’impressió genòmica (LOI, en la sigla en 

anglès) en loci específics (revisat en EGGERMANN et al., 2015). Durant l’última dècada 

s’han incrementat les evidencies que la LOI no és només un esdeveniment aïllat 

que s’esdevé en un locus associat a una malaltia, sinó que els pacients amb 

trastorns associats amb la impressió genòmica (ID, en la sigla en anglès) poden 

tenir defectes d’impressió genòmica en múltiples loci que afectin RDM impreses 

addicionals i influint en el fenotip resultant. Fins al dia d’avui, només les mutacions 

en el factor de transactivació ZFP57 han estat associades amb casos de DMNT amb 

defectes d’impressió genòmica en múltiples loci (MACKEY et al., 2008). Aquest 

projecte té com a objectiu la caracterització completa de les aberracions de 

metilació en els ID amb una causa epigenètica subjacent i la identificació de les 

proteïnes subjacents implicats en aquest mecanisme.  

 

 

2. Resultats  

 

1) Elaboració de perfils de metilació de les RDM impreses per caracteritzar els 

defectes de metilació a múltiples loci 
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Mitjançant la utilització inicialment de matrius (arrays) de metilació Goldengate 

dissenyades a mida i, posteriorment, matrius comercials Infinium 

HumanMethylation450 Beadchip de Illumina, hem caracteritzat els perfils de 

metilació de totes les RDM impreses conegudes en una gran cohort de pacients 

d’Espanya amb DMNT, SBW, SSR i PHP1B. Aquesta anàlisi va revelar que en 

aquests individus es produeixen sovint defectes de metilació en múltiples loci, fet 

que suggereix una manca de manteniment de la metilació al·lèlica durant la 

reprogramació epigenètica embrionària (NAKABAYASHI et al., 2011; COURT et al., 

2013). La piroseqüenciació d’elements repetitius (LINE, SINE i ALU-Yb8) va mostrar 

perfils de metilació normal, tot suggerint que els defectes epigenètics es troben 

restringits als loci impresos (COURT et al., 2013). 

 

Un cribratge mutacional de ZFP57, NLRP2, NLRP7 i KHDC3L va revelar un sol canvi 

causal, una deleció d’1 pb en ZFP57, en un pacient de DMNT i defectes d’impressió 

genòmica en múltiples loci. S’ha seqüenciat l’exoma en tots els casos amb 

informació parental (trios) associats a defectes en la impressió genòmica en 

múltiples loci per identificar les mutacions causals en aquests individus. 

Actualment estem realitzant models bioinformàtics d’efectes de novo, recessius o 

materns sobre l’herència.  

 

 
 

 

Figura 1. Mutacions a ZFP57 en pacients de DMNT. 

 

2) Identificació de nous loci impresos mitjanant un cribratge mutacional de 

tot el genoma 

Durant el transcurs d’aquest projecte hem identificat un pacient de SBW amb 

diploïdia uniparental paterna (tots els cromosomes són d’origen patern en 
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mosaïcisme) (ROMANELLI et al., 2011). Com a resultat del nostre cas publicat, s’han 

descrit cinc pacients addicionals amb característiques cromosòmiques similars 

fent referència als nostres laboratoris. En combinació amb mostres de diploïdia 

uniparental materna de pacients amb SSR (el fenotip oposat a SBW) (YAMAZAWA et 

al., 2010) vam realitzar cribratges de metilació per tot el genoma mitjançant la 

matriu Infinium HumanMethylation450 Beadchip de Illumina i methyl-seq 

(seqüenciació de tot el genoma convertit amb bisulfit). L’alta densitat de les sondes 

de la matriu que mapen sobre les illes CpG permet un mapatge precís de la 

metilació al·lèlica a les RDM impreses, així com també dóna una oportunitat única 

per identificar nous loci impresos. Com a resultat, vam identificar 8 RDM amb 

dominis d’impressió genòmica coneguts i 7 nous loci impresos, PPIEL, WDR27, 

HTR5A, ERLIN2, TRAPPC9 (també conegut com PEG13), WRB i NHP2L1. Mitjançant un 

enfocament similar es van comparar mostres de placenta d’embarassos duts a 

terme amb moles hidatiformes i es van identificar 15 dominis de metilació 

materna específics de placenta no presents en teixits somàtics (COURT et al., 2014). 

 

En ampliar el nombre de regions impreses identificades en humà, hem identificat 

loci que comunament es troben subjectes a hipometilació en pacients amb SBW, 

SSR i DMNT i defectes de metilació en multiples loci. Aquests resultats han estat 

confirmats recentment per Docherty i els seus col·laboradors al Regne Unit basant-

se en una cohort en la qual van observar que els gens WRB i NH2PL1 es trobaven 

freqüentment afectats en aquests pacients. La nostra aproximació en tot el 

genoma també va confirmar la pèrdua de metilació associada a mutacions 

recessives en ZFP57 amb defectes de metilació en només un subconjunt d’RDM 

(PLAGL1, GRB10 i invariabilitat en PEG3, NAP1L5, GNAS i NHP2L1) (MACKAY et al., 2008; 

COURT et al., 2013; DOCHERTY et al., 2014). 
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Figura 2. Heatmap circular de la caracterització de l’“impressioma” humà en pacients d’SBW i DMNT 

i mutacions en ZFP57. Les regions hipometilades greument es troben destacades en caixes 

blanques i les regions parcialment afectades en caixes de línies discontínues.  

 

3) Caracterització de les interaccions de la cromatina específiques de cervell i 

la impressió genòmica dins el locus 8q24 associat a discapacitat intel·lectual 

Una de les noves regions maternalment metilades, TRAPPC9/PEG13, coincideix amb 

una part d’un locus implicat en retard del desenvolupament (tant autisme com 

discapacitat intel·lectual). Per aquesta raó vam realitzar una extensa 

caracterització epigenètica d’aquest domini. Vam observar que l’RDM de metilació 

materna PEG13 uneix cohesines-CTCF i posseeix potenciadors d’activitat 

bloquejadora, per la qual cosa vam hipotetitzar que dicta un bucle de cromatina 

mútuament excloent entre una regió potenciadora nova i els promotors dels 

transcrits recíprocament impresos PEG13 i KCNK9 (COURT et al., 2014). Vam fer un 

seguiment d’aquests experiments mecanístics amb un cribratge mutacional en una 

gran cohort de pacients amb discapacitat intel·lectual idiopàtica, però no vam 

poder identificar cap canvi patològic (SÁNCHEZ-DELGADO et al., 2014).  
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Figura 3. El bucle de cromatina al locus PEG13 entre el gen maternalment expressat KCNK9 i el 

potenciador específic de cervell a 58-500kb aigües amunt.  

 

 

4) Absència de metilació materna en moles hidatiformes biparentals amb 

mutacions de efecte matern en NLRP 

Les moles hidatiformes recurrents (MHR) familiars són desordres recessius 

autosòmics d’efecte matern associats a mutacions en el gen NLRP7 (JUDSON et al., 

2002; MURDOCH et al., 2006). Es caracteritzen per ser MH amb una proliferació 

excessiva del trofoblast que imita l’aparença de les concepcions molars d’origen 

androgenètic malgrat el seu origen biparental diploide. S’ha proposat que els 

fenotips dels dos tipus de mola es troben associats a impressió genètica aberrant. 

Per caracteritzar el grau d’afectació de la impressió genòmica en mostres d’MHR, 

vam analitzar el perfils de metilació de tot el genoma d’MH espontànies, tant 

d’origen androgenètic com biparental (amb defecte en NLRP7) mitjançant matrius 

Infinium HumanMethylation450 Beadchip d’Illumina. Hem observat una total 

paternalització de totes les RDM, tant ubiqües com específiques de placenta en 

quatre moles androgenètiques; és a dir, guany de metilació als loci paternalment 

metilats i absència de metilació als maternalment metilats, mentre que els 
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defectes de metilació observats en quatre biòpsies d’MHR de pacients amb NLRP7 

defectuós es troben restringits a la pèrdua de metilació en les RDM maternes. 

Sorprenentment, MHR de dues germanes amb la mateixa mutació de canvi de 

sentit mostraven subtils diferències, amb algunes RDM que mantenien metilació 

al·lèlica, la qual cosa suggereix variacions interindividuals. Aquests epigenotips són 

consistents amb el fet que NLRP7 és un gen d’efecte matern i que participa en 

l’adquisició d’impressió genòmica a l’oòcit. A més, mitjançant cribratges 

bioinformàtics de les dades de metilació resultants, es van identificar més de 

seixanta loci amb un perfil de metilació consistents amb impressió genòmica en 

placenta, dels quals hem confirmat 20 com a nous loci de metilació materna. 

Aquestes observacions suggereixen que el fenotip molar ve donat per una 

impressió genòmica específica de placenta defectuosa i una sobreexpressió dels 

transcrits d’expressió paterna, i remarcant que l’efecte matern de les mutacions a 

NLRP7 es troba associat a la forma més greu de defectes en múltiples loci en 

humà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Heatmap circular que revela els perfils de metilació de les RDM impreses de manera ubiqua 

en mostres d’MHR. 
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3. Implicacions  

 

La descripció dels defectes d’impressió genòmica de múltiples loci en tot el 

genoma ha permès realitzar un llistat dels loci afectats de manera més habitual 

per a cadascun dels desordres relacionats amb la impressió genòmica. En alguns 

casos, la hipometilació de gens amb implicació coneguda en la diabetis (PLAGL1) i 

el càncer (IGF-2 i RB1) suggereix que els individus amb aquests loci afectats haurien 

d’estar subjectes a exàmens clínics freqüents per detectar l’aparició primerenca 

d’aquesta comorbiditat. Els nostres resultats han augmentat el llistat dels loci 

impresos en l’ésser humà, molts dels quals mostren metilació anormal en els 

pacients amb defectes d’impressió genòmica en múltiples loci. Com a resultat 

directe del nostre treball, l’European COST-action for Congenital Imprinting 

Disorders (http://www.imprinting-disorders.eu) ha recomanat un llistat de loci que 

s’ha d’analitzar per a la cerca d’anomalies de metilació, incloent-hi PPIEL, WRB i 

NHP2L1, tres dels nous loci impresos identificats en aquest projecte. Actualment, 

aquest nous loci impresos s’utilitzen de manera rutinària pels laboratoris que 

realitzen diagnosis d’ID i estan en estat d’aprovació per formar part de la regulada 

Locus Reference Genomic (LGR). 

 

El nostre treball ha mostrat que les mutacions d’efecte matern a NLRP7 resulten en 

una hipometilació catastrófica d’RDM impreses de metilació materna en moles 

hidatiformes recurrents de casos familiars. Com a resultat directe del nostre 

treball, diversos laboratoris estan determinant la metilació de les RDM impreses 

per diferenciar entre les moles androgenètiques esporàdiques i les MHR, ja que 

totes dues són histològicament similars però requereixen una gestió i un 

assessorament genètic diferent. 
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