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1. Resum  

 

En aquest projecte hem volgut estudiar si hi ha variants genètiques que influeixen en 

el nivell de discapacitat que tindrà un pacient que ha patit un ictus. Sabem que hi ha 

molta variabilitat en el grau de discapacitat després de patir un ictus, i també 

coneixem molts factors que expliquen aquesta discapacitat, com ara el lloc del cervell 

on s’ha donat l’ictus, la mida de l’àrea que ha quedat sense irrigació sanguínia, l’edat 

del pacient, etc. Tot i així, quan intentem comparar pacients amb la major similitud 

possible en aquests aspectes, seguim veient-hi variabilitat en el grau de discapacitat. 

La nostra hipòtesi és que aquesta variabilitat es podria explicar, en part, per 

diferències genètiques. I que aquestes diferències es trobarien en gens que participen 

en el procés biològic de recuperació de l’ictus. Per tant, conèixer aquestes variants ens 

permetrà, d’una banda, avançar cap a la medicina personalitzada del futur i, d’una 

altra, entendre millor els mecanismes que té el nostre cos per reaccionar després de 

patir un ictus. 

 

Per fer-ho vam partir d’unes dades prèvies en què havíem estudiat un subgrup petit de 

pacients, 90, molt ben caracteritzats, en els extrems de la recuperació (41 dels que es 

van recuperar millor i 49 dels que es van recuperar pitjor), i vam fer grups molt 

similars pel que fa a altres variables implicades en la variabilitat del resultat de l’ictus. 

Aquest estudi ens va servir per fer una tria d’uns 70 gens que podien ser interessants, 

als quals vam afegir altres gens i regions del genoma rellevants segons dades de la 

seva funció. I de tot això en vam obtenir la seqüència en 700 pacients amb ictus 

isquèmic de subtipus concrets. A partir d’aquí vam identificar les variants i vam 

realitzar una anàlisi estadística per veure si algun d’aquests gens presentava més 

variants en els pacients que es recuperen millor (es tractaria de variants protectores) o 

els que es recuperen pitjor (serien variants de risc).  

 

Per fer l’anàlisi estadística vam voler desenvolupar una eina estadística específica per a 

l’anàlisi de variants genètiques de baixa freqüència. Aquest tipus d’estudis requereixen 

que s’analitzin de manera agrupada totes les variants que afecten un mateix gen, en 

lloc de fer una anàlisi estadística per a cada variant per separat. Tot i que hi havia 

altres programes i algoritmes que podien fer aquesta mena d’anàlisis, nosaltres ens 

basem en una aproximació computacional desenvolupada recentment (INLA), que ens 

permet millorar el poder estadístic de l’anàlisi. 
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2. Resultats  

 

En l’anàlisi estadística hem identificat un gen que presenta variants majoritàriament en 

els pacients que tenen una bona recuperació. Aquestes variants són variants molt poc 

freqüents, entre tots els pacients (els de l’estudi previ i aquest estudi) només n’hem 

identificat 11 amb variants en aquest gen, i 10 d’ells presenten una bona recuperació. 

Tot i que semblen molt pocs (11 de 771 pacients), els resultats són estadísticament 

significatius. Aquest gen produeix una proteïna que està implicada en la resposta 

inflamatòria que es dona després de l’ictus. Ara continuem treballant a estudiar l’efecte 

d’aquestes variants que hem identificat en la funció de la proteïna.  

 

A més, també hem trobat un altre gen que presenta més variants en els pacients amb 

més discapacitat després de l’ictus, però en aquest cas l’anàlisi estadística no és tan 

clara i ens caldria obtenir dades de més pacients per poder confirmar aquest resultat. 

Aquest gen estaria implicat en la formació de les unions adherents i, possiblement, en 

la permeabilitat de la barrera hematoencefàlica, un procés que ja ha estat implicat en 

la recuperació de l’ictus en un estudi d’associació de variants freqüents (GWAS).  

Com ja s’ha mencionat, per fer l’anàlisi estadística vam desenvolupar una eina 

estadística específica per a l’anàlisi de variants genètiques de baixa freqüència. La 

nostra eina, desenvolupada en un projecte en col·laboració amb altres investigadors, 

es basa en un mètode computacional recent anomenat INLA (Integrated Nested 

Laplace Aproximations). En assajos amb dades simulades, hem vist que és més potent 

que les eines estadístiques utilitzades més freqüentment en estudis d’associació de 

variants rares (com el que hem fet nosaltres). 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

Els nostres resultats ressalten la rellevància del procés inflamatori en la recuperació 

postisquèmia i podrien apuntar a una possible intervenció terapèutica: es podria 

bloquejar la funció d’aquest gen per millorar el pronòstic dels pacients que han patit un 

ictus. Actualment es disposa de molt poques opcions de tractament en l’ictus, i algunes 

d’elles només poden tenir lloc en les primeres hores. Per tant, seria molt important 

poder realitzar un tractament que en reduís les seqüeles en un rang temporal més 

ampli.  
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D’altra banda, creiem que l’eina estadística que hem desenvolupat, BATI, pot ser útil 

en molts altres projectes d’associació de variants rares, i per això l’hem dipositat en els 

repositoris adequats per permetre’n l’ús de forma lliure i gratuïta. 
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