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Crèdits

/ Crèdits

Crèdits
Gràcies per con�ar en nosaltres i apostar per la salut mental i les neurociències des d’un altre 
punt de vista. Una mirada diversa i diferent de la cientí�ca que promou la creació, innovació i 
col·laboració del sector.

Aquest número ha estat possible gràcies a la generositat i el recolzament dels professionals que 
reflectim a la pàgina de Contribuents.

La revista és una obra original del Clúster Salut Mental Catalunya, recolzada pel Dr. Pere 
Bonet i Dalmau, President del Clúster; el Dr. Jordi Royo, Vicepresident; el Dr. Ulises 
Cortés, Secretari i produïda i coordinada per Marta Sánchez Bret, Clúster Manager 
i Mª José Martín, Secretaria Tècnica.

Equip editorial: Dandelion Contents, SL

Preimpressió: Pretext To Print, SL

Crèdits
Gràcies per con�ar en nosaltres i apostar per la salut mental i les neurociències des d’un altre 
punt de vista. Una mirada diversa i diferent de la cientí�ca que promou la creació, innovació i 
col·laboració del sector.

Aquest número ha estat possible gràcies a la generositat i el recolzament dels professionals que 
reflectim a la pàgina de Col·laboradors.

La revista és una obra original del Clúster Salut Mental Catalunya, recolzada pel Dr. Pere 
Bonet i Dalmau, President del Clúster; el Dr. Jordi Royo, Vicepresident; el Dr. Ulises 
Cortés, Secretari i produïda i coordinada per Marta Sánchez Bret, Clúster Manager

i Mª José Martín, Secretaria Tècnica.

Equip editorial: Dandelion Contents, SL

Preimpressió: Pretext To Print, SL

https://clustersalutmental.com/subscriu-te/
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Pere Bonet Dalmau
President del Clúster de Salut Mental de Catalunya 

Director executiu de la Càtedra de Salut Mental 
de la UVic-UCC/Althaia

Editorial

La complexitat que presenta l’abordatge de la salut men-
tal es fa palesa de nou en aquesta edició de la nostra 
revista BRAIN, dedicada en aquesta ocasió a l’àmbit de 
la Genètica.

Des d’aquesta òptica, una gran varietat de perfils profes-
sionals especialistes en recerca i en clínica es combinen 
en aquest monogràfic per analitzar els múltiples factors 
i efectes: herència, biologia, criança, ambient, conduc-
ta... que influeixen en el benestar psíquic de la nostra 
població cercant la màxima salut i integració social dels 
mateixos en la societat.

Avui tampoc ningú dubta de que la medicina de pre-
cisió, definida com la capacitat de donar una resposta 

clínica en base a la variabilitat individual del pacient se-
gons el seu perfil genètic com les seves condicions i estil 
de vida, és una eina cada cop més eficient per garantir la 
salut global de les persones. 

Tal com veurem en aquest número, la medicina de pre-
cisió es consolida com a tendència que apropa les di-
ferents especialitats mèdiques i llurs professionals mit-
jançant la comprensió de les interaccions existents entre 
les diferents dimensions de la salut de la persona, que 
entenem com la suma dels seus factors biològics, fami-
liars, socials i psicològics.

La potència de la medicina de precisió és ben coneguda 
pel que fa a especialitats com l’oncologia o l’endocrino-
logia, però avança molt en àrees com les que ens ocupen 
als professionals del nostre àmbit tals com la neurologia, 
la psicologia i la psiquiatria. 

En aquestes dues darreres disciplines, la manca de bio-
marcadors i la dificultat de establir uns criteris diagnòs-
tics amb simptomatologia definida i comparable són 
una dificultat més per poder establir relacions concretes 
d´un gen amb les patologies psiquiàtriques. Certament 
ja es van trobant que diferents agrupacions de gens es-
tan implicats amb clústers de malalties psiquiàtriques, 
trastorns de conducta i conductes addictives. Un cop 
més, la complexitat de la salut mental i els seus diferents 
abordatges (clínic, mèdic, social, terapèutic...) i l’estudi 
de determinants socials torna a ser palesa en aquesta 
àrea.

Aquests obstacles no són, però, insuperables, i per això 
estimem necessari aproximar els darrers desenvolu-
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paments de la genètica en el camp del sistema nerviós 
central a totes les institucions del nostre clúster. Aquests 
desenvolupaments estan obrint gran quantitat d’espe-
rances i recursos als nostres pacients i a les seves fa-
mílies, i des del Clúster estem convençuts de com n’és 
d’important conèixer-los per a tots i cadascun dels pro-
fessionals de la salut que treballem en el nostre sector.

Potser una de les claus més importants que aporta 
aquest número és la clarificació del canvi de paradigma 
que hi ha hagut en genètica. Partint dels grans estudis 
de genoma complert, la genètica mendeliana (aplicable 
a algunes malalties però típicament incapaç d’explicar 
trastorns complexos com la majoria dels neurològics i 
psiquiàtrics) s’ha enriquit amb la capacitat d´integrar 
factors com la conducta, l’entorn psíquic familiar i so-
cial, o fins i tot, explicar la personalitat dins del nostre 
organisme.

Així mateix, l’estudi de la genètica ha posat de manifest 
com es combinen gens i ambient per influir o afectar la 
relació entre l’expressió de la nostra biologia i la nostra 
capacitat de desenvolupar-nos psíquicament i interac-
cionar amb nosaltres mateixos i amb els altres.

En la genètica de les neurociències, la medicina de la 
simptomatologia o la diagnosi (psiquiatria) s´entre-
llaça,  doncs, dins d´equips multidisciplinars que per-
meten la interacció entre la recerca, la clínica i la nostra 
població, i la farmacogenòmica permet desenvolupar 
nous abordatges farmacològics més adequats a les ca-
racterístiques biològiques d’un pacient, amb més efecti-
vitat i millor qualitat de vida.

Esperem que tots i cadascun dels articles d’aquest nú-
mero despertin especial interès per als professionals del 
nostre sector (psicòlegs, metges especialistes, personal 
assistencial, serveis socials, tecnòlegs, empresaris, ges-
tors i innovadors en general...). Els seus autors s’han es-
merçat en il·luminar les diferents vessants d’aquest món 
tan complex de manera que els seus articles siguin al-
hora útils i entenedors per aquells que s´interessen per 
la salut mental. Amb tot, trobareu una introducció més 
general i un petit lèxic en l’estat de la qüestió de l’Elisa-
bet Vilella, i una introducció excel·lent a la recerca en 
els articles dels equips del FIDMAG-CIBERSAM i de 
l’IBUB, que us permetran aprofundir amb més infor-
mació en la resta d’articles. 

Hem volgut també introduir un panorama general de la 
recerca en genètica a Catalunya per a qui interessi tenir 
una perspectiva global de les principals línies de recerca 
que tenim al nostre territori –que, com és habitual, és 
especialment actiu en la investigació també en aquest 
camp.

Us convidem doncs a llegir aquest monogràfic tan re-
presentatiu de tot el  coneixement que aglutinem dins 
l´ecosistema Clúster i, alhora,  de la generositat i l´es-
perit col·laborador de totes aquelles persones que han 
acceptat la invitació de la nostra revista a participar-hi 
escrivint i compartint la seva experiència. Des d’aquí, 
gràcies per fer-ho possible. 

Esperem que gaudiu de la seva lectura, i us convidem 
a mantenir-vos en contacte amb nosaltres. Tant de bo 
d’aquí neixin noves interaccions que consolidin la nos-
tra xarxa i facin créixer nous projectes.
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Genètica 
i salut mental

Elisabet Vilella Cuadrada
Hospital Universitari Institut Pere Mata

Universitat Rovira i Virgili
Insitut d’Investigació Sanitària Pere Virgili

Cap de grup CIBERSAM

El descobriment de les variants genètiques de nombre 
de còpia (pèrdues o guanys) i el seu impacte en el neuro-
desenvolupament i els estudis de genoma complert fets 
pels consorcis internacionals estan identificant el com-
ponent genètic dels trastorns del cervell. Aquests des-
cobriments tenen poc més d’una dècada i estan obrint 
la porta a utilitzar aquest coneixement per enfocar de 
manera diferent els tractaments i els consells de vida 
que donem a les persones amb diagnòstics neurològics 
i psiquiàtrics. Tot i que, en el cas dels trastorns neurolò-
gics, la ciència de la genètica està molt més avançada, en 
aquest article posaré èmfasi en la psiquiatria.

Començaré per parlar de les bases de la genètica en les 
neurociències i sobre com ha canviat el paradigma des 
del model mendelià que vam estudiar a la universitat, 
i continuaré per donar algunes pinzellades sobre l’estat 

actual de la disciplina, sobre els seus conceptes clau i 
sobre com els avenços recents en aquesta l’estan con-
vertint en un ajut important a la clínica i una àrea de 
coneixement indispensable per a la clínica de la salut 
mental i les neurociències.

El component genètic de la salut mental

Parafrasejant la definició de l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS) aplicada a la salut mental, podríem dir 
que salut mental és aquella dimensió mental del benes-
tar en què l’individu pot realitzar les seves capacitats, 
pot fer front als factors vitals estressants, pot treballar 
productivament i pot contribuir a la seva comunitat. Sa-
bem que la salut mental de cada individu va canviant al 
llarg de la vida i depèn en part de les seves circumstàn-
cies vitals, però, tal com veurem més endavant, també 
de la manera com s’expressen els seus gens.

Els gens contenen informació que determina un rang de 
variabilitat per als nostres comportaments i característi-
ques, tant físiques com mentals. En alguns trets, el rang 
de variabilitat genètic és molt estret. Per exemple, el color 
dels ulls, del cabell i de la pell estan altament determinats 
per la genètica: si heretem un color d’ulls blau, aquest es 
veurà poc afectat per les circumstàncies ambientals. En 
canvi, en el cas dels trets de personalitat, la contribució 
genètica es determina més aviat dins d’un rang, i segons 
les seves circumstàncies vitals, cada persona es quedarà 
en el límit baix, mig o alt d’aquest rang.

Per exemple, en el cas del neuroticisme o la inestabilitat 
emocional, cadascú de nosaltres hereta un rang de sus-
ceptibilitat. És a dir, si una persona hereta una susceptibi-

Estat de la qüestió

Genètica i salut mental /
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litat alta però la vida li és favorable, a l’edat adulta aquesta 
persona té poc neuroticisme. Contràriament, una perso-
na que hereta el mateix grau de susceptibilitat, però pa-
teix experiències traumàtiques, quan arribi a l’edat adulta, 
possiblement serà emocionalment inestable.

El paradigma mendelià de la genètica

L’ús del microscopi òptic (segona meitat del segle XIX i 
primera meitat del segle XX) va permetre observar els 
cromosomes i establir-ne el cariotip: el nombre i forma 
de cromosomes com a característica que defineix una 
espècie. Poc a poc, es va anar associant la presència de 
“no-normalitats” com, per exemple, intel·ligència per sota 
de la normalitat, trets dismòrfics facials, infertilitat, entre 
d’altres amb determinades anomalies cromosòmiques, 
concloent que les anormalitats tenien una causa genètica. 
Així, la disciplina de la genètica humana es va anar des-
envolupant tractant d’identificar alteracions cromosòmi-
ques i genètiques que expliquessin l’anormalitat.

Aquesta genètica es fonamentava en el paradigma de 
les lleis de Mendel i el paradigma central de la biolo-
gia molecular (un gen=una proteïna; una mutació=una 
malaltia). Així va néixer el catàleg (avui dia d’accés 
lliure a internet) que coneixem com OMIM (On-line 
Mendelian Inheritance in Man).

Figura 1. Contribució (%) dels factors genètics i dels 
ambientals en l’esquizofrènia

A. Percentatge de la presència d’esquizofrènia deguda a factors 
genètics i ambientals en la població. B. Percentatge que expliquen 
les variants de tipus SNP i CNV del total de contribució genètica 
de l’esquizofrènia. És remarcable que, tot i els grans avenços, ens 
queda per identificar gairebé el 50% dels factors genètics de l’es-
quizofrènia (àrea en blanc). CNV: variacions del número de còpia, 
SNP: polimorfismes de nucleòtid únic.

quals és freqüent trobar trastorns psiquiàtrics o del sis-
tema nerviós central. Però aquesta genètica no és capaç 
d’explicar la base genètica de la majoria de casos de perso-
nes amb diagnòstics neurològics o psiquiàtrics.

Trastorns neurològics versus trastorns 
psiquiàtrics

Tot i que són dues disciplines ben diferenciades, so-
vint la línia que separa la neurologia de la psiquiatria 
és confosa. Per motius històrics (perquè els trastorns 
neurològics històricament han estat associats més 
a disfuncions biològiques que els psiquiàtrics, i pot-

/ Estat de la qüestió

L’acumulació d’estudis científics des d’aquells anys ens ha 
permès identificar que l’anormalitat en els trets humans 
té molt sovint una causa únicament genètica o de manera 
combinada amb factors ambientals, si bé és veritat que 
un percentatge important d’aquestes (com una malfor-
mació congènita o una discapacitat intel·lectual severa) 
s’expliquen gairebé exclusivament per una causa ambien-
tal (com per exemple, una infecció severa de la mare ges-
tant). Encara avui, la recerca genètica aporta evidència 
d’alteracions genètiques causants de diverses característi-
ques observables (que anomenem ‘manifestacions fenotí-
piques’) anormals en la població d’un estudi.

Sota aquest paradigma s’explica la base genètica de moltes 
malalties minoritàries i de quadres sindròmics, entre els 

La genètica en el nostre  
comportament

Tot i que ens agrada pensar que individualment ens 
hem esculpit com hem volgut, en molts dels nos-
tres trets de comportament, el component genètic 
és més important que l’ambiental: el neuroticisme, 
l’exposició a les conductes de risc (gaudir amb la 
velocitat o els esports de risc, provar experiències 
noves, etc.), la reacció davant situacions estres-
sants, l’autoexigència, l’optimisme... tots ells tenen 
un component genètic important.

De la mateixa manera que el color dels ulls el deter-
minen una sèrie de gens que heretem dels nostres 
pares, alguns trets del nostre comportament també 
són heretats. Per tant, cal que ens plantegem que si 
una persona hereta una alta probabilitat d’adoptar 
conductes de risc, saber-ho ens pot ajudar a gestio-
nar aquesta probabilitat i que les conductes de risc 
no el portin a un desenllaç indesitjable. Per con-
tra, si una persona hereta una alta probabilitat de 
ser optimista, aquest coneixement també ens pot 
ajudar a afavorir i fomentar aquest tret de la seva 
personalitat.
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La genètica de la normalitat

Definim com normal allò que presenta la majoria 
de la població i com anormal el que només una 
petita proporció de la població. Un exemple molt 
il·lustratiu, tot i que emprant una paraula que ac-
tualment està desfasada, el tenim en relació a la 
intel·ligència: en la majoria de la gent és similar, 
però detectem en la població un percentatge baix 
d’individus més intel·ligents que la mitjana i els 
anomenem “super-dotats”, i un percentatge per 
sota, als que anomenàvem “sub-normals”. La in-
tel·ligència que un individu assoleix a l’edat adul-
ta depèn majoritàriament de dos components: 
d’una banda, dels gens que ha heretat, i de l’altra, 
de l’educació que rep. Està clar que una persona 
que hereta uns gens per ser mitjanament inte-
l·ligent, per més que estudiï moltíssim, no serà 
més intel·ligent. Igualment, passa en el cas de 
l’optimisme: cada individu rep una determinació 
genètica per ser més o menys optimista, i desprès 
les vivències i el seu entorn acabaran de modular 
quin grau d’optimisme assolirà quan sigui men-
talment madur.

Base genètica dels trastorns neurològics

En neurologia tenim exemples clàssics de genètica men-
deliana i no mendeliana. Exemples de genètica mende-
liana en neurologia són les mutacions del gen APP i la 
demència tipus Alzheimer en la forma familiar, o les mu-
tacions del gen HTT i la Corea de Hungtinton. Però la 
neurologia també té exemples de genètica no mendeliana. 
Així, per exemple, els casos de demència tipus Alzheimer 
no familiar o d’edat d’inici avançada tenen un component 
genètic, però aquest és complex i amb molta influència de 
factors ambientals.

El mateix passa amb l’esclerosi múltiple, l’epilèpsia i els 
trastorns del moviment. Els estudis fets en les darreres 
dècades basats en l’anàlisi de tot el genoma han permès 
identificar variants en molts gens que no són determi-
nants per a l’aparició de la malaltia, però que sí que hi 
confereixen susceptibilitat. Convertit en probabilitats, 
en el cas de l’esclerosi múltiple per exemple, amb les 
dades actuals d’aquests estudis de genoma complert, 
podem dir que determinades variants genòmiques (en-
tre les quals la més important és la regió cromosòmica 
HLA) expliquen entre un 10 i un 30% de la presència de 
la malaltia quan ens referim a la població general1. En 
aquests casos, l’anàlisi genètica sola no pot predir amb 
certesa si la malaltia apareixerà o no en un indvidu.

Base genètica dels trastorns psiquiàtrics

Els estudis que es van fer a la segona meitat del segle XX 
sobre l’herència dels trastorns psiquiàtrics (basats en 
mostres familiars, de bessons i estudis d’adopció) van 
sentar les bases del coneixement que tenim avui dia sobre 
l’heretabilitat en psiquiatria. En alguns trastorns, com ara 
l’autisme o l’esquizofrènia, l’heretabilitat és molt alta (al 
voltant del 80%)2, mentre que en d’altres, com el Trastorn 
Obsessiu-Compulsiu i el Trastorn Bipolar, l’heretabilitat 

I la discapacitat intel·lectual?

Tot i la ingent quantitat d’avenços mèdics, avui 
dia encara no tenim ben definit quina disciplina 
de la medicina s’ocupa dels problemes derivats de 
la discapacitat intel·lectual. Tampoc tenim bons 
instruments per avaluar-la, mesurar-la i abor-
dar-la. Des del punt de vista de la genètica, fa 
dècades que, en molts casos, sota d’una discapa-
citat intel·lectual hi ha una causa genètica, i que 
coneixent-la, podem saber millor quins dominis 
de la intel·ligència estan afectats i com podem 
abordar-la. Per altra banda, un percentatge alt de 
persones amb discapacitat intel·lectual també te-
nen un o més trastorns psiquiàtrics, la qual cosa 
fa que entendre com funciona el cervell d’aques-
tes persones sigui un gran repte per poder-les 
ajudar. Tal com veurem més endavant en aquest 
article, la genètica ens pot ajudar molt.

Genètica i salut mental /

ser també, per l’estigma que han arrossegat aquests 
darrers), la neurologia com a ciència està molt més 
avançada que la psiquiatria. La neurologia ha identifi-
cat millor les causes genètiques de molts dels trastorns 
neurològics, i utilitza la genètica per al diagnòstic en 
molts exemples. No és així en psiquiatria, com veurem 
més endavant.
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és menor, però supera el 50%3. Finalment, alguns trastor-
ns psiquiàtrics tenen un component genètic baix (menys 
del 50%), com els trastorns alimentaris o la depressió.
Quan baixem del nivell poblacional a l’individual hem de 
ser més prudents, doncs pot haver-hi casos en què el tras-
torn s’expliqui gairebé al 100% per una o més alteracions 
genètiques i casos en què el component genètic estigui 
per sota del 50%.

Conceptes clau de la genètica aplicada  
a les neurociències

Per ajudar a la lectura d’aquest monogràfic, definiré al-
guns conceptes cabdals per entendre la genètica dels tras-
torns neuropsiquiàtrics:

1. Genètica no mendeliana o genètica de les malalties 
complexes. Els trastorns neuropsiquiàtrics formen part 
del que anomenem malalties complexes, en primer lloc, 
perquè la seva base genètica no s’explica sota el paradig-
ma de la genètica mendeliana, i en segon, perquè en la 
seva aparició i evolució hi intervenen tant factors genè-
tics com ambientals. Ja hem vist en els apartats anteriors 
que la genètica no mendeliana contempla causes múlti-
ples i té en compte la complexitat del nostre organisme i 
les seves interaccions, i com aquesta afecta i és afectada 
per la genètica.

2. Monogènic, oligogènic i poligènic. Utilitzem el terme 
monogènic per referir-nos a un tret anòmal o trastorn 
causat per la mutació d’un sol gen. Si la causa genètica 
està associada a pocs gens, emprem el terme oligogènic. 
Finalment, emprem el terme poligènic quan la base genè-
tica es deu al petit efecte de moltes variants genètiques.

3. Polimorfismes de nucleòtid únic (SNP). El nostre 
genoma està farcit de variants polimòrfiques d’un sol 
nucleòtid (els nucleòtids són les unitats bàsiques de 
l’ADN i l’ARN). Quan trobem, en una proporció prou 
rellevant (més d’un 1%), un nucleòtid diferent a aquell 
que habitualment està present en la seqüencia de l’ADN 
de la població general, anomenem a aquest fenòmen 
un polimorfisme de nucleòtid únic (SNP, per l’acrònim 
anglès de Single Nucleotide Polymorphism). És a dir, 
els SNP són aquells que canvien una sola lletra en una 
determinada posició de l’ADN. Molts d’aquests SNP no 
tenen cap efecte, però d’altres poden modificar la forma 
o la quantitat en què l’ADN s’expressa, donant lloc de 
vegades a trastorns de la salut.

4. Variacions en el número de còpies (CNV). Una va-
riació del número de còpia (CNV, per l’acrònim anglès 
de Copy Number Variation) és quan el nombre de còpies 

Què vol dir que l’heretabilitat d’un trastorn és del 
30 o del 80%? Doncs són dades d’estudis col·lec-
tius que ens diuen en quin percentatge la presèn-
cia dels trastorns estudiats es deu a la genètica i 
quin percentatge als factors ambientals. Per tant, 
quan diem que l’esquizofrènia es pot explicar en 
un 80% per la genètica i en un 20% per factors 
ambientals, ens referim a la població general –és a 
dir, no diem que, en el cas d’un individu concret, 
puguem explicar la seva situació en un 80% per 
la genètica. 

d’un gen determinat varia d’una persona a una altra. La 
pèrdua o guany de fragments d’ADN és un tipus de va-
riant genètica força comú en el nostre genoma. Les ano-
menem CNV, i es van descobrir fa menys de 20 anys, 
durant la primera dècada del nostre segle4. Tots tenim 
variacions en el número de còpies al nostre genoma, i 
tot i que algunes no tenen cap impacte, d’altres afecten 
un o més gens i s’associen a diferents trastorns entre els 
quals n’hi ha de psiquiàtrics i formes de discapacitat in-
tel·lectual.

5. Heretat versus de novo. En general associem que 
una malaltia sigui genètica a que s’hereta de pares a fills. 
Però cal tenir present que les mutacions (o variacions 
genòmiques) que apareixen de novo, és a dir que tenen 
lloc en les cèl·lules germinals o en les primeres etapes 
de l’embrió i que per tant acaben presents a gairebé to-
tes o totes les cèl·lules de l’individu, són més freqüents 
del que pensàvem. Així s’ha demostrat que les CNV as-
sociades a trastorns del neurodesenvolupament en un 
percentatge alt no són heretades sinó que són de novo. 
Per tant, a l’hora d’indicar un estudi genètic a un pa-
cient, la presència de càrrega familiar no és un requisit 
indispensable.

6. Epigenètica. L’epigenètica estudia els canvis que l’am-
bient condiciona sobre la molècula d’ADN, les proteïnes 
que l’acompanyen i la seva expressió. L’epigenètica és 
una disciplina molt avançada en oncologia, però encara 
a les beceroles en psiquiatria. 

Els estudis de Genoma complert (GWAS)

Els estudis de genoma complert (GWAS, per l’acrònim 
anglès de Genome-Wide Association Studies), fets sota 
el paraigües dels grans consorcis internacionals amb 
mostres de pacients i controls formades per centenars 
de milers de participants, han permès identificar, per 
exemple, uns 300 SNP (polimorfismes de nucleòtid 

/ Estat de la qüestió
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cien a diferents fenotips (un fenotip és el conjunt de les 
característiques observables en un individu, incloses 
les característiques físiques, el seu desenvolupament, 
els seus processos bioquímics o fisiològics i el seu com-
portament). Entre ells trobem individus amb patolo-
gies psiquiàtriques com ara discapacitat intel·lectual, 
autisme i esquizofrènia, entre altres.

Aproximadament, un 2.5% de la causa genètica de 
l’esquizofrènia s’explica per la presència de 8 CNV re-
currents. Amb les dades publicades fins ara, les CNV 
tindrien menys impacte en els trastorns afectius6.

Algunes CNV tenen un gran impacte en les persones 
portadores. Aquest fet ja es fa palès durant el neuro-
desenvolupament amb trastorns de la parla, de les fun-
cions cognitives i del comportament, que finalment es 
consoliden en diagnòstics com l’autisme. Altres perso-
nes portadores d’aquestes CNV tenen un desenvolupa-
ment cerebral més o menys normal, però, quan arriben 
a l’adolescència o a principis de l’edat adulta, comen-
cen a manifestar els primers símptomes psiquiàtrics i 
consoliden un trastorn psiquiàtric amb un component 
genètic molt fort i un pronòstic difícil.

Un exemple és la deleció i les duplicacions al cromo-
soma 22q11.2 que donen lloc a diferents fenotips entre 
els quals els més coneguts són la síndrome velocardio-
facial i la de DiGeorge7. La forma més comú és la dele-
ció del cromosoma 22q11.2 (abreujat, 22q11.2DS), que 
té una incidència d’1 de cada 2.000-4.000 naixements. 
A part de diferents alteracions congènites, el 80% dels 
portadors d’aquesta CNV desenvolupen al llarg de la 
vida un trastorn psiquiàtric.

A més a més, es coneixen molt bé les limitacions cogni-
tives dels nens que presenten una deleció del coromo-
soma 22q11.2, de manera que avui dia, si es diagnos-
tica, es pot fer un pla de tractament i suport vital molt 
personalitzat. Molts dels adolescents amb 22q11.2DS 
(25-30%), quan entren a l’etapa adulta desenvolupen 
psicosi que pot consolidar-se en un diagnòstic d’esqui-
zofrènia, i un 50% desenvoluparà malaltia de Parkin-
son abans dels 45 anys. 

Els tremolors parkinsonians poden confondre’s amb 
efectes secundaris del tractament antipsicòtic. Per 
tant, el diagnòstic genètic d’aquests pacients pot ajudar 
molt en la gestió del tractament farmacològic.

En síntesi, si un 2.5% dels pacients amb diagnòstic d’es-
quizofrènia poden tenir una CNV, en aquests casos es-
taria indicat un assessorament genètic. De fet, per als 

únic) associats a l’esquizofrènia, uns 30 SNP associats 
al trastorn bipolar i uns 12 associats al trastorn per dè-
ficit d’atenció i hiperactivitat.

Recentment s’han publicat els resultats de creuar els 
GWAS de diferents patologies5 i s’ha vist:.

1. Que hi ha una alta correlació genètica deguda a 
SNP entre trastorns psiquiàtrics (per exemple, en-
tre esquizofrènia i trastorn bipolar, de 0.7, i entre 
trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat i de-
pressió major, de 0.5).

2. Que hi ha poca correlació entre la genètica deguda 
a SNP entre trastorns psiquiàtrics i trastorns neu-
rològics.

3. Que hi ha un alt solapament entre els SNP asso-
ciats als diagnòstics psiquiàtrics i els associats a 
diagnòstics de l’Eix II, com ara el Trastorn Límit de 
la Personalitat, o amb trets de la personalitat com 
el neuroticisme.

4. Que els SNP junts confereixen un risc (conegut 
com Poligenic Risk Score, o PRS), que en el cas de 
l’esquizofrènia explica aproximadament un 50% 
de la base genètica. El PRS, però, ara per ara no té 
aplicació genètica diagnòstica.

La metodologia per analitzar el genoma pels GWAS 
també permet detectar les CNV. En els mateixos es-
tudis que hem citat al paràgraf anterior i d’altres, s’ha 
identificat que hi ha unes CNV recurrents que s’asso-

Genètica i salut mental /

Figura 2. Risc associat a esquizofrènia i freqüència en la 
població de variants genètiques de tipus CNV i SNP. 

Poques CNV amb una freqüència baixa a la població tenen un fort 
impacte. Ser portador d’una d’aquestes CNV augmenta el risc de 
tenir esquizofrènia fins a 30 vegades. CNP: variacions del número 
de còpia, SNP: polimorfismes de nucleòtid únic.



14

La medicina més personalitzada del futur

Avui dia, es parla molt de medicina personalitzada, però 
de fet, es podria dir que la medicina que fem avui dia 
ja ho és de personalitzada: el professional sanitari té 
en compte a la persona que té al davant i s’adapta. No 
obstant, aquesta personalització es limita a les variables 
que el professional pot identificar (sexe, edat, pes, alça-
da, nivell educatiu, ètnia, etc.), però la genètica avui dia 
és capaç d’ajudar-lo a detectar variables molt precises i 
d’una molt alta utilitat per al tractament. Per tal de po-
der utilitzar les variables genètiques, cal que aquestes 
s’analitzin prèviament.

trastorns del desenvolupament i per la discapacitat in-
tel·lectual el diagnòstic genètic està indicat en general, 
tal com es publica al BOE (Orden SSI/2065/2014, del 31 
de octubre).

Utilització de la genètica en la pràctica clínica

En l’àmbit assistencial, l’estudi genètic s’ha de fer en 
les unitats d’assessorament genètic, i pot tenir dos 
objectius:

1. La planificació familiar en el sentit més ampli. Hi 
ha unitats especialitzades en psiquiatria que fonamen-
talment es dediquen a explicar com és el component 
genètic dels trastorns psiquiàtrics als pacients i fami-
liars i a gestionar aquesta informació.

Figura 3. Interactoma de l’esquizofrènia

Un interactoma és una representació gràfica de la xarxa d’inte-
raccions entre proteïnes. Els gens associats amb l’esquizofrè-
nia es mostren com nodes de color blau. Els gens detectats en 
estudis GWAS. Crèdits de la imatge: Madhavicmu - Own work, 
CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-
rid=48447204

Els tremolors parkinsonians 
poden confondre’s amb efectes 

secundaris del tractament 
antipsicòtic. Per tant, el 

diagnòstic genètic d’aquests 
pacients pot ajudar molt 

en la gestió del tractament 
farmacològic.

En el cas de la salut mental, i especialment en psiquia-
tria, una de les prioritats actualment molt marcades en 
la disciplina és fer arribar tot aquest coneixement als 
professionals amb responsabilitats clíniques, i a la vega-
da, que aquests indiquin la realització de tests genètics, 
i que els resultats contribueixin a ampliar les bases de 
dades i al coneixement.

Des de l’Hospital Univeristari Institut Pere Mata estem 
coordinant un grup de treball amb investigadors de la 
xarxa nacional CIBERSAM (www.cibersam.es) per im-
pulsar la implementació de l’assessorament genètic en 
psiquiatria. Les nostres línies principals d’actuació són:

• Introduir formació específica en genètica dirigida 
als psiquiatres en formació.

• Formació específica en psiquiatria dirigida als asses-
sors genètics (genetistes clínics, psicòlegs, etc).

• Elaborar una guia de procediment que identifiqui els 
casos més rellevants com per exemple els casos de 
22q11DS.

2. Test genètic de suport al diagnòstic. A Catalunya, 
l’assessorament genètic i el test genètic en psiquiatria 
estan molt poc implementats, tot i que els usuaris són 
conscients de la utilitat que tindria el seu ús, tal com van 
respondre en una enquesta feta pel nostre grup de recer-
ca8. En neurologia i en altres camps de la medicina amb 
igual o menys implicació de la genètica, el test genètic 
està més implementat en la pràctica clínica.

/ Estat de la qüestió
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Contacta amb nosaltres per a qualsevol pregunta:  
brain@clustersalutmental.org

Per contactar directament amb l’autora:  
Elisabet Vilella Cuadrada - vilellae@peremata.com
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FIDMAG Germanes Hospitalàries 
Research Foundation

(Aportació de Mar Fatjó-Vilas)

Directora gerent:  
Edith Pomarol-Clotet
Pàgina web:  
www.fidmag.org

FIDMAG és una fundació creada 
l’any 2010, formada per un equip 
multidisciplinar de professionals que 
treballen per avançar en el coneixe-
ment dels trastorns mentals amb l’ob-
jectiu final de traslladar a la societat 
aquells avenços que permetin mi-
llorar la salut i qualitat de vida de la 
població. En concret, els estudis que 
es duen a terme des de FIDMAG pre-
tenen ampliar el coneixement actual 
de les bases neurobiològiques i genè-
tiques d’aquests trastorns i dels símp-
tomes que els caracteritzen, així com 
desenvolupar o avaluar noves eines 
diagnòstiques i tractaments. 

Algunes dels seus projectes de recer-
ca en genètica són: 

• Reguladors de l’expressió gènica 
com a predictors de diagnòstic i 
biomarcadors de dèficits cognitius 
i canvis en el gruix cortical en psi-
cosi d’inici recent.

• Implicació de variants del gen 
DDR1 en la integritat de la mielina 

Prinicipals línies  
d’investigació a Catalunya

i en la velocitat de processament 
cognitiu en pacients amb trastorn 
bipolar en fase eutímica.

• Anàlisi d’alteracions de la connec-
tivitat cerebral en l’esquizofrènia 
i de la seva relació amb variants 
genètiques implicades en el desen-
volupament-funció de les neuro-
nes excitatòries i inhibitòries.

• Valoració de l’impacte de la varia-
bilitat genètica en les regions hu-
manes accelerades. 

• Plasticitat sinàptica i edat d’apari-
ció dels trastorns psicòtics: anàlisi 
molecular de la neuritina.

• Marcadors del neurodesenvolupa-
ment i esquizofrènia: anàlisis de la 
variabilitat genètica compartida i 
de l’efecte de l’estrès prenatal.

L’Hospital Universitari Institut 
Pere Mata, vinculat a la Universitat 
Rovira i Virgili i a l’Institut d’In-
vestigació Sanitària Pere Virgili 
(IISPV), acull el Grup de genètica i 
ambient en psiquiatria, amb més de 
25 anys de trajectòria focalitzada 
en identificar els factors genètics i 
ambientals i la interacció entre ells 
en el desenvolupament de trastorns 
psiquiàtrics.
 

Els seus projectes actuals de recerca 
en genètica en trastorns psiquiàtrics 
són:

• Implicació de l’ADN mitocon-
drial en les psicosis primeren-
ques: relació amb el risc de 
malaltia, estrès, rendiment cog-
nitiu, simptomatologia clínica i 
síndrome metabòlica.

• Obtenció d’un algoritme de 
diagnòstic per al trastorn bipo-
lar amb màquines d’aprenentatge 
utilitzant dades de neuroimatge 
estructural, variants genètiques i 
funció cognitiva.

• Implicació de les variants del gen 
DDR1 en la integritat de la mie-
lina i el processament de la velo-
citat cognitiva en pacients amb 
trastorn bipolar eutímic.

• Comparació dels patrons de me-
tilació de l’ADN del gen DDR1 
en pacients amb trastorn bipolar 
eutímic segons la seva exposició 
a maltractament infantil.

Grup de genètica i ambient en 
psiquiatria

Investigadora Principal:  
Elisabet Vilella

Pàgina web:  
www.peremata.cat; http://www.
iispv.cat/recerca/arees_de_recerca/
cat/3/neurociencies-i-salut-mental

Panorama

Principals línies d’investigació en genètica i neurociències a Catalunya /
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Aportació feta per Miquel Sureda, 
project manager a la Fundació 
Bosch i Gimpera

Child and Adolescent Psychiatry 
and Psychology Research Group

Investigadora Principal:  
Josefina Castro-Fornieles

Pàgina web:  
www.neurociencies.ub.edu/josefi-
na-castro-fornieles/

El grup té diferents línies d’investi-
gació focalitzades en infants i ado-
lescents, amb col·laboracions amb 
grups especialitzats en genètica, 
neurobiologia i neuroimatge.

Les principals línies són:

• Trastorns psicòtics i afectius.

• Trastorns alimentaris.

• Trastorns obsessius-compulsius i 
d’ansietat.

• Trastorns de l’espectre autista.

• Eficàcia i seguretat dels tracta-
ments.

Clinical Schizophrenia Group

Investigador Principal:  
Miquel Bernardo Arroyo. 

Pàgina web:  
www.neurociencies.ub.edu/mi-
quel-bernardo-arroyo/

El grup se centra en l’estudi dels 
primers episodis d’esquizofrènia 
durant la infància i l’adolescència, 
i la resistència i comorbiditat de la 
malaltia.

Les principals línies d’estudi són:

• Salut física.

• Neuroimatge, genètica i neurobio-
logia.

Neuropsychology – Addiction and 
Dual Disorders Group

Investigadora Principal:  
Ana Adan

Pàgina web:  
www.neurociencies.ub.edu/ana-
adan

L’objectiu del grup es estudiar el tras-
torn d’ús de substàncies i el trastorn 
de patologia dual per generar nou co-
neixement i aplicar-lo a l’entorn clínic.

Grups de recerca 
associats a la Universitat 
de Barcelona

• Psiquiatria molecular.

• Neuropsicologia, psicoeducació i 
avaluació psicomètrica.

• Psicofarmacologia.

• Estudi de població de risc i estudi 
de primeres aparicions d’episodis 
psicòtics.

Hippocampal Function  
in Health and Disease

Investigador principal:  
Albert Giralt

Pàgina web:  
albert-giralt-lab.webnode.es

El grup se centra en l’estudi de tres 
línies d’investigació distribuïdes en 
tres malalties neurològiques dife-
rents. Aquestes malalties tenen en 
comú l’estudi de la funció hipocam-
pal en condicions basal i patològi-
ques:

• Caracterització de nous factors 
de risc genètic en la malaltia d’Al-
zheimer i estudi de noves estratè-
gies terapèutiques en models de 
ratolí.

• Caracterització de la formació 
d’engrames neurals en models 
murins de depressió induïts per 
estres crònic.

• Estudi de nous factors de risc 
(genètics i ambientals) en esqui-
zofrènia utilitzant models murins i 
mostres humanes.

/ Panorama

La Universitat de Barcelona disposa 
d’un catàleg de models experimen-
tals per poder estudiar malalties de 
tipus neuronals entre d’altres.
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Grups de recerca associats 
a la Universitat Autònoma 
de Barcelona

(adaptat per l’equip editorial de BRA-
IN de la informació disponible als 
webs indicats)

Neurobiologia i Neurogenètica dels 
Trastorns Afectius

Investigador Principal:  
Enric Álvarez Martínez

Pàgina web:  
www.uab.cat/web/la-recer-
ca-1248300487498.html

El grup dedica la seva recerca a des-
criure la relació entre els trastorns 
de la son i el trastorn depressiu ma-
jor i les bases genètiques i neuro-
biològiques dels trastorns afectius. 
També realitza estudis sobre la far-
macogenètica en el tractament dels 
trastorns afectius i de les esquizo-
frènies.

Neurobiologia de l’Estrès i 
vulnerabilitat a la psicopatologia

Coordinador:  
Dr. Antonio Armario

Coordinador:  
Bernardo Castellano

Pàgina web:  
inc.uab.cat/ca/recerca/grup-din-
vestigacio-en-cel-lules-glials

L’objectiu del grup es estudiar el 
trastorn d’ús de substàncies i el tras-
torn de patologia dual per generar 
nou coneixement i aplicar-lo a l’en-
torn clínic.

Molecular Neurodevelopment

Investigador Principal:  
Daniel del Toro Ruiz

Pàgina web:  
www.ub.edu/portal/web/dp-bio-
medicalsciences/grup-4

El grup estudia els mecanismes mo-
leculars que regulen la migració neu-
ronal i el seu impacte en l’estructura i 
la funció del còrtex. Per assolir aquest 
coneixement utilitzen: ratolins mu-
tants condicionals, assaigs cel·lulars 
i bioquímics, i tècniques d’imatge 
avançades.

Les línies de recerca són: 

• Caracterització de molècules que 
regulen la migració cortical.

• Impacte de la migració cortical so-
bre l’estructura del còrtex i el com-
portament. 

• Participació de la senyalització 
FLRT en l’esquizofrènia.

Models animals de trastorns 
mentals i neurològics

Investigador Principal:  
Albert Fernández Teruel

Pàgina web:  
inc.uab.cat/ca/recerca/models-ani-
mals-i-humans-en-transtor-
ns-mentals /

L’activitat de recerca se centra en l’estu-
di dels processos/mecanismes psicolò-
gics, neurobiològics i neurogenètics 
implicats en la vulnerabilitat a diver-
sos trastorns mentals, principalment 
(però no exclusiva) aquells més rela-
cionats amb l’ansietat (les pors i l’ansie-
tat patològica, l’estrés, la depressió), els 
processos atencionals i la impulsivitat/
compulsivitat. 

Amb la perspectiva de donar valor 
translacional a la recerca, el grup es-
tudia, tant amb models animals com 
amb procediments experimentals amb 
humans, els possibles mecanismes que 
intervenen en la gènesi, en el manteni-
ment i en el possible tractament efec-
tiu d’aquests trastorns. 

Human Molecular Neurogenetics

Investigador Principal:  
Bru Cormand

Pàgina web:  
www.ub.edu/genetica/humanaen/
grup.htm

El grup té com a objectiu l’estudi de 
la predisposició genètica a trastorns 
psiquiàtrics, en concret, es focalitza a 
l’estudi de la contribució dels gens al 
desenvolupament de l’autisme, l’ad-
dicció a drogues i el TDAH. Per asso-
lir aquests objectius es realitzen estu-
dis d’associació de tipus cas-control 

Principals línies d’investigació en genètica i neurociències a Catalunya /

poblacionals o familiars, estratègies 
de seqüenciació massiva d’exomes i 
genomes, i models animals i cel·lu-
lars d’aquestes patologies.
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Grup de Recerca per a 
Malalties Neurodegeneratives i  
Desmielinitzants (NeuroGene)

Coordinador:  
Miguel Chillón

L’activitat investigadora del grup 
està orientada a definir, caracterit-
zar i aplicar estratègies de gènica 
per a malalties neurodegeneratives 
i desmielinizants que afecten tant 
el sistema nerviós central com el 
sistema nerviós perifèric. Per acon-
seguir-ho, els seus objectius princi-
pals són:

• Desenvolupar estratègies de terà-
pia gènica per a malalties neuro-
degeneratives tant d’origen genè-
tic, com la mucopolisacaridosis, o 
adquirides, com la malaltia d’Al-
zheimer.

• Desenvolupar estratègies de terà-
pia gènica per a malalties des-
mielinizants autoinmunes com: 
(a) Esclerosi múltiple (MS), i (b) 
neuropatia diabètica perifèrica 
(PND), estudiant-les de forma 
integral des de diferents angles, 
com l’anàlisi del procés autoim-
mune (paper dels TLRs, desregu-
lació de la via Th17, etc.), o dels 
mecanismes moleculars implicats 
en el procés de desmielinització.

• Desenvolupar vectors de teràpia 
gènica i optimització dels processos 
de producció i purificació.

Senyalització i noves dianes 
celulars (SINDIATER)

Coordinador:  
Dr. Jose Miguel Lizcano

Pàgina web:  
inc.uab.cat/ca/recerca/senyalitza-
cio-i-noves-dianes-terapeutiques-
sindiater-

El grup de recerca està interessat en 
entendre els mecanismes que con-
trolen la senyalització cel·lular, per 
tal de trobar noves dianes terapèu-
tiques pel tractament de malalties 
neurodegeneratives on els sistemes 
que controlen la mort i la prolifera-
ció cel·lulars hi estiguin implicats. 
Sobretot, investiguen els processos 
de senyalització que es troben afec-
tats en el càncer (on hi ha un excés 
de proliferació) i en les malalties 
neurodegeneratives (on hi ha un ex-
cés de mort cel·lular).

Els seus projectes de recerca actius 
en sistema nerviós central són:

• Priming microglial en ambients 
neuroinflamatoris: manipulació 
de la dinàmica d’interacció gliap-
tica per controlar la fagoptosis de 
cèl·lules diana.

• Mecanismes convergents entre 
autofàgia i funció axonal i influèn-
cia metabòlica en la regulació de 
les malalties neurodegeneratives.

Recerca Biomèdica en 
neurodegeneració (REBINE)

Coordinador:  
José Rodríguez

Pàgina web:  
inc.uab.cat/ca/recerca/grup-de-re-
cerca-biomedica-en-neurodegene-
racio-rebine/

El grup d’investigació està interessat 
en els mecanismes que controlen la 
disfunció sinàptica i la mort o su-
pervivència neuronal en malalties 
neurodegeneratives i altres patolo-
gies que es produeixen amb pèrdua 
neuronal. Durant els últims 10 anys, 
la nostra recerca s’ha centrat en l’es-
tudi de les alteracions en la funció 
sinàptica, i en l’expressió gènica que 
podria ser responsable de l’inici 
d’aquestes afectacions i del declivi 
cognitiu durant la progressió de la 
malaltia d’Alzheimer.

Les seves principals línies de recerca 
són:

• Estudiar el paper de l’eix CRTC1-
Nr4a2 en la interrupció sinàptica 
i el deteriorament cognitiu pre-
coç en la malaltia d’Alzheimer.

• Identificar possibles biomarca-
dors per al diagnòstic precoç de 
la malaltia.

• Investigar l’alteració de la funció 
de receptors de sinàptica AMPA i 
transport en la malaltia d’Alzhei-
mer.

/ Panorama

• Estudiar el paper de CREB-CRTC1 
/ 2 en la neurodegeneració associa-
da a la malaltia d’Alzheimer.
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Factors genètics i salut 
mental: estudis aplicats  
a la recerca de les causes  
i de la millora diagnòstica

Mar Fatjó-Vilas, Carmen Almodóvar-Payá, Maria 
Guardiola-Ripoll, Maitane Oscoz-Irurozqui, 

Alejandro Sotero, Pilar Salgado-Pineda, Raymond 
Salvador, Peter J. McKenna, Edith Pomarol-Clotet

FIDMAG Germanes Hospitalàries Research  
Foundation. Barcelona. 

Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud 
Mental (CIBERSAM)

La nostra recerca en genètica en salut mental està enmar-
cada en l’objectiu general d’avançar en la seva comprensió. 
L’estudi dels factors genètics dels trastorns mentals ens aju-
da a entendre no només quines són les seves causes, sinó 
també a comprendre l’origen de les diferències que obser-
vem en les persones tant a nivell clínic com neurobiològic. 
En conjunt, treballem per tal que un millor coneixement 
de les bases genètiques d’aquests trastorns es tradueixi en 
millores a nivell de prevenció, diagnòstic i tractament.

Els estudis de famílies i d’agregació

Una part essencial sobre el coneixement del component 
genètic dels trastorns psiquiàtrics prové dels estudis de 
famílies i de bessons, els quals han demostrat la seva re-
currència o agregació familiar en algun d’aquests trastor-
ns. El fet que un trastorn es presenti amb més freqüència 
en els familiars de persones afectades que en la població 
general es considera un indicador de la influència dels 
factors genètics, ja que els membres d’una mateixa família 
comparteixen un major grau de variabilitat genètica que 

dues persones no emparentades. Per tant, els estudis de 
famílies han estat d’extrema utilitat per comprendre que 
en els trastorns mentals participen múltiples factors de 
tipus genètic i ambiental. 

A més a més, aquests estudis han permès estimar l’he-
retabilitat d’un trastorn, un paràmetre que indica quina 
proporció de les diferències observades entre les perso-
nes afectades per un trastorn i les no afectades pot ser 
atribuïda a les diferències genètiques entre els individus. 
Dit d’una altra manera, respon a la pregunta: en quina 
mesura influeixen els gens en un trastorn? Per exemple, 
en el cas de l’esquizofrènia s’ha estimat una heretabilitat al 
voltant del 80%1-2, dada que posa de manifest l’existència 
d’un important component genètic en aquest trastorn i, 
per tant, l’interès de l’estudi de les seves bases genètiques. 

Per altra banda, els estudis de famílies i d’agregació 
resulten de gran utilitat per identificar marcadors de 
risc, és a dir, variables que poden ser indicadores d’una 
major vulnerabilitat a un trastorn. En concret, analit-

La genètica en la recerca
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cies que poden existir entre dues persones. És a dir, tots 
tenim els mateixos gens, però sabem que hi ha diferències 
en la seqüència dels gens entre persones (Figura 1). 

L’estudi d’aquestes diferències contribueix a comprendre 
les diferències inter-individuals, que poden explicar per 
què una persona emmalalteix o per identificar quins són 
els mecanismes o processos subjacents a un trastorn o a 
un tret o símptoma associat a aquest. 

Així mateix, en els últims anys els avenços en el desen-
volupament d’aquestes tècniques que fan possible l’anàlisi 
del genoma complert d’una persona, han generat un gran 
avenç en la identificació de nous gens o noves variants 
genètiques així com en l’estimació de paràmetres d’utilitat 
per quantificar el risc genètic individual. 

La recerca a FIDMAG

Amb l’aplicació d’aquestes metodologies, a FIDMAG 
treballem per contribuir a respondre preguntes com ara: 

zem el grau de similitud en diferents trets que presen-
ten diferents membres d’una mateixa família (afectats 
i sans) amb l’objectiu d’identificar marcadors lligats 
als factors genètics de risc. Així, per exemple, el nos-
tre grup de recerca fins avui ja ha descrit alguns trets 
clínics, cognitius i de neuroimatge que tenen potencial 
com a marcadors d’utilitat per a una detecció prime-
renca de l’esquizofrènia i el trastorn bipolar3-6, i conti-
nuem duent a terme projectes principalment centrats 
en marcadors del neurodesenvolupament. 

Estudis d’associació genètica

Tot i així, cal tenir en compte que els estudis d’heretabili-
tat o d’agregació no proporcionen informació sobre l’ar-
quitectura genètica dels trets analitzats –és a dir no ens 
informen de quants gens ni de quins hi estan implicats. 
La possibilitat d’abordar aquestes preguntes ha vingut de 
la mà del ràpid desenvolupament de tècniques genòmi-
ques i bioinformàtiques de les últimes dècades, que ens 
permeten identificar gens específics i estudiar les diferèn-

/ La genètica en la recerca

Figura 1. La variabilitat genètica en l’estudi dels trastorns mentals 
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Quines diferències en el genoma d’una persona ens po-
den ajudar a entendre per què emmalalteix? Quins efectes 
a nivell neurobiològic, de neurodesenvolupament i clínic 
tenen aquestes variants genètiques? Com interaccionen 
les variants genètiques amb els factors ambientals? 

En aquest sentit, duem a terme estudis basats en l’anàli-
si de la variabilitat genètica comuna (polimorfismes) en 
gens concrets i, més recentment, també estudis a nivell de 
genoma complet i de metilació. Per exemple, hem pogut 
descriure variants genètiques que tenen un efecte sobre la 
probabilitat de patir un trastorn psicòtic o altres variants 
que contribueixen a explicar per què una persona en té els 
primers símptomes durant l’adolescència o a l’edat adulta. 
O bé, mitjançant estudis de neuroimatge, hem identificat 
algunes variants genètiques que ens aporten informació 
rellevant sobre característiques anatòmiques i de funcio-
nalitat cerebral associades a un trastorn mental7-12. 

Ara bé, aquest tipus d’estudis estan lluny encara d’apor-
tar-nos eines directament aplicades al diagnòstic ja que 
les variants genètiques comunes representen només una 
part del trencaclosques; és a dir, no són l’únic factor cau-
sal. No obstant, aquests estudis són essencials per com-
prendre quins són els mecanismes biològics implicats en 
els diferents trastorns mentals, aspecte clau per identifi-
car-ne les causes. Buscant connectar aquesta recerca bà-
sica amb la seva aplicabilitat clínica, duem a terme també 
projectes dedicats a la integració de diferents tipus de da-
des (genètiques i no genètiques) amb l’objectiu de generar 
eines que ens apropin més a la personalització dels diag-
nòstics i de les estratègies terapèutiques.

Finalment, considerant la importància d’entendre l’efec-
te dels gens en el context en què s’expressen i, per tant, 
d’incorporar l’anàlisi d’altres factors com els factors am-
bientals, una de les nostres línies de recerca inclou també 
l’estudi de l’efecte del consum de cànnabis sobre el risc i 
l’anatomia i funció cerebrals, així com de la seva inte-
racció amb la variabilitat genètica13-15. Per exemple, hem 
observat que petites diferències a nivell d’ADN entre per-
sones poden explicar sensibilitats diferents als efectes del 
consum de cànnabis o que el consum s’associa a canvis 
cerebrals.

Aquesta línia de recerca, i en general els estudis desen-
volupats des de FIDMAG, es duen a terme en col·labora-
ció amb diferents investigadors bàsics i clínics, diversos 
grups de recerca i consorcis nacionals i internacionals, i 
gràcies al fiançament obtingut de diferents entitats pú-
bliques i privades. No obstant això, res de tot això seria 
possible sense la generositat de tantes persones que parti-
cipen voluntàriament als estudis. 
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Present i futur de la  
genètica dels trastorns  
psiquiàtrics

Noelia Fernández Castillo
Investigadora i professora associada

Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística, 
Universitat de Barcelona.

Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER)

Al llarg de les darreres dècades s’ha dut a terme una 
quantitat considerable de recerca sobre la relació entre 
la genètica i els trastorns psiquiàtrics, que ens permet 
entendre millor les variants de risc que contribueixen a 
aquest trastorns. Traslladada a la clínica, aquesta recerca 
ha establert les bases per comprendre en un futur com 
aquestes variants genètiques poden contribuir a la res-
posta al tractament i ha permès la identificació de noves 
dianes terapèutiques, així com millores en la prevenció i 
el diagnòstic: intervencions prèvies a l’aparició de simp-
tomatologia, i també dirigides a revertir aquesta simp-
tomatologia. En definitiva, la recerca ens permetrà fer 
una medicina més personalitzada. 

Aquest ha estat l’objectiu i l’horitzó dels estudis genè-
tics orientats a la salut psiquiàtrica durant els darrers 
anys, tot i que també han fet palès que encara falta molt 
per descobrir. El cervell és un òrgan molt complex i de 
molt difícil accés, que suposa una gran dificultat a l’hora 
d’estudiar-lo. La psiquiatria també es troba amb aques-
tes dificultats per tal d’entendre com funciona el cervell 
humà en la seva la complexitat, i així comprendre el 
comportament de les persones, atès que, en definitiva, 
els trastorns psiquiàtrics es tradueixen en problemes de 
comportament que poden suposar dificultats o impedi-
ments en la vida. On altres vies d’estudi no arriben, la 
genètica està tenint cert èxit en ajudar a entendre la base 
última d’aquests trastorns psiquiàtrics, el seu desenvolu-
pament i les possibles vies d’intervenció i de prevenció.

Genètica, genòmica, psiquiatria i ambient

El que han posat de manifest els estudis genètics és que, 
contràriament al que es podria pensar, els trastorns psi-
quiàtrics no tenen causes purament ambientals, relacio-
nades amb l’educació o traumes personals dels pacients, 
sinó que a aquests factors s’ha de sumar un component 
genètic que predisposa o confereix una certa susceptibi-
litat de desenvolupar un determinat trastorn. En aquest 
sentit, els trastorns psiquiàtrics seguirien el mateix pa-
tró d’herència-ambient complex que altres malalties on 
s’observa cert grau d’agregació familiar, com la diabetis 
o el risc cardiovascular.

Aquesta agregació familiar ens indica que els trastor-
ns psiquiàtrics, com altres trastorns comuns, tenen un 
component genètic, en què factors ambientals també 
hi influeixen. En una mateixa família trobem diversos 
membres que presenten simptomatologia psiquiàtrica o 
trastorns diagnosticats, però sense un patró genètic clar 
o un gen específic identificable com a responsable únic. 
Això ens va portar als investigadors en genètica a disse- 
nyar un tipus d’estudis anomenats d’heretabilitat, amb 
l’objectiu intentar esbrinar quin és el percentatge de con-
tribució dels factors genètics de risc a cada trastorn.

En els trastorns psiquiàtrics, la contribució genètica 
és bastant elevada: entre un 40% i un 80% en funció 
del trastorn psiquiàtric1. En determinats trastorns, 
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riants genètiques) i també que, d’alguna manera, tenen 
una base genètica comuna –és a dir, presenten factors 
de risc compartits (sobretot, en els trastorns amb major 
comorbiditat). Un exemple és la comorbiditat entre el 
TDAH i l’autisme: entre els pacients amb TDAH i els 
pacients amb autisme trobem més pacients amb l’altre 
trastorn del que esperaríem a la població general. 

En el moment en què hem centrat la nostra atenció en 
estudiar el genoma, finalment hem pogut veure (sense 
necessitat d’hipòtesis o biaixos previs) que hi ha meca-
nismes i gens que mai no haguéssim imaginat que po-
drien estar implicats en l’aparició d’un determinat tras-
torn. La genòmica ens està permetent identificar vies i 
gens implicats en aquests trastorns psiquiàtrics i que no 

la genètica té un pes molt més gran i, en conseqüència, 
el pes dels factors ambientals que poden influir sobre 
l’aparició d’aquest trastorn és menor, com en el cas de 
l’autisme i l’esquizofrènia. En d’altres, com la depressió, 
tot i que tenen un component genètic considerable (un 
40-50% indica un pes considerable de la genètica), els 
factors ambientals tenen un pes més important. 

Estudis de bessons
Dins dels estudis d’heretabilitat, el tipus més emprat és 
l’estudi de bessons. Aquest tipus d’estudi se centra en 
les troballes en bessons univitel·lins (monozigòtics) o 
bivitel·lins (dizigòtics). Els bessons idèntics entre ells 
comparteixen el 100% de l’ADN perquè tenen un únic 
origen en el mateix zigot, mentre que els bessons bizi-
gòtics només comparteixen aproximadament un 50% 
del material genètic. Atès que el bessons han compartit 
el mateix entorn intrauterí en al mateix moment, han 
nascut alhora i han estat envoltats dels mateixos factors 
ambientals (dieta, educació, etc.), malgrat el cert grau de 
diferències en els factors ambientals que necessàriament 
hi haurà entre ells, en general podrem homogeneïtzar 
la diferència en l’efecte que tenen els factors ambientals 
entre els dos individus. En examinar poblacions de cen-
tenars o milers de bessons, si observem més parelles de 
bessons monozigòtics on tots dos membres presenten 
determinat trastorn psiquiàtric en comparació amb les 
parelles de bessons bizigòtics, podem concloure que la 
genètica té un pes més important en el desenvolupa-
ment d’aquest trastorn. 

Ara bé, si fer una estimació de l’heretabilitat dels tras-
torns és relativament senzill mitjançant aquests estudis, 
el que ha resultat molt més difícil i tediós ha estat iden-
tificar els mateixos factors genètics de risc, i a dia d’avui 
encara ens trobem a mig camí d’aconseguir-ho.

Els veritables avenços van arribar amb la nova tecno-
logia genòmica i, sobretot, degut al gran esforç dels 
grans consorcis internacionals (*) per sumar el màxim 
de mostres, per tal d’identificar totes aquestes variants. 
Abans de tenir mostres del genoma d’un nombre molt 
gran d’individus, no va ser possible començar a identifi-
car els factors genètics que estan implicats.

Genòmica

A partir d’aquests estudis d’escala genòmica s’ha vist que 
molts trastorns psiquiàtrics tenen un component poligè-
nic molt gran (hi contribueixen centenars i milers de va-

*Nota de l’editor: podeu trobar més informació sobre els consorcis en l’ar-
ticle: La genètica i la medicina personalitzada (en aquest mateix número).

Inicialment, la identificació dels factors genètics 
de risc es va intentar mitjançant estudis de lliga-
ment, però aquests tenien moltes limitacions pel 
que fa a la selecció: es necessitaven famílies grans 
en què hi hagués un únic trastorn i amb pobla-
cions més o menys homogènies. Aquest abordatge 
no va donar gaire bon resultat, com tampoc el va 
donar el següent abordatge que es va implementar 
per identificar els factors genètics: els estudis de 
gens candidats.

Els estudis de gens candidats partien de la hipò-
tesi que les vies afectades o que eren diana d’al-
guns dels fàrmacs que demostraven certa eficàcia 
en els pacients segurament serien els responsables 
d’aquest trastorns. Tanmateix, els estudis de gens 
candidats tampoc han aportat molta llum al pai-
satge genètic.
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hauríem mai cercat a priori, ja sigui perquè aquests te-
nen una funció massa general, o perquè tenen una fun-
ció específica en un sistema aparentment no relacionat 
–com per exemple, l’immunològic. 

La genòmica ens permet també assenyalar noves dianes 
per tal de dissenyar nous fàrmacs que incideixen sobre 
aquest mecanismes que prèviament no s’havien estudiat. 

Epigenètica

Com ‘factors ambientals’ entenem qualsevol factor que 
afecta al pacient en el seu desenvolupament i comporta-
ment quotidià, com un trauma, la seva dieta o el seu en-
torn social, l’educació que rep a l’escola, etcètera.

Aquests factors ambientals influeixen en la biologia i l’ex-
pressió dels gens d’un individu mitjançant els anomenats 
mecanismes epigenètics, i poden incidir de diverses ma-
neres en l’aparició d’aquests trastorns psiquiàtrics. 

La influència dels factors ambientals a nivell epigenètic 
pot ser molt rellevant, sobretot durant el desenvolupa-
ment o el creixement. Com sabem, mentre s’està desen-
volupant el sistema nerviós, la interacció amb l’ambient és 
molt important, doncs les connexions de les xarxes neu-
ronals en part dependràn de certs estímuls i aprenentat-
ge. Els factors ambientals també ens afecten a nivell epi-
genètic al llarg de la vida adulta (no oblidem que el cervell 
es caracteritza per la seva plasticitat), però el seu efecte 
sembla determinant durant els primers anys de vida.

Variants genètiques  
en els trastorns psiquiàtrics

Hi ha diferents variants genètiques (mutacions, varia-
cions del número de còpia, polimorfismes de nucleò-
tid únic –veure l’article de l’Eulàlia Vilella en aquest 
número) que poden contribuir a l’aparició d’un tras-
torn psiquiàtric al llarg de la vida del pacient. Cadas-
cuna d’aquestes variants genètiques confereix un grau 
de susceptibilitat major o menor al desenvolupament 
d’un trastorn específic. Així mateix, la combinació de 
diferents variants, així com la seva relació amb els fac-
tors ambientals, n’augmentarà també el grau de sus-
ceptibilitat, contribuint a l’aparició del trastorn. Quan 
el trastorn és resultat d’una combinació de variants 
genètiques, estem parlant d’una malaltia poligènica.

Les variants genètiques també es poden classificar 
en funció de la seva prevalença en variants comunes 
o molt poc freqüents. Considerem variants comunes 
aquelles que es troben al menys en l’1% de la població 

i per tant són freqüents. Les variants comunes tenen 
un efecte petit sobre la susceptibilitat de desenvolu-
par el trastorn, augmentant-lo en un 1,1% o un 1,2%. 
Les variants genètiques rares (en menys de l’1% de la 
població) poden tenir un efecte més gran en la funció 
del gen, i contribueixen a una major susceptibilitat de 
desenvolupar el trastorn. L’efecte d’aquestes variants 
pot consistir en delecions que afectin a part del gen, o 
també poden ser mutacions o variants que provoquin 
que es trunqui la proteïna que expressa. 

Per als diferents trastorns psiquiàtrics existeixen gra-
dients de contribució de les diferents variants genèti-
ques, que reflecteixen un efecte menor de les variants co-
munes, un efecte intermedi de les variants poc freqüents, 
i un efecte major de les variants més rares. 
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Per als diferents trastorns  
psiquiàtrics existeixen gradients 
de contribució de les diferents 

variants genètiques, que  
reflecteixen un efecte menor  
de les variants comunes, un 

efecte intermedi de les variants 
poc freqüents, i un efecte major 

de les variants més rares. 

Així doncs, la genètica explica les diferències entre in-
dividus amb un mateix trastorn psiquiàtric, incloses les 
seves manifestacions simptomatològiques. Les variants 
genètiques de risc que trobem en un pacient concret po-
den ser totalment diferents de les variants que trobem en 
un altre, però en ambdós casos contribuiran al trastorn. 
També trobem el mateix efecte en alguns trets de caràc-
ter o de comportament. 

Factors ambientals

Finalment, també hem de considerar els factors ambien-
tals com a influència principal, més enllà de les variants 
genètiques de partida. Podem trobar individus amb po-
ques variants genètiques de risc (que es tradueixen en 
relativament poca susceptibilitat de desenvolupar el tras-
torn), però que, exposats a molts factors ambientals de 
risc, arriben a manifestar un determinat trastorn; i a la 
inversa, podem igualment trobar individus que presen-
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tin més variants de risc o amb un efecte major, però que, 
exposats a factors ambientals més benignes al llarg de la 
seva vida, no arriben mai a manifestar-lo. Com he dit 
abans, els diferents factors presents al llarg de la vida 
del pacient contribueixen tots, en menor o major grau, 
al desenvolupament de trastorns. Per exemple, traumes 
durant la infància, com abús o maltractament, poden 
contribuir a l’aparició de diferents trastorns psiquià-
trics, com també hi contribueixen el consum d’alcohol 
i el tabac durant l’embaràs o l’educació i el nivell cultu-
ral. L’educació i el nivell cultural també són factors que 
hi contribueixen. I l’ús o l’abús de substàncies durant 
la adolescència i la vida adulta també influeix molt en 
la aparició de certs trastorns psiquiàtrics (i viceversa, 
alguns trastorns psiquiàtrics contribueixen a l’abús de 
certes drogues).

L’efecte combinat de les variants  
genètiques i la comorbiditat psiquiàtrica

En els darrers anys han aparegut dos articles molt revela-
dors per a entendre aquestes característiques dels trastorns 
psiquiàtrics3,4. Els trastorns psiquiàtrics sovint són difícils 
de diagnosticar i presenten simptomatologies comparti-
des entre ells, i s’ha intentat aplicar la genètica per ajudar 
al seu diagnòstic i entendre’n les comorbiditats. 

Aquests dos estudis ens han permès entendre que un 
dels factors que dificulta el diagnòstic d’aquests trastorns 
psiquiàtrics és que comparteixen trets a nivell biològic. 
És a dir, que la seva dificultat diagnòstica radicava en 
que se’ls intentava entendre com a trastorns diferenciats 
quan en realitat tenen una base biològica comuna. Un 
dels estudis, per exemple, ha comparat diferents tras-
torns psiquiàtrics i malalties neurològiques com la mi-
granya. L’estudi posa de manifest que aquestes malalties 
neurològiques, molt més senzilles de diagnosticar, tenen 
pocs factors genètics comuns entre elles, mentre que els 
trastorns psiquiàtrics, en canvi, sí que estan molt relacio-
nats entre ells a nivell genètic. 

L’estudi “Genomic Relationships, Novel Loci, and Pleio-
tropic Mechanisms across Eight Psychiatric Disorders”, 
publicat a Cell el desembre de l’any passat4, il·lustra 
aquest funcionament multifactorial dels trastorns 
poligènics. Aquest és un estudi sobre 8 trastorns psi-
quiàtrics diferents realitzats amb milers d’individus, i 
mostra que en molts dels casos, els gens o les variants 
genètiques identificades són variants de risc a més d’un 
trastorn –o sigui, que els trastorns psiquiàtrics tenen 
una base genètica compartida, alguns més que d’altres. 
És la seva presència combinada, en canvi, la que aug-
menta significativament els indicadors de risc. Això 

Genètica i neuroimatge
La genètica és complementària amb els altres abor-
datges de l’estudi de les malalties psiquiàtriques. Per 
exemple, els estudis de neuroimatge també estan 
aportant moltes dades molt interessants, identifi-
cant les diferencies morfològiques, en l’activació i 
el funcionament de certes parts del cervell en ca-
dascun dels trastorns psiquiàtrics estudiats i la seva 
simptomatologia2. Així mateix, s’estan duent a terme 
estudis que combinen genètica i neuroimatge per tal 
d’esbrinar com contribueix la genètica a aquestes di-
ferències morfològiques i de funcionament cerebral, 
i com això es trasllada també a un determinat feno-
tip. Aquesta diferenciació entre el trastorn i la seva 
simptomatologia està aportant, a més a més, infor-
mació sobre el mecanisme d’aquelles simptomatolo-
gies compartides entre diferents trastorns. 
La genètica, doncs, no només està ajudant a clari-
ficar la perspectiva biològica a través de la identifi-
cació de variants de risc de susceptibilitat genètica, 
sinó que també s’han fet estudis a nivell transcriptò-
mic (és a dir, analitzant totes les mol·lècules d’ARN 
que expressa l’ADN d’una cèl·lula o grup de cèl·lules 
determinat), que examinen tots els gens que s’ex-
pressen en diferents regions del cervell per veure 
quins nivells estan alterats en els pacients psiquià-
trics. Això permet entendre quins mecanismes 
biològics estan alterats en aquests pacients i en qui-
na regió ho estan de forma diferencial. 

Estudis de gens per ambient
Per determinar la influència dels diferents factors 
ambientals es duen a terme estudis específics, i els 
estudis que miren d’esbrinar la correlació entre fac-
tors ambientals i genètics són els anomenats estudis 
de gens per ambient. Aquests estudis poden posar 
de manifest que determinades variants genètiques 
no tenen efecte, o bé l’efecte és molt menor, però 
que quan aquesta mateixa variant interactua amb 
determinat factor o conjunt de factors ambientals, 
n’incrementa el risc que confereixen, i augmenta la 
susceptibilitat de l’individu a un trastorn o compor-
tament específics. Com hem vist abans, els estudis 
epigenètics també aporten informació sobre l’efecte 
dels factors ambientals.

indica que determinades variants genètiques contri-
bueixen al risc de diferents trastorns alhora, és a dir, 
que aquests tenen una base genètica compartida. Al-
gunes variants tenen un efecte pleotròpic i donen lloc 
a diferents trastorns a la vegada. 
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trastorns diferents. Aquesta correlació s’explica perquè 
en aquests casos hi trobem un percentatge més elevat 
de factors genètics compartits, i ens permet dividir els 
vuit trastorns contemplats en l’estudi (autisme, TDAH, 
esquizofrènia, trastorn bipolar, depressió, anorèxia, 
síndrome de Tourette, etc.) en tres grans grups en fun-
ció de la seva base genètica.

Aquests tres grans grups de trastorns relacionats entre 
sí són els trastorns de comportaments compulsius, com 
l’anorèxia, el TOC i la síndrome de Tourette; els trastorns 
de l’estat d’ànim i psicòtics, com l’esquizofrènia i el tras-
torn bipolar, amb una correlació molt elevada i molta 
base genètica compartida, i finalment, els trastorns del 
apareguts durant la infantesa, com el TDAH, el TEA o 
l’autisme i la síndrome de Tourette, relacionats entre ells 
(Figura 1). A nivell genètic, observem una correlació en-
tre els vuit trastorns, però més elevada entre els que per-
tanyen a cadascun dels tres grups.

En aquest article es classifiquen variants genètiques que 
afecten a tots els trastorns a la vegada, i de fet, se’n van 
trobar 23 que influeixen en el desenvolupament de qua-
tre o més trastorns. Ara bé, també n’hi ha 11 amb efectes 
antagonistes. Per tant, algunes variants genètiques que 
tenen un mateix efecte en contribuir en almenys quatre 
trastorns psiquiàtrics, però algunes en canvi tenen un 
efecte protector per a uns i de risc per a uns altres (Fig. 3). 
Per exemple, la variant RS1363105 té un efecte protector 
per la depressió, el TDAH i l’autisme, però en canvi és un 
factor de risc d’anorèxia. Una altra variant és protectora 
per l’esquizofrènia, però factor de risc per depressió. 

El nivell genètic, el coneixement que tenim dels factors 
genètics de risc encara és incomplert. Encara s’han de 
perfilar millor els centenars i milers de variacions genè-
tiques que contribueixen als trastorns psiquiàtrics, tant 
les que tenen un efecte compartit entre trastorns, com les 
que tenen un efecte més específic. 

L’aplicació dels estudis genètics  
a la clínica del futur

El futur de l’aplicació dels estudis genètics en el camp 
de la clínica segueix dues vies de desenvolupament. 
En primer lloc, com hem vist, assenyalar gens i vies 
que puguin ser diana de futurs tractaments més efec-
tius que els tractaments disponibles actualment. I en 
segon lloc, contribuir als estudis sobre l’efectivitat del 
tractament farmacològic a nivell individual, doncs ac-
tualment sabem que la resposta farmacològica varia 
en funció del pacient, i que la genètica pot explicar en 
gran mesura aquestes variacions.

Per tant, els resultats de l’estudi confirmen, d’una 
banda, la hipòtesi d’una base genètica compartida 
per a diferents trastorns psiquiàtrics deguda a l’efecte 
pleotròpic de diferents factors genètics, i de l’altra, la 
presència de diferents mecanismes genètics específics 
que donen lloc a l’aparició d’una simptomatologia més 
especifica d’uns trastorns que d’altres. 

Aquests resultats ajuden també a explicar la comorbi-
ditat i la patologia dual. La genètica confirma el que es 
pot veure a nivell clínic: que la correlació a nivell genè-
tic és molt més alta en pacients que presenten trastorns 
amb major comorbiditat i major dificultat diagnòstica, 
com també ho és en pacients diagnosticats amb dos 

Figura 1 Relació genètica en vuit tastorns psiquiàtrics

Aquí es mostra la relació genética trobada a l’estudi entre els 
vuit trastorns psiquiàtrics estudiats a partir de l’anàlisi de poli-
morfismes de nucleòtid únic. A. Graella de correlació. El tamany 
del cercle indica el valor p; el color, la magnitud de la correlació, 
i l’asterisc indica que la correlació és estadísticament significati-
va. B. Gràfic de correlació dels trastorns entre sí. SCZ: esquizo-
frènia, BIP: trastorn bipolar, AN: anorèxia, OCD: trastorn obses-
siu-compulsiu, MD: depressió major, ASD: trastorns de l’espectre 
autista, ADHD: trastorn per dèficit t’atenció amb hiperactivitat, 
TS: síndrome de Tourette. Font: Lee, P. H., Anttila, V., Won, H., 
et al. (2019). Genomic Relationships, Novel Loci, and Pleiotro-
pic Mechanisms across Eight Psychiatric Disorders. Cell, 179(7). 
doi:10.1016/j.cell.2019.11.020
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gada a factors genètics relacionats amb aquesta diana 
o amb la via d’actuació del fàrmac. 

• I finalment, un major coneixement sobre la resposta 
en forma d’efectes secundaris que depenen de factors 
genètics, i que permetrà decisions de forma persona-
litzada sobre el balanç risc-benefici del tractament far-
macològic.

Aquestes aplicacions en medicina més personalitza-
da també poden incloure millores en el diagnòstic i el 
pronòstic tant dels trastorns com de la seva simptoma-
tologia. En conseqüència, ens permetrà millorar les in-
tervencions en la prevenció de malalties i de símptomes, 
ajustant-les a cada pacient en funció del seu perfil genètic.

Donat que s’han establert causes genètiques per a les 
variacions en la resposta farmacològica, també serà be-
neficiós assenyalar els factors genètics que determinen 
aquesta resposta mitjançant estudis de farmacogenòmi-
ca. Aquests estudis ens estan aclarint les variacions en la 
resposta farmacològica en tres aspectes:

• La farmacocinètica, és a dir la metabolització i la ve-
locitat de degradació dels fàrmacs, que ens permetrà 
personalitzar-ne la dosi i adequar-la a les particulari-
tats metabòliques de cada pacient.

• La farmacodinàmica, és a dir l’efectivitat del fàrmac 
sobre la diana farmacològica, que sabem que està lli-

Figura 2. Abstract gràfic de l’article “Genomic Relations-
hips, Novel Loci, and Pleiotropic Mechanisms across Eight 
Psychiatric Disorders”

Figura 3. SNP amb efectes protectors i de risc per a 
diferents trastorns

A dalt a l’esquerra: Metaanàlisi d’estudi d’associació a escala 
genòmica de 232.964 casos i 494.192 controls en una població de 
pacients amb 8 trastorns psiquiàtrics. ANO (anorèxia), MD (depres-
sió major), ADHD (trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat), 
OCD (trastorn obsessiu-compulsiu), ASD (trastorns de l’espectre 
autista), SCZ (esquizofrènia), BIP (trastorn bipolar), TS (síndrome 
de Tourette). A dalt, a la dreta: Es va trobar una correlació estadís-
tica substancial entre tres grups de trastorns: trastorns de l’estat 
d’ànim i psicòtics (Mood and Psychotic Disorders) i trastorns del 
neurodesenvolupament d’aparició precoç (Early-onset Neurode-
velopmental Disorders) i trastorns amb comportaments compul-
sius (Disorders with Compulsive behaviors). A baix a l’esquerra: es 
van localitzar 109 posicions en el genoma (loci) que afectaven a 
múltiples trastorns psiquiàtrics. DCC: posició (locus) DCC al geno-
ma. A baix a la dreta: L’anàlisi de l’expressió gènica i de les vies de 
senyalització apunta a mecanismes biològics en les posicions amb 
efecte pleotròpic. Font: Lee, P. H., Anttila, V., Won, H., et al. (2019). 
Genomic Relations- hips, Novel Loci, and Pleiotropic Mechanis-
ms across Eight Psychiatric Disorders. Cell, 179(7). doi:10.1016/j.
cell.2019.11.020 

Onze posicions en el genoma [loci] amb efectes direccionals opo-
sats. El radi de cada falca correspon als valors absoluts de les pun-
tuacions obtingudes a partir de tests d’associació de l’SNP per a 
vuit trastorns. El color indica si el SNP examinat comporta efectes 
de risc (vermell) o de protecció (verd) per a cada trastorn. La línia 
puntejada al voltant del centre indica efectes estadísticament sig-
nificatius dels SNP. SNP: polimorfisme de nucleòtid únic.Font: Lee, 
P. H., Anttila, V., Won, H., et al. (2019). Genomic Relationships, 
Novel Loci, and Pleiotropic Mechanisms across Eight Psychiatric 
Disorders. Cell, 179(7). doi:10.1016/j.cell.2019.11.020
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Assignar un pacient a una categoria diagnòstica deter-
minada en comptes d’una altra sovint representa tot un 
repte. Avui sabem que la simptomatologia de molts d’ells 
és compartida perquè hi ha una base genètica compar-
tida. Hem cregut durant molt temps que el problema en 
el diagnòstic era que no s’havia fet un subfenotip que 
ens permetés perfilar tipus i fer una classificació millor1. 
Ara, però, les troballes més recents apunten a la idea 
d’un continu de trets en la població, en el que els dife-
rents trastorns podrien situar-se en els extrems5.

Malgrat que tenim molt de camp per cobrir, la genètica 
està aportant progressivament més eines i recursos a la 
clínica en salut mental, i sembla evident que, així com 
ja és habitual en altres especialitats, cada cop serà més 
necessari formar als nostres professionals de la salut 
mental en aquest camp, de manera que puguin com-
prendre els futurs desenvolupaments en el nostre co-
neixement del cervell i els diversos sistemes associats 
al nostre comportament i psiquisme en tota la seva 
complexitat i aprofitar-los per a la clínica.

Present i futur de la genètica dels trastorns psiquiàtrics /
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Els estudis familiars i de bessons

La recerca que es porta a terme en l’àmbit de la genètica de 
les malalties psiquiàtriques o del sistema nerviós central 
es desenvolupa a partir de l’evidència de que els trastorns 
psiquiàtrics greus són, en part, heretables. Aquest fet ja es 
va observar molt abans de l’aparició de les metodologies 
d’anàlisi molecular, en estudis familiars on es va observar 
que determinats trastorns tendien a ser més prevalents en 
determinades famílies. Dit d’una altra manera, compartir 
gens (és a dir, ser familiar d’un pacient) incrementa el risc 
propi de patir una malaltia psiquiàtrica. De la mateixa 
manera, en estudis de bessons monozigòtics o idèntics, 
es va observar que quan un dels bessons estava afectat, el 
risc que l’altre bessó també ho estigués se situava al vol-

tant d’un 49%. D’aquests estudis ja es desprenien dues da-
des importants per entendre els factors de risc associats a 
aquests trastorns: en primer lloc, que els gens expliquen 
una fracció molt significativa del risc; i en segon lloc, que 
l’ambient també juga un paper molt important en l’apari-
ció d’aquests trastorns, probablement en interacció amb 
els factors de risc genètic individuals.

Els estudis de genoma complert

Actualment, els avenços en la comprensió del genoma 
humà i l’aparició de metodologies que ens permeten 
portar a terme l’anàlisi del genoma complet GWAS, per 
l’acrònim anglès de Genome-Wide Association Studies, 
han permès confirmar, a nivell molecular, les observa-
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el trastorn bipolar i la depressió major, tot i que s’han fet 
grans avenços en els trastorns de l’espectre autista (TEA) o 
els trastorns per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH).

Els grans consorcis internacionals

Donada la complexitat etiològica dels trastorns mentals, 
en el món de la recerca en salut mental es treballa en el 
context d’equips multidisciplinars on s’inclouen clínics, 
psicòlegs, investigadors bàsics, estadístics, analistes de 
dades i, fins i tot, enginyers. L’objectiu principal d’aquests 
equips és comprendre la malaltia mental, tractar-la amb 
els fàrmacs adequats, així com intentar identificar bio-
marcadors que ajudin a predir el diagnòstic, tractament 
i evolució de la malaltia. 

A nivell estatal s’ha de destacar el Centro de Investiga-
ción Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM, 
www.cibersam.es) que reuneix la xarxa més important de 
grups de recerca en trastorns mentals espanyols. La crea-
ció d’aquest grup CIBER va suposar una empenta sense 
precedents a la recerca multidisciplinar en psiquiatria i és 
ben reconegut a nivell mundial.  

A nivell internacional, s’han creat diferents consorcis 
que permeten el treball col.laboratiu entre diferents 
equips de diferents països, com per exemple el Psy-
chiatric Genomics Consortium (PGC) (https://www.
med.unc.edu/pgc/), que va suposar un abans i un des-
prés en l’estudi de les bases genètiques de les malalties 
mentals a nivell metodològic i conceptual. L’ENIGMA 
Network (http://enigma.ini.usc.edu/) ha unit investi-
gadors del camp de la neuroimatge i la genòmica tre-
ballant conjuntament per comprendre l’estructura i 
funció del nostre cervell a partir de dades genètiques, 
o bé el European Network of National Schizophrenia 
Networks Studying Gene-Environment Interactions 
(EU-GEI) (http://www.eu-gei.eu/), més centrat en les 
interaccions gen-ambient.

Tots aquests consorcis tenen com a objectiu unir recur-
sos, coneixement i mostres amb l’objectiu de millorar 
substancialment el nostre coneixement sobre les bases 
genètiques dels trastorns mentals i augmentar la nostra 
capacitat de predir el risc individual de cara a poder apli-
car-ho a la predicció i a la clínica. 

La farmacogenètica

En aquest sentit, la farmacogenètica seria la disciplina 
que més a prop estaria de poder ser aplicada en el dia a 
dia clínic. El seu objectiu principal és fer servir la infor-
mació provinent del genoma per individualitzar el trac-

cions dels estudis familiars, obrint la porta a una millor 
comprensió de les bases biològiques d’aquests trastorns. 
En aquests tipus d’estudis, on s‘analitzen alhora milions 
de marcadors genètics i es fan servir mostres molt grans 
de pacients i controls sans (> 10,000 individus), s’avalua 
la contribució de cadascun dels gens del nostre genoma al 
risc per un determinat trastorn o tret, permetent la iden-
tificació d’aquelles regions del nostre ADN que semblen 
estar més implicades amb el trastorn estudiat o bé amb 
algun tret característic d’aquest trastorn. 

Els GWAS han mostrat que el risc de patir aquests tras-
torns molt probablement no es deu a uns pocs gens, sinó 
a l’efecte combinat de centenars (i probablement milers) 
de petits canvis al nostre ADN, que determinen la nostra 
vulnerabilitat individual. Aquest fenomen ha estat descrit 
com a poligenicitat i sembla un denominador comú en 
la gran majoria de trets i trastorns complexes. Aquesta 
suma individual de risc es coneix com a Polygenic Risk 
Score (PRS), i ara mateix representa la millor eina que 
té la genètica de trets complexes. Els PRS ja no només 
són importants per l’abordatge massiu que representen, 
sinó per la seva replicabilitat en mostres independents. 
És a dir, els resultats dels grans estudis (GWAS) permeten 
calcular el risc poligènic en mostres més petites i inde-
pendents que de manera consistent repliquen estadística-
ment l’efecte poligènic sobre el risc per la malaltia. Avui 
en dia, la major part dels esforços en la recerca genètica 
dels trastorns mentals es concentren en el esquizofrènia, 
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clínics, incloent aspectes molt importants de formació 
dels professionals de la salut. La genètica cada vegada 
té més importància en la pràctica clínica, com que-
da demostrat en àrees com el càncer, i la formació en 
aquesta disciplina serà clau per a que es produeixi, en 
un futur, el salt definitiu de la recerca a la pràctica clí-
nica. L’assessorament o consell genètic serà també un 
punt clau en el seu futur; actualment representa una 
necessitat clínica que encara no ha estat implementada 
en la majoria d’unitats/clíniques de psiquiatria. Cada 
vegada més, els pacients i els familiars demanen infor-
mació sobre el seu trastorn i sobre els riscos que poden 
conferir a la seva descendència. 

Així doncs, la genètica està aportant i aportarà co-
neixement bàsic de una millor comprensió dels factors 
biològics individuals que determinen, per exemple, 
el risc per patir aquests trastorns, la resposta dels pa-
cients a una determinada medicació o com serà el curs 
de la malaltia. En resum, la genètica representarà, sinó 
ho fa ja, una de les columnes que sustentaran la medi-
cina personalitzada del futur.

tament farmacològic, minimitzant els efectes secundaris 
i maximitzant l’eficàcia del fàrmac. Actualment, ja exis-
teixen tests farmacogenètics aprovats per la FDA (Food 
and Drug Administration), tot i que donen una infor-
mació molt parcial de la resposta clínica al tractament 
amb psicòtrops. A nivell espanyol, part de la recerca en 
aquesta àrea es porta a terme des del CIBERSAM, tot i 
que altres projectes, como el projecte MEDEA (www.
proyectomedea.es) o el Proficiency Testing (www.seff.es/
grupo-proficiency-testing) també van prenent forma. 
A nivell internacional, el Consorci internacional de la 
genètica del liti (ConLiGen, www.conligen.org), està 
fent una feina molt important intentant comprendre la 
resposta al liti, un dels principals fàrmacs pel tractament 
a llarg termini del trastorn bipolar. 

La genètica en la clínica

És important que la informació que es genera en la re-
cerca acabi repercutint, tant en la clínica diària com en 
el propi pacient. Per fer això possible, s’ha de promoure 
la interacció entre el grups de recerca i els especialistes 
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Les variants genètiques en diferents 
trastorns psiquiàtrics

Entre els trastorns psiquiàtrics més estudiats, aquells dels 
quals actualment tenim un millor coneixement genètic 
són l’autisme i l’esquizofrènia. En aquests dos trastorns, 
s’han identificat gens o variants responsables de la seva 
aparició. Com hem vist en aquest mateix número, els da-
rrers estudis que s’han dut a terme treballen amb mos-
tres de vuit trastorns psiquiàtrics a partir d’un número de 
mostres molt gran1.

Alguns d’aquests trastorns, no obstant (com el trastorn 
obsessiu-compulsiu, la síndrome de Tourette o l’anorèxia), 
encara no estan molt ben caracteritzats a nivell genètic, 
perquè en aquests la mida de les mostres no era tan gran. 

D’aquests encara estem lluny de poder identificar bé les 
variants de susceptibilitat genètica que hi contribueixen. 

L’esquizofrènia
Actualment s’han identificat moltes posicions a tot el 
genoma que contribueixen de forma lleu però signifi-
cativa a la susceptibilitat de desenvolupar esquizofrènia. 

El motiu pel qual s’ha obtingut millors resultats en els 
Genome-Wide Association Studies (GWAS) en esqui-
zofrènia és doble: d’una banda, l’heretabilitat d’aquest 
trastorn és molt alta; de l’altra, a nivell de diagnòstic, 
la simptomatologia és més homogènia comparada amb 
altres trastorns psiquiàtrics. A més a més, també s’ha 
reclutat una quantitat major de pacients i de controls 
per als estudis, que han permès la millor identificació 
d’aquestes variants genètiques. 

Aplicats a altres malalties no psiquiàtriques menys 
complexes, aquests tipus d’estudis sobre variants genè-
tiques comunes van tenir millor resultats amb un nú-
mero menor de mostres, doncs van ser capaços de per-
filar les variants comunes que contribueixen a aquests 
trastorns. En canvi, en el camp de la psiquiatria aquests 
abordatges van arribar més tard, fins al punt que molts 
especialistes creien que, en el cas de les malalties psi-
quiàtriques complexes, la identificació de variants co-
munes no seria possible.

Va ser només al 2013 que Ripke et al.2 van identificar 
les primeres variants associades significativament amb 
l’esquizofrènia. Aquest estudi va permetre comprovar 
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que, a diferència d’altres malalties en què la clínica és 
més homogènia entre pacients, en el cas de les malal-
ties psiquiàtriques és necessari un mostra molt més 
gran per poder identificar variants de susceptibilitat. 
Aquest estudi va revolucionar el camp de la psiquiatria 
genètica, doncs va demostrar finalment que els GWAS 
podien ajudar a aclarir les variants genètiques d’aques-
tes malalties. 

Així doncs, per diferents motius, els avenços que obte-
nim en l’estudi genètic dels trastorns psiquiàtrics són 
molt variables, i a més hi ha una quantitat considerable 
de descobertes fortuïtes. Un exemple, també en esqui-
zofrènia, és un article recent que identifica moltes po-
sicions al llarg de tot el genoma implicades amb aquest 
trastorn, una de les quals es troba en una regió que co-
difica gens relacionats amb el sistema immunològic. 
Aquest és un dels molts exemples de descobriments for-
tuïts fruit d’aquests estudis de seqüenciació massiva, que 
es realitzen sense hipòtesi de sortida i que no estableixen 
a priori gens candidats. A conseqüència d’aquest desco-
briment, per exemple, podem pensar que el sistema im-
munològic juga un paper important en l’esquizofrènia.

Aquesta mateixa posició, esta implicada amb el com-
plexe major d’histocompatibilitat i per tant amb el sis-
tema immunològic, el nostre grup l’hem identificada 
també com associada també al consum de cocaïna3. És, 
doncs, un exemple de factors genètics compartits en-
tre més d’un trastorn. En el cas de l’esquizofrènia, hem 
pogut observar que hi ha cert percentatge de factors 
genètics compartits, o correlacions genètiques, entre 
l’esquizofrènia i la tendència al consum de cocaïna, així 
com amb d’altres trastorns. 

Autisme
L’autisme és també una malaltia de la qual en coneixem 
força bé les variants genètiques implicades. L’autisme 
s’ha investigat molt, però els estudis que han tingut 
més èxit han estat els que analitzaven variants molt 

L’esquizofrènia és un trastorn psiquiàtric que a dia 
d’avui podem definir bastant bé, quelcom que no 
succeeix en totes les malalties psiquiàtriques. Com-
parada amb la depressió, per exemple, l’esquizofrè-
nia no és una malaltia tan heterogènia, i a més a 
més, la contribució de la genètica a la seva aparició 
és major. Per això, en comparar els resultats en es-
quizofrènia amb els obtinguts per a la depressió, tot 
i en aquesta darrera també s’han identificat variants 
significatives i s’han analitzat mostres de pacients 
molt més grans, en depressió no hem avançat tant 
en la identificació de les variants de susceptibilitat. 
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poc freqüents en la població. A partir d’aquests estudis 
de variants rares (que poden ser variants de nombre 
de còpies, duplicacions, mutacions puntuals o troncals 
que afectin al funcionament de la proteïna expressada 
pel gen), s’han identificat diferents regions que estan 
implicades en el desenvolupament dels trastorns de 
l’espectre autista.

Pel que fa a l’estudi de les variants més comunes en au-
tisme, s’han descrit i identificat molts gens, molts dels 
quals relacionats amb la plasticitat sinàptica. Però, mal-
grat el gran nombre de candidats que s’ha pogut reclutar 
per a dur-los a terme, en els estudis GWAS de variants 
comunes s’han identificat molt poques variants de sus-
ceptibilitat. Segurament, el motiu d’això és un cop més 
que l’autisme pot ser molt heterogeni a nivell tant clínic 
com biològic, per la qual cosa ens trobem, com en el cas 
de la depressió, davant d’una gran quantitat de fenotips 
diferents, fet que dificulta enormement identificar va-
riants comunes que tinguin a veure amb tots ells. 

Altres trastorns
Encara estem lluny de poder tenir prou informació so-
bre altres trastorns. En el cas del TDAH, el primer estudi 
que va identificar variants genètiques de susceptibilitat a 
escala genòmica només s’ha publicat recentment4, i in-
cloïa uns 20.000 pacients. Per a cada trastorn, segons els 
esforços que s’hagin fet en reclutar pacients i la col·labo-
ració dels clínics amb els grans consorcis en què es van 
sumant grups i aportant mostres, podem avançar més 
o menys en el procés d’identificar variants genètiques 
de susceptibilitat. El nostre progrés també depèn molt, 
com hem vist, de les particularitats de cada trastorn: 
com més heterogeni, més difícil és identificar variants 
de susceptibilitat; i com menor sigui la contribució de 
la genètica a un trastorn, la dificultat per poder identifi-
car-ne les variants de susceptibilitat serà major.

Això contrasta amb determinats trastorns complexos 
en què, sense saber-ne bé el motiu, els estudis realitzats 
fins ara apunten a una única posició del genoma, com 
és el cas de la dependència de l’alcohol. En aquest cas, 
s’han dut a terme GWAS amb un número amplíssim de 
mostres (l’alcohol és, amb diferència, la droga en què 
ara mateix hi ha més mostres de pacients disponibles) 
i, per algun motiu, l’únic lloc en el que s’han identificat 
variants de susceptibilitat correspon al gen responsa-
ble de l’alcohol deshidrogenasa, un enzim responsable 
de metabolitzar l’alcohol5-6. Curiosament (és molt in-
freqüent en aquest tipus d’estudis), a mesura que s’afe-
geixen més pacients a la mostra, aquesta posició va 
creixent en significació, senes aparèixer-ne cap més de 
rellevant en tot el genoma. 
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D’altra banda, les addiccions a drogues es consoliden 
amb canvis en el funcionament cerebral. Quan la subs-
tància actua en el cervell, altera el seu funcionament, 
obligant-lo a adaptar-se a funcionar sota els seus efec-
tes, realitzant una sèrie de canvis als circuits i en el 
funcionament d’algunes regions. Si aquest consum és 
agut, aquests canvis tenen lloc però no són estables. A 
mesura que la droga es consumeix de forma reitera-
da, aquests canvis en els circuits i en el funcionament 
cerebral es produeixen de forma permanent i poden 
sostenir-se fins i tot de per vida. 

El sistema de recompensa
Un dels canvis té relació amb el sistema de recompensa. 
Totes les drogues d’abús actuen activant aquest siste-
ma, que genera plaer, reforç i gratificació quan es duen 
a terme activitats relacionades amb la supervivència 
i la perpetuació de l’espècie, com ara menjar, beure o 
tenir relacions sexuals. Les drogues d’abús, però, ge-
neren un efecte de recompensa i reforç fins i tot major 
que les recompenses naturals. En conseqüència, el fet 
d’actuar sobre aquest sistema de recompensa reforça 
l’ús de la substància. L’efecte sobre el sistema de recom-
pensa és comú a totes les substàncies d’abús: tot i que 
cada una d’elles té efectes diferents sobre el sistema 
nerviós (afectant a circuits i sistemes de neurotrans-

missió diferents), l’efecte predominant en totes elles és 
l’estimulació dopaminèrgica. 

Factors genètics i ambientals en les addiccions
Els factors genètics i ambientals influeixen en el con-
sum de drogues de diverses maneres. Per exemple, 
afecten a la probabilitat que tingui lloc el primer ús 
d’una droga determinada, el fet que una persona deci-
deixi provar-la. Diferents factors genètics i ambientals 
determinen que una persona sigui més impulsiva que 
una altra, que estigui més disposada a córrer riscs o 
que sigui més o menys temerosa, etc. També interve-
nen factors socials, com el fet de viure en un entorn 
favorable al consum, si la droga és accessible, el fet que 
algunes drogues siguin legals o estiguin més o menys 
acceptades socialment. Tant l’alcohol com el tabac són 
drogues d’abús i provoquen addicció i dependència, 
però el seu consum és més corrent degut al fet que són 
legals i el seu consum està socialment normalitzat. 

Juntament amb ambientals, determinats factors de 
susceptibilitat genètics configuren el cervell per fun-
cionar d’una determinada manera: la regió que està 
implicada en l’autocontrol pot estar més o menys ac-
tiva, la zona que busca la motivació i el plaer o la zona 
que emmagatzema els records associats al consum de 
la substància poden tenir més o menys activitat. Tots 
aquests factors són responsables de les diferències en 
la susceptibilitat de cada individu envers el consum, 
tant pel que fa a la seva disposició a provar la droga per 
primera vegada com a reiterar-ne el consum de for-
ma compulsiva, o també a la intensitat del plaer que 
provoqui en el cervell i la resposta de l’individu a una 
substància. 

Genètica i ambient en les addiccions

Els trastorns d’addicció a substàncies es diferencien de 
la resta de trastorns psiquiàtrics en que l’aparició de la 
dependència depèn de l’ús d’una substància: una per-
sona no serà mai addicta a la cocaïna si mai no l’ha 
provat. Si bé altres trastorns psiquiàtrics són depen-
dents de diversos factors genètics i ambientals, en el 
cas de les addiccions, hi ha un únic factor imprescindi-
ble per a la seva aparició.

En el cas de l’esquizofrènia, 
hem pogut observar que  
hi ha cert percentatge de  

factors genètics compartits, o  
correlacions genètiques, entre 
l’esquizofrènia i la tendència al 
consum de cocaïna, així com 

amb d’altres trastorns. 
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Quan l’abús de la substància arriba a la fase d’addicció, 
aquest plaer ja no juga un paper tant important com 
altres circuits, que també s’activen més o menys en 
funció de factors genètics i ambientals. Aquests altres 
circuits estan més relacionats amb l’estrès cerebral. En 
la fase d’addicció predomina aquest circuit, que s’activa 
en absència de la substància i genera estrès, que mo-
tivarà a cercar-la i consumir-la per evitar el malestar. 
A més a més, cada substància també provocarà altera-
cions específiques dels neurotransmissors d’altres sec-
tors del cervell. Aquestes alteracions també s’han de 
veure compensades pel cervell i també tenen un paper 
en el desenvolupament de l’addicció. Els canvis a llarg 
termini que finalment provoquen les drogues d’abús 
en gran mesura es produeixen a través de mecanismes 
epigenètics, o sigui, modificacions a nivell de metila-
ció, d’histones o factors de transmissió que alteren l’ex-
pressió d’altres gens8. 

La problemàtica de l’estudi genètic  
de les addiccions

La genètica estudia aquests canvis en el cervell i les vies 
que s’han alterat degut a l’ús de la substància fixant-se 
en l’expressió gènica de certes regions del cervell. Ara 

bé, la dificultat d’accedir a mostres de cervell dificulta 
molt aquest abordatge. S’han dut a terme alguns es-
tudis transcriptòmics que recullen l’expressió de tots 
els gens del genoma en diferents àrees com l’hipocamp 
o l’hipotàlam, i han identificat vies genètiques amb 
expressió alterada en abusadors de cocaïna i d’heroï-
na4. Generalment, però, aquest tipus de mostres són 
post-mortem, i per tant, sovint els subjectes no són pa-
cients que estiguessin en seguiment clínic, havent-los 
inclòs en els estudis un cop identificats com a consu-
midors o abusadors de cocaïna en fases diferents del 
procés d’addicció, cosa que ha presentat dificultats im-
portants per a l’estudi. 

Els estudis en rosegadors també han aportat mol-
ta informació sobre l’expressió gènica en addiccions. 
Aquests estudis han observat quins gens estan alterats 
en diferents regions del cervell en ratolins o rates a les 
que s’ha administrat droga. Donat que es poden realit-
zar de forma passiva o activa, aquest és un dels tipus 
d’estudi que fem servir també per intentar entendre 
què està passant al cervell. Això també és aplicable als 
estudis de factors epigenètics: els models animals per-
meten, per exemple, accés a l’activitat cranial, i tenen 
molts avantatges comparats amb l’estudi de neurones 
humanes en cultius, una altra alternativa que també 
s’està emprant, però que no ofereix una imatge fidedig-
na de l’activitat cerebral real. 

A dia d’avui, doncs, no tenim cap model òptim per 
aconseguir la informació que cerquem. En el cas dels 
estudis d’humans amb cervells post-mortem, hi ha una 
variabilitat molt gran des del moment en què s’identifi-
quen i es recullen les mostres, tant pel que fa a les dosis, 
les condicions d’abús d’aquestes persones, l’edat, etc. A 
tot plegat, cal afegir que són estudis amb un nombre 
molt reduït de mostres –típicament unes 10-12, ja que 
aquest abordatge limita el nombre de mostres amb què 
es pot treballar. 

El mateix problema es produeix, com hem dit, en els es-
tudis amb cèl·lules en cultiu, que d’una banda són pre-
feribles als murins perquè treballen amb cèl·lules huma-
nes, però que, de l’altra, mai no són prou representatius 
de la realitat cerebral. Sovint, aquests estudis treballen 
amb un tipus de neurona o progenitor neuronal similar 
les neurones dopaminèrgiques, però no idèntica. 

El nostre grup també ha realitzat també un estudi 
d’aquestes característiques3, on s’ha fet palesa la pro-
blemàtica de no treballar amb un cervell real, així com 
les mancances de varietats cel·lulars en aquest tipus 
d’estudi. En canvi, treballar amb models animals, si bé 
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ven aquestes proteïnes, independentment del tipus de 
neurotransmissor9. 

Aquest estudi ens va permetre senyalar un gen, el NSF, 
que presentava variants de susceptibilitat relacionades 
amb l’aparició ràpida de la dependència, un factor que 
encara no s’havia vist en altres estudis, i vam observar 
que els pacients que tenien aquestes variants de suscep-
tibilitat tenien més risc a desenvolupar dependència a la 
cocaïna en els dos primers anys del consum, a diferència 
d’altres pacients que podien trigar de 10 a 15 anys en 
desenvolupar-la. 

Arrel d’això, també vam veure que hi havia una variació 
en el número de còpies (CNV, de l’acrònim anglès Copy 
Number Variant) comuna d’aquest gen, molt freqüent a 
la població, que és una duplicació parcial del gen NSF. 
Vam observar que justament aquesta CNV estava molt 
implicada també en el desenvolupament ràpid de la de-
pendència a la cocaïna: un nombre menor de còpies era 
un factor genètic de risc per al desenvolupament ràpid 
de l’addicció10. 

Com la cocaïna modela el cervell
Així doncs, vam començar a fer estudis sobre neurones 
dopaminèrgiques en cultiu. En aquests estudis, vam 
observar que els canvis d’expressió en aquestes neuro-
nes estaven relacionats depenien de l’efecte mateix de la 
cocaïna. Amb aquest tipus d’estudi vam identificar una 
quantitat elevada de gens implicats en diferents vies11. 

Posteriorment, vam decidir triar alguns d’aquests gens. 
Un d’ells era un factor de transcripció que moderava 
l’expressió de molts altres gens. Al llarg de la investigació, 
vàrem veure que hi havia variants de susceptibilitat en 
aquest gen que tenien un efecte funcional i que contri-
buïen a la dependència de la cocaïna12. 

Seguint aquesta hipòtesi, vam fer diferents estudis que 
ampliaven les nostres troballes inicials: que els gens que 
la cocaïna altera a nivell d’expressió són essencials, per-
què també tenen variants de susceptibilitat i segurament 
modulen la manera en què la cocaïna provoca el seu efec-
te de remodelació del cervell. I vam veure que justament 
aquests són els gens les variants dels quals determinaran 
l’efecte de la cocaïna en la persona. 

El gen de la recaiguda
En conseqüència, vàrem dur a terme un altre estudi una 
mica més ampli seguint la hipòtesi de que variants que 
afectessin a la unió de microRNAs podien contribuir a 
la susceptibilitat a la cocaïna i a les drogues en general. 
Vàrem dur a terme l’estudi amb una mostra general de 
pacients amb addiccions a diverses substàncies: cocaïna, 

té la contrapartida de que els resultats poden no ser 
necessàriament extrapolables a humans, sí que permet 
controlar moltes més variables, com la dosi, la duració 
del consum, d’edat, etc. 

Encara no existeix, per tant, un abordatge òptim per a 
l’estudi de la implicació de la genètica en addiccions, 
però això també suposa l’avantatge que estem obtenint 
informació des de diferents perspectives. Tot plegat 
ens està ajudant a entendre quins són els mecanismes 
comuns en algunes àrees del cervell i quines àrees 
estan més implicades en les addiccions.

Evolució d’una línia concreta de recerca en 
gens i ambient. El nostre cas al CIBERER

Molts dels punts que he tractat a dalt es poden veure en 
la pràctica en el dia a dia de la recerca. En el nostre grup, 
la recerca ha anat evolucionant també a mesura que ho 
ha fet el camp de la genètica en psiquiatria i precisament 
il·lustra aquesta evolució.

Un gen responsable de l’aparició ràpida de la depen-
dència
Al CIBERER vam dur a terme estudis de gens candi-
dats, i els gens i les variants en què se centrava la nos-
tra investigació estaven relacionats amb la codificació 
d’enzims transportadors de la dopamina i la serotoni-
na –és a dir, gens dels que tenim la certesa que estan 
implicats en l’efecte de la cocaïna. La nostra hipòtesi 
era que hi havia variants de susceptibilitat que tenien 
a veure amb l’alliberament dels neurotransmissors, i 
vam estudiar variants genètiques en diferents gens que 
codificaven proteïnes que estaven implicades en la ma-
quinaria d’ancoratge del neurotransmissor per veure 
com es regulava aquesta maquinària i com se secreta-
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Un GWAS apunta a una relació entre la esquizofrènia 
i l’abús de cocaïna

Un altre plantejament que vàrem dur a terme per a es-
tudiar la variant de susceptibilitat del gen PLCB1 van 
ser els GWAS. En el nostre cas, vàrem mirar de repli-
car una troballa d’un GWAS publicat anteriorment i 
on havíem detectat deficiències en els controls de qua-
litat13. Vam utilitzar una mostra de 2000 pacients i uns 
3500 controls, uns números encara força limitats. Els 
resultats no es van replicar: no vam identificar variants 
significatives, ja que la mostra que nosaltres teníem per 
fer un estudi GWAS a escala genòmica era limitada. 
Això no obstant, l’estudi ens va permetre observar fac-
tors de susceptibilitat genètica compartits entre l’abús 
de cocaïna i l’esquizofrènia, comportaments agressius i 
TDAH, entre d’altres14.

Conclusions

Els resultats que s’han obtingut darrerament amb 
l’aplicació dels estudis genètics en psiquiatria són molt 
prometedors. Per garantir el progrés d’aquests resul-
tats, és molt important que continuar col·laborant amb 
els consorcis internacionals que agrupen les ingents 
quantitats de mostres que ens permetran identificar 
les variants de susceptibilitat per als trastorns psiquià-
trics. Tota la genètica i la genòmica dels trastorns psi-
quiàtrics en els últims anys van en aquesta direcció.

També cal augmentar el número de mostres en els es-
tudis de farmacogenètica i farmacogenòmica per tal 
d’identificar també aquestes variants relacionades amb 
la resposta al tractament. Tots els estudis genètics que 
hem esmentat, estudis a nivell d’expressió gènica, a ni-
vell de variants rares, etc., poden ajudar a identificar 
dianes farmacològiques que puguin donar lloc al des-
envolupament de noves teràpies i també a poder fer 
una medicina més personalitzada, a poder fer inter-
vencions de prevenció, i a millorar el diagnòstic. 

I finalment, cada cop veurem més real la possibilitat de 
gaudir d’una medicina més personalitzada. Les inves-
tigacions genètiques han establert diferències indivi-
duals mesurables a nivell de simptomatologia i de res-
posta al tractament farmacològic, que es podran tenir 
en compte en la pràctica clínica quan tinguem suficient 
informació de la contribució genètica i dels mecanis-
mes de cadascun d’aquests trastorns que, recordem, la 
genètica també està redefinint a partir de símptomes o 
trets de comportament que presenten factors genètics 
compartits.

cànnabis, alcohol i heroïna. Molts d’ells presentaven un 
quadre poliaddictiu. Volíem identificar gens que esti-
guessin implicats en la dependència a la cocaïna, i obser-
var si aquesta implicació era epigenètica, a través de la 
regulació dels microRNAs. 

Gràcies a aquest estudi vam identificar el gen PLCB1, una 
fosfolipasa C. Aquest gen és una variant de susceptibilitat 
de la dependència a les drogues, i aquesta correlació es 
va veure confirmada posteriorment en altres estudis amb 
grups més grans de pacients12. 

Vam decidir aprofundir l’estudi d’aquest gen concret, so-
bretot a causa la seva funció, donat que es tracta d’un gen 
que codifica per una proteïna que està implicada en la 
transducció del senyal de dopamina. 

Seguint amb aquesta línia, vam treballar amb ratolins en 
què només estava expressada la meitat del gen PLCB1 
per determinar la seva implicació en la dependència a la 
cocaïna, i vam veure que no només estava implicat en el 
sistema dopaminèrgic, sinó que també ho pot estar en la 
recaiguda12. 

Un fàrmac per evitar la recaiguda

En cas de que futurs estudis demostrin aquesta rela-
ció amb la recaiguda, un fàrmac que inhibeixi aquesta 
fospolipassa C podria ser efectiu en disminuir la mo-
tivació que s’activa per aquest record, i per tant podria 
ajudar a evitar la recaiguda en el consum de cocaïna o, 
fins i tot, d’altres drogues d’abús. Aquest plantejament 
resulta encara més prometedor tenint en compte que 
avui no existeixen encara teràpies farmacològiques que 
siguin efectives per a tractar l’addicció a la cocaïna. 
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La base genètica de les malalties del SNC 

Les malalties que afecten al sistema nerviós central te-
nen en molts casos base genètica, i poden ser heredi-
tàries. Les podem dividir clarament en dos grups en 
funció de la seva complexitat i la rellevància de la inte-
racció genètica en la malaltia mateixa. 

Malalties monogèniques (MG) 
El primer gran grup és el de les malalties monogèni-
ques. Les malalties monogèniques, com el seu nom in-
dica, estan causades per un únic gen. Aquestes malalties 
segueixen patrons de d’herència mendelians, és a dir 
dominants, recessius o lligats al cromosoma X. Aquest 
patró d’herència determinarà el risc que el pacient he-
reti la malaltia familiar. Si el patró de la malaltia és do-
minant, n’hi ha prou amb que un dels pares tingui la 
mutació per tal que els descendents puguin heretar la 
malaltia (Figura 1); si el patró és recessiu, ambdós pares 
han de ser portadors d’una còpia del gen mutada per tal 
que un descendent tingui risc d’heretar-la.

Si bé les malalties monogèniques són rares en la pobla-
ció, la seva raresa és relativa. Cadascuna d’elles afecta 
a menys d’un individu entre 2.000. En el seu conjunt, 
però, afecten al 7% de la població mundial. Són malal-
ties, per tant, amb una prevalença considerable. 

Malalties complexes i multifactorials (MF)
L’altre gran grup de malalties de base genètica són les 
que anomenem multifactorials o complexes. La seva 
complexitat radica en que a nivell genètic ja no és un 
únic gen el causant de la malaltia, sinó, com a mínim, 
un conjunt d’ells. Cadascun d’aquests gens predisposa o 
contribueix a la probabilitat de patir la malaltia, a la que 

també cal sumar la interacció dels factors ambientals. 
És per això que no podem predir el risc de manera clara 
segons uns patrons d’herència establerts, sinó que ens 
veiem limitats a la predicció d’un risc empíric, és a dir, 
segons els estudis genètics existents, que ens informen 
del major o menor grau de contribució de cada gen al 
risc de patir la malaltia (Figura 2). 

El diagnòstic genètic de les malalties monogèniques
El test genètic és una eina molt fiable per al diagnòstic 
d’una malaltia monogènica (MG). De fet, en les MG, el 

La genètica en la clínica

Figura 1: Patró d’herència de la malaltia de Huntington, 
una malaltia monogènica

La malaltia de Huntington és una malaltia monogènica del tipus 
autosòmic dominant. La probabilitat que un individu afectat 
transmeti el gen HD mutat, i per tant la malaltia, a la seva descen-
dència és del 50%. Crèdits de la imatge: Jerome Walker - Deriva-
tive work of an image created by GAThrawn22, CC BY 2.5, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4100505.
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D’altra banda, la identificació de la causa genètica ens 
permet també saber el patró d’herència que segueix la 
malaltia dins de la família del pacient, i per tant, ens 
aporta el quadre familiar complert: quins són els ris-
cos que hi hagi algú altre a la família amb la mateixa 
malaltia o que en sigui portador. Aquest diagnòstic 
familiar en conjunt ens permet, per exemple, identifi-
car de manera precoç la malaltia en altres membres de 
la família o oferir consell reproductiu als portadors, 
per tal d’evitar que la malaltia torni a aparèixer a la 
següent generació. Gràcies a les tècniques de repro-
ducció com el diagnòstic genètic preimplantacional, 
o les proves prenatals, podem evitar que la malaltia 
torni a aparèixer.

Finalment, identificar el gen responsable d’una malal-
tia monogènica permet als pacients optar a teràpies 
personalitzades com la teràpia gènica. La teràpia gèni-
ca ens permet abordar l’arrel del problema, col·locant 
còpies sanes del gen responsable en el teixit danyat del 
pacient. Malgrat que les investigacions en teràpia gè-
nica es van iniciar fa més d’una dècada, no ha sigut 
fins recentment que s’han començat a comercialitzar 
algunes. Un exemple n’és el Luxturna, en el gen RPE65, 
per al tractament de l’amaurosis congènita de Leber1 , 
que va ser la primera teràpia gènica en aparèixer per 
a una malaltia hereditària. Un altre n’és el Zolgensma, 
que permet tractar l’atròfia muscular espinal2. 

El diagnòstic genètic en les malalties multifactorials
La utilitat de la prova de diagnòstic genètic per a la 
malaltia multifactorial és variable, i depèn del nostre 
coneixement de la malaltia en qüestió. En línies ge-

diagnòstic genètic normalment s’utilitza per confirmar el 
diagnòstic clínic i és sobretot molt útil en malalties amb 
clínica solapant o amb similituds fenotípiques. A més a 
més, el diagnòstic genètic permet també determinar la 
prognosi de la malaltia, ja que a partir dels estudis previs 
de correlacions genotip-fenotip coneixem quins gens o 
mutacions provoquen un curs de la malaltia més sever o 
en precipiten la seva aparició.

Figura 2: El patró d’herència en les malalties monogèni-
ques i les multifactorials

En malalties monogèniques, les mutacions d’un sol gen són alho-
ra necessàries i suficients per provocar la malaltia. L’impacte del 
gen en el risc genètic per a la malaltia és el mateix en totes les fa-
mílies. En les malalties multifactorials o complexes, les variacions 
en diversos gens que codifiquen diferents proteïnes predisposen 
al portador a un fenotip clínic específic. En aquestes malalties no 
es revela cap patró d’herència mendeliana i les mutacions gè-
niques sovint no són ni suficients ni necessàries per explicar el 
fenotip de la malaltia. L’entorn i l’estil de vida són els principals 
factors de contribució a la patogènesi de malalties complexes. 
En una població determinada, els estudis epidemiològics expo-
sen l’impacte relatiu dels gens individuals sobre el fenotip de la 
malaltia. Tanmateix, entre famílies diferents l’impacte d’aquests 
mateixos gens podria ser totalment diferent. En una família, un 
gen rar C (Família 3) podria tenir un gran impacte en la predispo-
sició genètica a una malaltia. Tanmateix, a causa de la seva raresa 
a la població general, l’efecte poblacional global d’aquest gen 
seria baix. Alguns gens que predisposen els individus a la malaltia 
poden tenir efectes minúsculs en algunes famílies (gen D, Famí-
lia 3). Figura i peu reproduïts de Peltonen, L. & Mckusick, V. A. 
(2001). Dissecting Human Disease in the Postgenomic Era. Scien-
ce, 291(5507), 1224-1229. doi:10.1126/science.291.5507.1224.
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ens aporta el quadre familiar 
complert: quins són els riscos 

que hi hagi algú altre a la família 
amb la mateixa malaltia o que 

en sigui portador. 
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nerals, podem afirmar que, en les MF, la utilitat de la 
prova de diagnòstic genètic es limita a la identificació 
de factors genètics de risc. A diferència de les malalties 
monogèniques, la identificació d’una variant genètica 
concreta en aquests casos no implica un diagnòstic in-
equívoc de la malaltia, sinó que informa d’un risc afegit 
respecte a la resta de la població de desenvolupar-la. 

Ara bé, tot i que només hipotèticament, sense la certe-
sa que ens proporciona un patró d’herència inequívoc, 
sí que podem inferir les probabilitats del pacient de 
patir la malaltia gràcies a la bibliografia: estudis cientí-
fics controlats que han correlacionat la presència d’una 
mutació concreta amb la incidència de la malaltia3. 

Malalties monogèniques prevalents 

El document d’opinió n. 690 del comitè de genètica de 
l’American College of Obstetricians and Gyneclogists 
(ACOG)4 identifica tres malalties on la proporció de 
gent portadora a la població és prou elevada per oferir 
diagnòstic preconceptiu, per tal d’identificar a aquelles 
parelles en risc de transmetre malalties importants a la 
següent generació. Aquestes malalties són la síndrome 
d’X-fràgil, l’atròfia muscular espinal i la fibrosi quísti-
ca. L’ACOG recomana fer proves de detecció sistemà-
tica d’aquestes malalties a qualsevol parella o dona que 
manifestin la intenció de buscar un embaràs. 

Aquestes tres malalties no tenen cura i, com ens fa no-
tar el text de l’ACOG, la mutació necessària per trans-
metre-les és molt prevalent en la població general. Un 
diagnòstic preconceptiu ens permet, per tant, prevenir 
aquestes malalties.

Síndrome d’X-fràgil
La síndrome X-fràgil és una malaltia fàcilment diag-
nosticable, ja que implica identificar una sola mutació 
en un sol gen, el gen FMR1, i concretament, el nombre 
de repeticions d’un trinucleòtid específic que es troba 
en aquest. El nombre de repeticions que es troba en la 
població sana és de 40 o menys; a partir de 55 repeti-
cions es considera al pacient en risc de transmetre la 
malaltia. Les persones amb 200 repeticions o més tenen 
el que s’anomena mutació completa i són afectades de 
la síndrome d’X fràgil.

El nombre de repeticions d’aquest trinucleòtid en 
aquesta regió del gen, per tant, no només ens permet 
diagnosticar o descartar la presència d’X-fràgil, sinó 
que també ens permet establir el risc de transmissió 
d’aquesta en pacients no afectades però portadores de 
la premutació.

Atròfia muscular espinal
L’atròfia muscular espinal segueix un patró d’herència 
autosòmic recessiu: són necessàries dues còpies muta-
des del gen per desenvolupar la malaltia. Els portadors 
d’aquesta mutació són absolutament asimptomàtics i, 
en conseqüència, gairebé invariablement inconscients 
que en són portadors, però en els casos en què dos 
portadors decideixen tenir fills, tenen un 25% de pro-
babilitats de tenir descendència afectada per aquesta 
malaltia extremadament greu.

Com en el cas de la síndrome d’X-fràgil, el diagnòstic 
de l’atròfia muscular espinal és senzill: aquest consis-
teix en identificar l’absència d’una regió en un sol gen, 
l’SMN-1, situat al cromosoma 5. Els pacients que des-
envolupen la malaltia presenten una absència d’aques-
ta regió en ambdues còpies del gen, la procedent del 
pare i la procedent de la mare. 

Distròfia de retina 
Les distròfies de retina són unes grans oblidades entre 
les malalties hereditàries del sistema nerviós central, i 
un exemple clar de l’elevada heterogeneïtat genètica que 
poden tenir les malalties monogèniques. La causa de la 
malaltia és un sol gen defectuós, però a diferència dels 
exemples anteriors, la mutació es pot trobar en un dels 
molts gens que s’han identificat com a causants, més de 
250 segons l’evidència actual. Es tracta, per tant, d’una 
malaltia de diagnòstic difícil.

A més, el patró d’herència de les distròfies de retina és 
variable, en funció del gen en què es troba la mutació 
causant, i pot ser tant autosòmic dominant com reces-
siu o lligat al cromosoma X. En aquest cas, el diagnòs-
tic genètic, és primordial per conèixer la causa genètica 

La síndrome d’X-fràgil,  
l’atròfia muscular espinal i la 
fibrosi quística no tenen cura 

i la mutació necessària per 
transmetre-les és molt pre-

valent en la població general. 
Un diagnòstic preconceptiu 

ens permet, per tant, prevenir 
aquestes malalties. 



48

però també per determinar el patró d’herència i oferir 
un diagnòstic familiar i informació adequada sobre els 
riscos d’ocurrència i de recurrència. 

En la pràctica, les distròfies de retina són malalties clí-
nicament molt heterogènies, i alhora s’assemblen molt 
entre elles. El pacient sol venir normalment derivat per 
l’oftalmòleg amb un diagnòstic de distròfia de retina no 
identificada i, generalment, amb la preocupació de si 
poden haver-la transmès o transmetre-la als seus fills. 
Malgrat les dificultats que hem esmentat abans, un cop 
identificada la mutació, l’estudi genètic no només pot 
informar confiablement del risc de transmissió de la 
malaltia, sinó també oferir un diagnòstic a tots els fami-
liars del pacient.

Els grans estudis de cohort en les malalties  
multifactorials

Si bé ja hem esmentat la dificultat en el diagnòstic de les 
malalties multifactorials degut a la suma de factors am-
bientals i genètics, la investigació clínica està fent palès 
que la genètica té un pes molt més important que l’am-
bient. Aquesta conclusió la recolzen progressivament 
diferents articles sobre grans estudis de cohort5, que ens 
estan permetent descriure amb una precisió cada vega-
da més gran les àrees més problemàtiques del genoma. 
Encara més, aquest tipus d’estudis estan trobant varia-
cions genètiques concretes presents en més d’un trastorn 
psiquiàtric, en alguns casos compartides en fins a 7 o 8 
trastorns diferents. Això no només recolza la fe dels in-
vestigadors en el potencial valor del diagnòstic genètic en 
trastorns psiquiàtrics, sinó que ens porta a ser optimistes 
pel que fa a la capacitat de predir el risc de desenvolupar 
trastorns determinats i actuar de forma preventiva. Amb 
tot, cal remarcar que malgrat els estudis són progressi-
vament més nombrosos i l’evidència més sòlida, encara 
no ho és prou com per justificar-ne la indicació a nivell 
rutinari a dia d’avui. 

Tanmateix, una troballa molt prometedora en diferents 
estudis és el fet que la majoria de mutacions que solen 
conferir un risc psiquiàtric elevat en els pacients solen 
localitzar-se en gens que s’expressen durant el segon tri-
mestre d’embaràs, que és justament quan es produeix el 
desenvolupament del sistema nerviós en el fetus. Les va-
riants genètiques presents en gens que participen en el 
desenvolupament durant l’embaràs podrien provocar, per 
exemple, defectes cognitius relacionats amb el llenguatge 
o amb l’aprenentatge. S’han trobat, per exemple, variants 
repetides compartides per pacients amb trastorn per dèfi-
cit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) i amb depressió, 
la qual cosa pot ajudar-nos a entendre per què pacients 
amb TDAH tenen un risc més elevat de patir depressions 
múltiples al llarg de la seva vida: els gens implicats en 
ambdós trastorns participen en vies cel·lulars implicades 
en l’aparició d’ambdós trastorns. Aquesta troballa resulta 
especialment prometedora perquè ens informa no només 
de les mutacions específiques correlacionades entre els 
diferents trastorns, sinó del moment en què les instruc-
cions contingudes en aquestes mutacions es duen a terme 
durant el desenvolupament del fetus.

Autisme
El cas dels trastorns de l’espectre autista (TEA) és espe-
cial, ja que les seves causes genètiques s’han estudiat du-
rant anys i la investigació es troba en un estat més avançat 
que en altres malalties psiquiàtriques. Ja fa molts anys que 
s’han correlacionat diverses microdelecions i microdupli-
cacions en el genoma amb la incidència d’autisme. Ac-
tualment, els estudis i la millor tecnologia en diagnòstic 
genètic ens han permès identificar més d’un miler de gens 
que poden inferir risc de desenvolupar aquest trastorn. 

També s’ha determinat recentment l’heretabilitat dels 
TEA, que és es del 80%6, confirmant que la genètica té 
una major influència que no pas l’ambient en el seu des-

El problema que plantegen les distròfies de retina 
és que són malalties degeneratives de curs i gra-
vetat variable en funció del gen mutat. Quan la 
mutació es troba en determinats gens, com en el 
cas de l’amaurosis congènita de Leber, els símpto-
mes poden començar al primer o segon any d’edat 
i la pèrdua de visió és ràpida. Quan la mutació és 
troba en altres gens, la malaltia pot aparèixer du-
rant l’adolescència o sobre els 20 anys d’edat, i la 
degeneració de la visió pot ser lenta i no culminar 
amb la pèrdua total fins als 30 o 40 anys, com en el 
cas de la retinosi pigmentària. En tots els casos, la 
malaltia es pot classificar i determinar-ne la seve-
ritat a partir del diagnòstic genètic.

/ La genètica en la clínica
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nir en compte la genètica del pacient7. No obstant, avui 
sabem que la resposta diferent dels pacients autistes a 
alguns d’aquests fàrmacs es regula per un grup de gens, 
les diferents variants dels quals donen lloc a diferents ve-
locitats d’absorció d’aquests medicaments en els pacients 
amb TEA8. Per exemple, la amitriptilina, un antidepres-

envolupament. Aquesta idea es ratifica també en els estu-
dis de bessons, que mostren una concordança molt ele-
vada en bessons monozigòtics, però també en dizigòtics. 

En el cas de l’autisme, doncs, a dia d’avui sí podem oferir 
diagnòstics genètics de manera particular: a banda dels 
diversos avantatges que ofereix el diagnòstic en sí, la pro-
babilitat de detectar una o més mutacions associades de 
manera clara a l’autisme ha augmentat en els darrers anys 
del 15-20% dels casos a un 30-40%. Això implica que en 
aproximadament un terç dels casos podem confirmar 
l’origen genètic del trastorn al pacient o als seus familiars. 
I tot i que l’estudi genètic no tingui utilitat com a recolza-
ment al diagnòstic directe de la malaltia, sí que permet 
oferir al pacient o als seus familiars una explicació per a 
la seva malaltia, que els pot permetre obtenir certa pau en 
descartar-ne d’altres, com deficiències en la cura o l’edu-
cació dels infants: la comprensió de que la malaltia no ha 
estat mai en el seu radi de control pot suposar un alleuge-
riment de sentiments de culpa i una millora substancial 
de la qualitat de vida dels pares.

També, la identificació d’autismes amb orígens genè-
tics comuns ha permès, especialment als Estats Units, 
de generar xarxes de suport específiques entre pacients 
o familiars de pacients amb formes d’autisme genètica-
ment similars. Les associacions de pacients que com-
parteixen una variant genètica concreta no només po-
den ser més específiques en les seves actuacions, sinó a 
més a més, ser més conscients de la prevalença relativa 
de la seva malaltia.

Una altra funció important del diagnòstic genètic en el 
cas de l’autisme és ajudar a les famílies a prendre les de-
cisions reproductives quan el trastorn del seu fill té cau-
ses genètiques, doncs el risc de recurrència és molt més 
elevat i en l’actualitat es coneix molt millor. L’orientació 
que pot rebre la família d’un infant autista en una con-
sulta genètica els facilitarà la presa de decisions amb tota 
la informació coneguda sobre el seu cas específic i les 
possibilitats que poden disposar, com pot ser la modi-
ficació del risc mitjançant la fecundació amb esperma o 
òvuls procedents de donants. 

Finalment, cal esmentar la importància de la farmaco-
genètica en el tractament de l’autisme. Tot i no existir 
un tractament per a aquesta enfermetat, molts pacients 
amb TEA reben tractaments psiquiàtrics (antidepressius, 
benzodiazepines, antipsicòtics, etc.) per regular el seu 
comportament o determinades comorbilitats (com tras-
torns gastrointestinals, dolor o fatiga). A Estats Units, per 
exemple, de cada tres pacients amb TEA rep tractament 
psicotròpic, i aquest tractament se subministra sense te-

A banda d’això, tot i no existir una cura per a l’au-
tisme, algunes mutacions estan associades a dife-
rents problemes clínics, com epilèpsia o trastorns 
renals, mentre que d’altres no ho estan. En aquest 
sentit, conèixer la mutació específica pot permetre 
a familiars i professionals sanitaris fer un segui-
ment més concret d’aquestes comorbilitats, o fins 
i tot, posar mesures per prevenir-les. Aquest bene-
fici pot augmentar considerablement en funció de 
les copatologies del pacient, com ara l’obesitat. 
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Tanmateix, i malgrat els beneficis del diagnòstic 
genètic, molts pacients diagnosticats d’autisme no 
arriben a la consulta del genetista. El principal obs-
tacle a dia d’avui segueix sent la falta d’informació: 
encara pocs pacients o familiars són conscients de 
les possibilitats que ofereixen aquest tipus d’estu-
dis. Amb tot, sabem que la cada cop major infor-
mació que reben els professionals, d’una banda, i la 
millora dels coneixements científics sobre les cau-
ses genètiques de l’autisme, de l’altra, contribuiran 
a que més professionals derivin els seus pacients 
a la nostra consulta i més pacients tinguin accés 
a més informació i millor sobre la seva patologia.

siu tricíclic es regula mitjançant dues enzimes codifica-
des pels gens CYP2D6 i CYP2C199. L’anàlisi genètica, en 
aquest cas, pot permetre identificar el ritme d’absorció in-
dividual d’un pacient (si metabolitza massa ràpid, l’efec-
te és insuficient o de curta durada; si metabolitza massa 
lent, apareixeran més efectes secundaris severs) i ajustar 
la dosi o canviar la medicació per tal de millorar la seva 
qualitat de vida.

Conclusió: cap a on tendeix la medicina

En un futur proper, probablement el diagnòstic genè-
tic s’incorporarà com una eina més de diagnòstic clínic, 
la qual cosa permetrà al clínic beneficiar-se de la gran 
quantitat d’informació que aporta, millorant la precisió 
i el temps necessari per a establir un diagnòstic, i aju-
dant-lo a prendre decisions clíniques més encertades i 
individualitzades per a cada pacient. També, probable-
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La incorporació de la genètica a la medicina contribuirà 
molt probablement a un canvi de paradigma. La medicina 
que passarà d’estar principalment orientada al tractament 
a estar-ho a la prevenció: l’accés a la informació genètica 
del pacient ens permetrà actuar de forma precoç. Amb 

ment, en el futur els pacients s’estranyaran poc quan els 
demanin una prova genètica; ben al contrari, aquesta 
serà una pràctica més aviat habitual en quadres molt di-
ferents entre sí, que poden anar des de la intolerància 
al gluten fins als trastorns psiquiàtrics. És a dir, que les 
proves de diagnòstic genètic esdevindran una eina habi-
tual per a totes les especialitats mèdiques. 

La cada cop major precisió del diagnòstic genètic avui 
dia es deu, d’una banda, al cost cada cop més barat de fer 
un estudi genètic, i per l’altra als avenços en la tecnolo-
gia diagnòstica, que permeten fer cada cop més seqüen-
ciacions amb més estudis en paral·lel. 

La tecnologia no només serà més barata sinó també 
cada vegada més potent, i això implicarà una precisió 
cada cop més alta en els tests genètics, així com també 
en els estudis a gran escala. I inversament, la tecnologia 
més potent i més precisa que s’està desenvolupant per-
metrà proves més confiables que resultin en l’obtenció 
d’evidència més sòlida en els estudis, millorant alhora la 
precisió dels tests.

/ La genètica en la clínica

Els genetistes seguim identificant l’impacte de les 
diferents variants genètiques que identifiquem 
observant les regions codificants del genoma.  
Aquestes regions tenen la funció de codificar la 
informació necessària per donar lloc a una proteï-
na que és funcional a la cèl·lula. Quan trobem una 
variant en una regió codificant podem predir amb 
molta certesa l’impacte a la cèl·lula: es produirà 
una manca de proteïna, o aquesta adoptarà una 
morfologia anòmala que un receptor determinat 
no reconeix. Actualment coneixem molt bé l’im-
pacte de multitud de variants, i podem concloure 
si es tracta d’una variant neutra, d’una benigna, 
patogènica o probablement patogènica, etc. Però 
queda un camp immens per descobrir. Una part 
molt gran de les regions del genoma són no codi-
ficants. Com que no donen lloc a cap proteïna que 
tingui una funció concreta a la cèl·lula, encara no 
en podem conèixer el seu paper en les malalties 
que estudiem. Però si bé fa uns anys aquesta part 
de genoma es considerava ADN escombraria, cada 
dia tenim més certesa que no ho és, i que simple-
ment encara en desconeixem la funció. 

l’evidència que relacioni determinades variants amb la 
predisposició a desenvolupar certs trastorns, l’assistència 
es podrà orientar a minimitzar-ne els riscos. 

Els avanços en el diagnòstic genètic no només per-
metran fer una medicina més preventiva, sinó també 
més personalitzada i precisa. Un exemple el trobem en 
el cas de les distròfies de retina esmentades anterior-
ment, causades per mutacions en 250 gens diferents, 
que poden implicar tractaments també molt diferents. 

A mesura que clínics i genetistes anem més de la mà, 
comencem a adonar-nos de les possibilitats de combi-
nar les dades de les proves clíniques i genètiques. Les 
correlacions genotip-fenotip són clau per entendre el 
perquè d’una malaltia i les seves bases moleculars. I les 
correlacions que fem avui potenciaran enormement el 
coneixement que tindrem d’aqui a tres anys, ens per-
metrà pronosticar l’evolució d’una malaltia, esperar-ne 
l’edat d’inici o el quadre clínic concrets en funció de les 
mutacions identificades en gens específics a dia d’avui. 
Això serà possible a mesura que anem construint bases 
de dades conjuntes i incorporant dades genètiques en 
l’historial clínic dels pacients. 

Amb tot, també existeixen obstacles. Potser els més cons-
picus són de naturalesa econòmica. El progrés de cada 
país dependrà de la seva inversió per actualitzar la seva 
sanitat i incorporar-hi la medicina genòmica, obtenint 
abans una medicina més preventiva i més precisa. D’altra 
banda, els protocols actuals tampoc contemplen aquestes 
tècniques, i caldrà invertir per modificar-los. 

Alguns països ja han iniciat aquests canvis. A Europa 
tenim l’exemple notable del Regne Unit, que està des-
envolupant el projecte 100.000 Genomes10, que porta 
en funcionament des de l’any 2013. El projecte consis-
teix en oferir a tota una sèrie de pacients amb malalties 
rares i amb càncers hereditaris la seqüenciació del ge-
noma complet per identificar-ne la causa genètica. El 
projecte els està permetent instaurar un protocol d’ac-
tuació que comença amb el metge d’Atenció Primària 
i acaba amb l’expert en genètica, que redactaun infor-
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me final amb els resultats de l’estudi. Evidentment, la 
inversió necessària per instaurar aquest protocol i per 
poder implementar aquest tipus de medicina de preci-
sió en un sistema de salut nacional és considerable. I a 
Espanya, malauradament, encara no tenim cap projec-
te d’aquestes característiques. 

Estudis de cost-efectivitat

Els estudis actuals sobre la cost-efectivitat del diagnòs-
tic genètic confirmen que incloure aquest nou sistema 
de diagnòstic als pacients requereix una inversió prè-
via, però que resulta cost-efectiva a llarg termini en 
comparació amb l’absència de diagnòstic preventiu. El 
diagnòstic genètic resulta cost-efectiu principalment 
perquè permet detectar la malaltia en estadis molt pri-
maris, i en conseqüencia evitar tractaments més agres-
sius o sostinguts en el temps.

Poder categoritzar millor al pacient en funció del risc 
de desenvolupar la malaltia, i poder orientar els recur-
sos de detecció sistemàtica i seguiment a aquells amb 
risc més pronunciat, és un altre dels beneficis més clars. 
Per exemple, en el cas d’un pacient que té un familiar 
directe amb càncer de colon, una via d’actuació raona-
ble és programar-li colonoscòpies cada any o cada dos 
anys. En canvi, si es pot identificar la mutació respon-
sable del càncer de colon i fer el diagnòstic genètic a 
tots els familiars, immediatament sabem quins fami-
liars han heretat també la mutació, i podem dedicar a 
aquests els recursos diagnòstics i de vigilància neces-
saris, tot tractant a la resta de familiars com a població 
amb risc normal. 

La implementació de les proves de diagnòstic genètic, 
per tant, suposa una inversió inicial, però demostra 
ser cost-efectiva a llarg termini gràcies a una millor 
orientació dels recursos, una millor classificació dels 

L’anàlisi genètica, en aquest 
cas, pot permetre identificar 

el ritme d’absorció indivi-
dual d’un pacient i ajustar la 
dosi o canviar la medicació 
per tal de millorar la seva 

qualitat de vida.

pacients en funció del risc, i una detecció més precoç i 
un tractament més radical de les malalties. 
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Epigenètica i medicina de 
precisió en psiquiatria. El 
cas d’Oryzon i LSD1

Carlos Buesa
Conseller Delegat d’Oryzon

La psiquiatria com a disciplina va néixer al segle XIX 
recollint símptomes i síndromes que categoritzaven di-
verses disfuncions mentals. En la medicina molecular 
de segle XXI, els trastorns psiquiàtrics ara es consideren 
condicions complexes i heterogènies que sorgeixen de 
la interacció de la neurobiologia, la genètica, el medi i 
els hàbits de vida. Els mecanismes epigenètics que con-
trolen globalment el funcionament del genoma i per-
meten a les cèl·lules adaptar-se als senyals ambientals 
canviants s’han descrit també com a desencadenants 
rellevants en malalties psiquiàtriques1. La metilació i la 
desmetilació d’histones són esdeveniments epigenètics 
que orquestren la transcripció gènica, i les seves altera-
cions estan relacionades amb algunes malalties del SNC. 

LSD1 és la histona-desmetilasa més abundant en l’es-
corça prefrontal, i està involucrada en la proliferació de 
cèl·lules mare neuronals i en les fases posteriors del des-
envolupament neuronal. Evidències recents vinculen la 
desregulació de LSD1 amb diversos trastorns psiquià-
trics i neurodegeneratius.

Oryzon lidera l’aproximació epigenètica en els tracta-
ments de trastorns de l’SNC i ha desenvolupat en els úl-
tims anys el primer inhibidor de LSD1 específic per al 
SNC: vafidemstat. Aquest medicament oral actua a di-
versos nivells: redueix el deteriorament cognitiu, inclosa 

la pèrdua de memòria i la neuroinflamació, al mateix 
temps que proporciona neuroprotecció. 

En estudis amb animals, vafidemstat restaura la 
memòria, redueix l’agressivitat exacerbada a nivells nor-
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en subpoblacions genèticament definides de pacients 
esquizofrènics8.

Els trastorns de l’espectre autista (TEA) també són 
un grup heterogeni de trastorns del neurodesenvolu-
pament caracteritzats per problemes en la interacció 
social, la comunicació i l’aparició de comportaments 
repetitius i estereotipats. Hi ha una causa genètica a 
~25-35% dels pacients amb TEA. En aquests pacients, 
també s’han descrit mutacions en gens implicats en 
mecanismes epigenètics9. 

De fet, les mutacions en el gen SHANK3 reverteixen un 
interès especial. SHANK3 és un gen d’autisme mono-
gènic prominent que s’estima que contribueix a apro-

mals, redueix l’evitació social i augmenta la sociabilitat2. 
Vafidemstat té un perfil de seguretat notable en humans 
i Oryzon ja ha realitzat una sèrie d’assajos clínics de Fase 
I-IIa amb més de 250 persones3. 

En l’assaig REIMAGINE4, l’agitació i l’agressivitat en pa-
cients amb trastorn límit de la personalitat, TDAH o 
autisme es van reduir significativament amb vafidem-
stat i es va observar una millora concomitant del seu 
estat general. En pacients amb Alzheimer moderat o 
sever agitats / agressius (REIMAGINE-AD5), també es 
van obtenir resultats clínics positius. Oryzon s’ha com-
promès a explorar el potencial de vafidemstat en aquest 
àmbit i està finalitzant els preparatius per a un assaig 
de Fase IIb per tractar l’agressivitat en pacients amb 
trastorn límit de la personalitat. S’espera que aquest as-
saig anomenat PORTICO comenci a principis de 2021.

Però LSD1 pot exercir papers més específics en cer-
tes malalties. L’esquizofrènia és un trastorn neuro- 
psiquiàtric molt discapacitant definit per símptomes 
positius i negatius, així com per un deteriorament 
cognitiu. Una proteïna epigenètica específica, SET-
D1A, una histona-metiltransferasa, s’ha identificat 
com un gen clau de susceptibilitat a l’esquizofrènia6. 
Els ratolins amb mutacions en aquest gen exhibeixen 
dèficits en la ramificació axonal, la dinàmica sinàptica 
cortical i en la memòria a curt termini que recapitu-
len les alteracions relacionades amb l’esquizofrènia7. 
El restabliment de l’expressió de SETD1A en l’animal 
adult rescata aquests dèficits. La inhibició de LSD1 en 
ratolins adults mutants en SETD1A dóna com a re-
sultat un rescat complet de les anormalitats conduc-
tuals i els dèficits neuronals, que apunta a possibles 
intervencions terapèutiques amb inhibidors de LSD1 
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ximadament l’1% de tots els casos de TEA, també co-
neguts com a síndrome de Phelan-McDermid (PMS)10. 
SHANK3 regula el desenvolupament i la plasticitat 
sinàptica. Les mutacions del gen SHANK3 en ratolins 
donen com a resultat defectes sinàptics i comporta-
ments autistes, com ansietat, dèficit social i compor-
tament repetitiu11. Els models mutants en ratolins van 
mostrar que la reexpressió induïda del gen SHANK3 
en ratolins adults va millorar els dèficits sinàptics i la 
funció neural del nucli estriat. També es rescatava la 
interacció social i el comportament repetitiu, tot i que 
l’ansietat i el dèficit de coordinació motora no es van 
poder recuperar en edat adulta. 

Aquests resultats revelen el profund efecte de l’activació 
postnatal de l’expressió de SHANK3 en la funció neu-
ronal i demostren un grau de plasticitat en el cervell 
malalt adult que obre una fascinant finestra temporal 
per a possibles teràpies en pacients humans. Recent-
ment s’ha descobert que la inhibició de LSD1 rescata 
moltes d’aquestes disfuncions en models animals amb 
PMS SHANK3.

La dissecció de les interaccions moleculars entre LSD1 
i certs gens que causen malalties en subgrups de pa-
cients psiquiàtrics obre per primera vegada l’oportunitat 
d’explorar un nou concepte de tractaments. Oryzon ha 
començat una col·laboració amb l’Hospital La Paz-IN-
GEMM per explorar un assaig de Fase II en pacients 
amb SHANK3-ASD i esperem anunciar aviat una col·la-
boració similar amb una institució internacional per 
tractar pacients amb SETD1A-SCZ. 

La medicina de precisió ja ha transformat camps sen-
cers de la medicina com l’oncologia o immunologia. Te-
nim, per primera vegada, l’oportunitat de revolucionar 
de manera similar la psiquiatria canviant la medicina 
simptomàtica de segle XIX per la medicina de precisió 
molecular de segle XXI. Vafidemstat i LSD1 poden ser 
els heralds en aquest esforç.
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