
 

 
VARIANTS GENÈTIQUES RARES ASSOCIADES A L'INFART 

ARTERIAL CEREBRAL NEONATAL 
 

 

Dr. Alfredo García Alix 

Hospital Sant Joan de Déu - Esplugues de Llobregat 

 

 

 

  



 2 

1. Resum  

 

Hipòtesi 

La vulnerabilitat a l’ictus isquèmic arterial neonatal (NAIS) esporàdic en nounats a terme 

s’associa amb variants rares de novo en gens implicats en la reologia endotelial, la 

coagulació i l’adhesió cel·lular. L’enfocament genètic de trios WES permetrà la 

identificació d’aquestes variants i les vies subjacents causants de malalties en subgrups 

homogenis de pacients. 

 

Objectiu 

Investigar la contribució de variants genètiques rares al risc d’accident cerebrovascular 

isquèmic arterial neonatal centrant-se en les regions codificadores de proteïnes del 

genoma humà. 

 

Objectius secundaris 

a) Identificar variants patogèniques rares de novo que puguin derivar en la causa 

del NAIS. b) Descobrir un determinant genètic comú important en grups subclínics que 

pugui influir en el desenvolupament de la malaltia. c) Avaluar in silico l’hipotètic 

impacte patogènic de les variants identificades com a possibles candidates. d) 

Examinar si un fenotip clínic homogeni específic en NAIS podria ser determinat per un 

factor genètic específic. e) Desxifrar l’associació entre el gen candidat i el NAIS 

identificant els mecanismes biològics rellevants implicats. 

 

Disseny, procediments i mètodes 

Disseny 

Es tracta d’un estudi observacional multicèntric nacional transversal per a la 

identificació i caracterització genètica de pacients amb NAIS. A més, les dades clíniques 

s’obtenen prospectivament de cada hospital implicat en l’estudi. 

L’estudi es va dur a terme amb el consentiment entès i per escrit dels pares de cada 

pacient, amb l’aprovació del comitè d’ètica d’investigació de cada centre i en 

compliment de la legislació nacional i la Declaració de Hèlsinki. 

• Entorn: 6 hospitals universitaris (Espanya) participaran en l’estudi. 
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• Pacients: 

o Criteris d’inclusió: Nounats (>36 setmanes gestacionals) amb NAIS simptomàtic 

amb una lesió isquèmica al territori de les principals artèries cerebrals confirmada per 

ressonància magnètica (RMN). 

o Criteris d’exclusió: S’exclouen de l’estudi aquells lactants amb NAIS associats amb 

meningitis, malformació vascular, deshidratació, malaltia metabòlica congènita, 

cardiopaties complexes congènites, dissecció arterial, cirurgia extracorpòria, 

necessitat d’ECMO o que tinguin trombofília genètica (F5 G1691A, F2 G20210A o 

homozigositat per als genotips MTHFR C677T), així com aquells la família dels quals 

es va negar a participar o continuar en l’estudi. 

 

Procediments 

• Antecedents familiars i malalties maternes: La informació familiar s’obté a 

través d’una entrevista específica amb ambdós pares i de les històries clíniques dels 

• adons i les seves mares. S’estan recol·lectant les dades maternes següents: edat, pes 

i estatura per calcular l’índex de massa corporal (IMC), hipertensió, avortaments 

espontanis, síndrome antifosfolípid, teixit connectiu o malalties autoimmunes com 

lupus o dermatomiositis, trombocitosi, trombocitopènia idiopàtica, síndrome d’ovari 

poliquístic, migranya, epilèpsia i ingestió d’anticonceptius orals. S’obtindrà un pedigrí 

de tres generacions per a cada família respecte a: 1) infart de miocardi, 2) embòlia 

pulmonar, 3) esdeveniment cerebrovascular i 4) trombosi venosa profunda. 

• Fenotip clínic: Tots els lactants amb NAIS reclutats rebran una avaluació clínica 

acurada durant el període neonatal i en el moment de l’alta. A més, es realitzarà una 

avaluació neurofisiològica contínua durant els primers dies després del debut clínic, la 

determinació de biomarcadors de dany cerebral en LCR (enolasa específica de les 

neurones) i estudis de neuroimatge multimodal amb RM (T1W, T2W, DWI, ADC, DTI, 

TOF) durant el període neonatal. 

• Adquisició de dades de ressonància magnètica: La ressonància magnètica es 

realitzarà en un escàner d’excitació de senyal d’1,5 T de General Electric utilitzant una 

bobina de cap neonatal específica seguint el protocol clínic de ressonància magnètica 

per a nounats amb sospita de NAIS. L’estudi de ressonància magnètica es realitza dins 

dels 7 dies posteriors a l’aparició dels símptomes neurològics. S’ha publicat el protocol, 

així com l’anàlisi i la segmentació de lesions. 
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• Anàlisi d’imatges de ressonància magnètica individual i segmentació de 

lesions cerebrals: El procés de segmentació de lesions ha estat descrit en detall en 

una publicació del nostre grup. Ho realitzem a través de l’anàlisi multimodal d’imatges 

de ressonància magnètica amb el programari ITK-Snap, versió 3.0 

(http://www.itksnap.org). Per mostrar simultàniament imatges de les diferents 

modalitats d’adquisició, s’utilitza la funció flirt de transformació lineal de la suite FSL, 

versió 5.0 (http://fsl.fmrib.ox.ac.uk). La funció de preprocessament de la competència 

regional d’ITK-Snap s’aplica utilitzant l’agrupació de 5 teixits, la força de competència 

de la regió 0.5 i la força de suavitzat de 0.5. Una vegada s’assoleix una segmentació 

satisfactòria de la lesió en el pas d’evolució, es corregeix manualment inspeccionant 

simultàniament les seves característiques en totes les modalitats d’imatge, així com la 

seva visualització 3D. En aquest pas, s’assolirà el consens de 3 experts cecs al 

diagnòstic radiològic. 

• Seguiments: Es realitzarà un seguiment de tots els pacients i es realitzaran visites 

sistemàtiques als 6 mesos d’edat i als 1, 2, 3 i 6 anys en els diferents centres d’estudi 

que participen a l’estudi. Als dos anys, es realitzen les Escales Bayley de 

Desenvolupament Infantil (Bayley Scales of Infant Development, BSID) juntament amb 

l’avaluació de la discapacitat motora. El deteriorament motor es classifica amb 

l’Escala de Classificació de la Funció Motora Global (GMFCS), d’acord amb el nivell 

d’habilitats motores globals de l’infant. En aquesta classificació, els pacients es graduen 

en 5 nivells: els pacients del nivell 1 caminen sense limitacions i els del nivell 5 

necessiten una cadira de rodes manual. L’eina Bimanual Fine Motor Function (BFMF) 

també s’utilitzarà per avaluar la capacitat d’agafar, manipular i sostenir objectes per a 

cada mà per separat (nivell 0, sense impediment; nivell 5, només capaç de sostenir o 

pitjor amb ambdues mans). Cadascun dels pacients participants serà avaluat amb 

Wechsler Preschool and Primary Scale of IntelligenceTM - Fourth Edition (WPPSITM - IV) 

als 6 anys d’edat. Per garantir l’homogeneïtat en l’avaluació clínica del resultat, així com 

l’absència de biaix i la recopilació de bases de dades, tant un neuropsicòleg que també 

tingui formació com a logopeda com un neuròleg pediàtric, del centre coordinador, 

viatjaran a tots els centres d’estudi implicats en l’estudi. Avaluaran els pacients amb 

cegament a la història des del període neonatal, el perfil de desenvolupament i la 

informació de neuroimatge (volum i distribució de la lesió isquèmica). La trobada es 

durà a terme durant mig dia sencer en un entorn mèdic proper a la residència 

familiar. S’enviaran butlletins anuals per mantenir informades les famílies dels resultats 

de les avaluacions (neuroimatge i neurodesenvolupament) i de les avaluacions 
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planificades. Es demanarà a les famílies que convidin el seu metge a participar en 

l’estudi a través d’una carta d’intenció que expliqui les característiques de l’estudi. 

Aquest estudi col·laboratiu multicèntric implica una cohort ecològica i única de 

pacients amb NAIS simptomàtic reclutats de diversos centres seguint el mateix 

protocol. Tots els pacients van ser àmpliament estudiats des d’un enfocament clínic, 

bioquímic i neurofisiològic i particularment amb el mateix protocol de ressonància 

magnètica. 

 

Vam obtenir, després del consentiment dels pares, mostres de sang del nen que tenia 

NAIS i d’ambdós pares. 

 

Metodologia 

• Extracció d’ADN 

• Seqüenciació de l’exoma complet (WES) 

• Anotació, filtratge i predicció de patogenicitat de les variants 

• Detecció de variants rares de novo 

• Identificació de gens candidats al NAIS 

o Anàlisi basada en el coneixement 

o Ontologia gènica i enriquiment de rutes 

o Puntuació i priorització 

• Estudis funcionals del gen candidat identificat 

o Clonació 

o Transferència Western 

o Imatges amb microscòpia confocal 

• Anàlisi estadística 

 

 

2. Resultats  

 

Hem realitzat una seqüenciació de l’exoma (WES) en 23 trios (mare-pare-fill). En total, 

1.966 variants dels 23 trios WES amb una mitjana de 85,5 ± 20,4 per infant van complir 

els criteris per a una anàlisi addicional com a possibles variants de novo (dnv). En 

aplicar la selecció per la llista de gens candidats segons la fisiopatologia del NAIS, 

cap proband tenia variants. Aquesta llista incloïa gens per a l’adhesió cel·lular, la 
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coagulació, la inflamació, l’accident cerebrovascular i l’endoteli. A continuació, vam 

realitzar la seqüenciació Sanger dels trios per verificar que les variants apareixien en el 

pacient però no en els seus pares. Dels 23 casos índex analitzats, 17 (74%) portaven 

almenys una dnv que complia els nostres criteris de filtratge. Més d’un cas índex tenia 

més d’una dnv. En cinc (21,7%) no hi vam identificar variants que complissin els 

nostres criteris de filtratge (sinònims, ubicats en regions reguladores o intròniques 

profundes), i un (4,3%) no tenia dnv identificades. Posteriorment, per confirmar 

aquests resultats en els cinc infants sense variants que complien els criteris i en 

l’infant sense dnv, es va realitzar una nova anàlisi menys restrictiva per garantir que 

cap variant quedés exclosa per variables bioinformàtiques o errors manuals durant el 

flux de treball de filtratge. Els resultats de les noves anàlisis van corroborar els nostres 

resultats anteriors. Seguint amb l’anàlisi de variants, confirmem 28 dnv úniques en 28 

gens que no es van incloure en la nostra llista de gens primaris. A més, aquests 28 gens 

identificats eren únics, la qual cosa significa que els  probands no compartien cap gen 

comú amb la variant dnv entre ells. 

 

A causa d’aquests resultats parcialment negatius, vam decidir tornar a analitzar les 

dades dels trios WES a partir d’una nova hipòtesi d’una herència recessiva associada 

amb NAIS. Amb la hipòtesi recessiva, vam poder estudiar variants homozigotes i 

heterozigotes compostes en els casos índex. La identificació i el filtratge de variants es 

van dur a terme seguint els mateixos criteris que en el flux de treball d’identificació de 

variants de novo. Dels 23 trios WES analitzats vam trobar una mitjana de 10,4 ± 4,8 i 

7,3 ± 4,5 variants homozigotes i heterozigotes compostes, respectivament, per infant. 

No obstant això, després del filtratge posterior a l’anàlisi, cap de les 168 variants 

homozigotes i 240 heterozigotes compostes va complir els criteris de filtratge ni va ser 

rellevant per a un estudi més exhaustiu i futura associació amb NAIS. 

Posteriorment, per identificar un determinant genètic comú important, vam realitzar 

una anàlisi de xarxa d’interacció gènica i una anàlisi genètica de pacients 

clínicament homogenis d’acord amb la definició del territori arterial afectat de 

l’artèria cerebral mitjana (MCA). Cap dels enfocaments va tenir la capacitat 

d’identificar gens amb una relació potencial amb NAIS. No obstant això, l’ús de l’anàlisi 

basada en el coneixement per a la identificació de gens candidats va identificar el gen 

PIK3CD i la seva variant c.1292A>G/p.Gln431Arg com un possible gen candidat a 

NAIS en un pacient amb accident cerebrovascular perforant. El PIK3CD codifica un 

PI3K de classe I que s’uneix a les proteïnes adaptadores p85 i RAS unides a GTP. Una 
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característica rellevant d’aquesta proteïna és que es fosforila a si mateixa i converteix el 

4,5-bisfosfat de fosfatidilinositol (PIP2) en 3,4,5-trifosfat de fosfatidilinositol (PIP3), 

que recluta i activa proteïnes downstream que contenen els dominis d’homologia de 

plecstrina. A més, el PIK3CD actua com un segon missatger a través de PIP3 que 

ajuda a activar l’alfa serina/treonina-proteïna quinasa AKT. El PIK3CD forma part de la 

via de senyalització cel·lular fosfatidilinositol 3’-quinasa (PI3K)-Akt, que és una via 

activada per molts tipus d’estímuls cel·lulars o agressions tòxiques i està implicada 

en molts mecanismes moleculars rellevants en el NAIS, com el factor de creixement 

endotelial vascular (VEGF), la tensió tallant en líquids i les vies d’activació 

plaquetària. 

 

Per investigar l’impacte de la mutació en la proteïna i per a una major associació amb la 

fisiopatologia NAIS, hem realitzat anàlisis in silico juntament amb la generació d’un 

model de vector d’expressió de mamífers de PIK3CD salvatge i un model mutant 

(c.1292A>G/p.Gln431Arg). Les anàlisis in silico utilitzant el predictor DynaMut2, tant 

per al salvatge com per a la variant p.Gln431Arg, van demostrar que, segons l’energia 

lliure de Gibbs (a Kcal/mol), la substitució del residu de glutamina per una arginina en 

la posició 431 té un canvi d’estabilitat previst de -0,4 Kcal/mol (ΔΔGStability) que indica 

una desestabilització de la proteïna. El mecanisme pel qual aquesta variant 

desestabilitza la proteïna és degut a l’alteració de la diferent interacció entre residus 

en comparació amb el salvatge (Gln431). En concret, aquestes alteracions són: 

adquisició d’una interacció hidrofòbica extra entre Arg431 i Tyr484, substitució d’un 

enllaç d’hidrogen amb Val483 per dues interaccions polars, i substitució d’un enllaç 

d’hidrogen per una interacció iònica amb Asp427 i eliminació de dues interaccions 

polars. 

 

Pel que fa als vectors d’expressió generats, tant el salvatge com el mutant van ser 

transfectats en la línia cel·lular COS-7 per realitzar estudis funcionals basats en la 

localització subcel·lular de proteïnes, l’expressió de proteïnes i l’anàlisi de la via de 

senyalització Akt a través de la quantificació de la relació pAKT/tAKT. Els nostres 

resultats van demostrar que, en les condicions provades, no hi ha diferències 

significatives en comparar el WT amb el mutant (p = 0,700 WT vs. Gln431Arg, 

p = 0,609 Mock vs. Gln431Arg, p = 0,992 Mock vs. WT). 
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A més, la transfecció cel·lular de COS-7 va indicar que la sobreexpressió de PIK3CD 

presenta un patró puntiforme i un agregat groller com a localització subcel·lular tant en 

PIK3CDWT com en PIK3CDGln431Arg. A més, la quantificació d’ambdós patrons de 

localització subcel·lular va mostrar una diferència significativa en comparar ambdós 

patrons en ambdós vectors d’expressió. L’agregat puntiforme és el patró més 

predominant en PIK3CDWT (64%, p = 0,006), mentre que l’agregat groller és el patró 

principal en PIK3CDGln431Arg (64%, p = 0,006). Calen més anàlisis i enfocaments per aclarir 

l’impacte patogènic d’aquesta variant en PIK3CD. 

 

L’exhaustiva anàlisi genètica de la nostra investigació, sota herència autosòmica 

dominant de novo i autosòmica recessiva de les regions codificadores de 23 trios 

pares-índex amb NAIS idiopàtic i l’anàlisi subclínica homogènia no ha permès 

identificar un gen o via comuna important que pogués explicar, o explicar parcialment, 

la causa genètica de la malaltia. A més, no podem excloure absolutament la possibilitat 

que la presència de variacions genètiques en el genoma sigui la causa del NAIS 

idiopàtic a causa de la possibilitat que aquestes variants es trobin fora de les regions 

codificadores, però per explorar això calen altres estratègies i enfocaments 

tecnològics dissenyats per analitzar les regions d’ADN no codificadores. 

 

En un pacient amb ictus perforant, l’estudi funcional del gen candidat PIK3CD i la seva 

variant c.1292A>G/p.Gln431Arg ha demostrat que aquesta variant podria afectar la 

funció de la proteïna, però calen més estudis i enfocaments per dilucidar si aquest gen 

pogués estar associat amb el NAIS. 

 

En conclusió, els nostres resultats no indiquen la necessitat d’estudis genètics de 

variants de novo o d’herència autosòmica recessiva en aquest tipus de pacients. D’ara 

endavant cal considerar estratègies d’hipòtesis alternatives per a estudis posteriors que 

puguin implicar un desequilibri en la susceptibilitat i protecció de factors genètics, herència 

oligogènica o poligènica i/o estímuls externs desconeguts amb influència epigenètica. 

En última instància, es justifiquen més opcions de recerca i anàlisi addicionals per 

aconseguir una millor comprensió de l’etiologia genètica en el NAIS i aprofundir en 

altres aspectes moleculars implicats en la malaltia. 
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3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

Moltes investigacions basades en l’aplicació de la seqüenciació d’última generació han 

permès la identificació de diversos gens i la seva associació amb malalties 

complexes. Tanmateix, l’heretabilitat de moltes malalties encara no s’ha trobat i una 

causa podria ser-ne l’avaluació insuficient de variants genètiques rares. A més, quan es 

tracta d’estudis d’accidents cerebrovasculars, se centren principalment en l’adult i 

l’adult jove. 

 

L’aplicació d’aquests mètodes moderns de biologia molecular per desxifrar les causes 

de les principals malalties neonatals amb un impacte en el neurodesenvolupament ha 

permès establir la causa genètica subjacent en un nombre creixent de trastorns 

inicialment considerats no genètics. Concomitantment, el coneixement de 

l’etiopatogènia dels principals trastorns del desenvolupament en la població neonatal 

és rellevant perquè podria permetre generar i oferir teràpies específiques i potencials 

que afavoreixin el desenvolupament de la medicina de precisió com un objectiu realista 

per als nadons amb NAIS. En això es basa la pertinència del nostre estudi, ja que el 

desxiframent d’aquesta bretxa genètica existent en el NAIS, juntament amb la recerca 

d’una millor comprensió dels mecanismes moleculars implicats en el NAIS idiopàtic, és 

quelcom que respon a l’anhel actual d’identificar perfils individuals, objectius 

terapèutics específics i teràpies personalitzades més segures. 

 

Així mateix, permetria el cribratge genòmic, el pronòstic precís i l’ús d’una adequada 

rehabilitació i profilaxi de comorbiditats. Finalment, però no menys important, el nostre 

estudi és crucial per a les famílies, ja que proporciona un assessorament prenatal i 

postnatal confiable. 
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