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Quin era l’objectiu del projecte? 

La diabetis tipus 2 (DT2) és una de les principals causes de malaltia cardiovascular 

(MCV). Tot i que l’obesitat s'ha identificat com un important factor de risc de DT2, no 

tots els individus obesos desenvolupen DT2, per la qual cosa és important descobrir els 

factors genètics associats a més risc de DT2 en persones obeses, per tal d'actuar sobre 

ells a través de la seva modulació ambiental. De la mateixa manera, també hem 

d'identificar els gens associats amb la DT2 en individus no obesos. Per tant, el nostre 

principal objectiu és analitzar l'heterogeneïtat genètica del risc de DT2 segons l'estat 

de l'obesitat, i per elaborar unes puntuacions de riscos genètics (GRS) en individus 

obesos i no obesos. A més, volíem examinar l'associació d'aquests GRS amb la 

incidència de MCV, així com la modulació per la dieta mediterrània (DietMed). També 

volíem conèixer els riscos de DT2 i riscos d’MCV associats amb el GRS de manera 

general i modulats per l’obesitat, investigant addicionalment la modulació addicional 

per DietMed. Per comprendre millor els mecanismes, un altre objectiu del nostre 

projecte era dur terme una anàlisi de metilació de l'epigenoma complet per conèixer 

els loci diferencialment metilats en diabetis així com la seva modulació per obesitat i 

dieta mediterrània. Finalment, volíem integrar tots els resultats genètics-epigenètics 

(també amb possibilitat de dades metabòliques) i de les variables de l’exposoma per 



 
 

tenir una visió més completa de les interaccions en la diabetis i en la seva prevenció 

més personalitzada. 

 

Què ha descobert? 

Els resultats del projecte han estat molt rellevants. Hem investigat els determinants 

genètics de la diabetis en persones d'edat avançada de manera general i tenint en 

compte també la influència de l'obesitat en població mediterrània. Hem utilitzat tant 

l'aproximació d'estudi d'associació de genoma complet (GWAS en anglès), com 

l'aproximació de gens candidats que han estat importants en altres poblacions. Amb 

això hem descobert puntuacions de risc genètics (GRS) associades amb el risc de 

diabetis prevalent, diabetis incident i malaltia cardiovascular. Cadascuna de les GRS 

descobertes creades ha mostrat unes associacions específiques, indicant la importància 

de tenir en compte les característiques de la població (tant demogràfiques con 

geogràfiques) i del fenotip estudiat a l'hora de realitzar investigacions genòmiques amb 

possibles aplicacions en medicina de precisió.  Hem trobat gran heterogeneïtat per a 

l’obesitat, i s’ha obtingut una combinació de polimorfismes que s'associen amb diabetis 

només en persones obeses, mentre que una altra combinació de polimorfismes 

s'associa amb diabetis en persones no obeses. Hem calculat el valor predictiu d'aquests 

GRS i s’ha demostrat que si apliquem un GRS d'obesos en persones no obeses el valor 

predictiu és gairebé nul i viceversa. Això és molt rellevant per a les aplicacions dels 

tests genètics perquè fins ara no es consideraven les característiques fenotípiques de 

partida de la persona testada i en el nostre estudi hem descobert que és crucial. 

També hem analitzat les dades des de la perspectiva de gènere i hem trobat 

diferències en els valors predictius dels polimorfismes genètics entre homes i dones, i 

s’han aportat més evidències per considerar rellevant la variable sexe en la futura 

medicina de precisió. 

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

En relació amb l’aplicació pràctica, les nostres troballes indiquen que s'ha de canviar el 

paradigma en la construcció dels GRS per millorar-ne la utilitat. Actualment hi ha una 

tendència a anar augmentant el nombre dels SNPs en els GRS per millorar el seu valor 

predictiu, sense tenir en compte les característiques de la població a la qual s'apliquen. 

Això no està donant bons resultats i molts autors han indicat que els GRS són el menys 

precís de la medicina de precisió. Canviant la forma de generar els GRS, focalitzant en 

les característiques demogràfiques i fenotípiques de la població, així com definint d'una 



 
 

manera més precisa el fenotip a predir (diabetis prevalent o diabetis incident en un 

temps determinat, per exemple), hem demostrat que s'incrementa el valor predictiu i 

la magnitud de les associacions. D'altra banda, els nostres resultats també han 

demostrat que l'efecte de la susceptibilitat genètica tant per diabetis com per malaltia 

cardiovascular no és determinista, sinó que es pot contrarestar per la dieta 

mediterrània. Això és molt rellevant en la seva aplicació per a les mesures preventives. 

Els nostres resultats, tot i que poden no tenir una aplicació clínica imminent, serveixen 

per reorientar les investigacions en medicina genòmica i en prevenció personalitzada 

per a la futura medicina de precisió o nutrició de precisió més personalitzada. 

 

 


