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Quin era l’objectiu del projecte? 

Malgrat que sabem que hi ha mutacions en un conjunt de gens que poden causar 

diabetis en gent jove,   en la immensa majoria de persones amb diabetis la causa 

genètica no es atribuïble a un  sol gen, sinó que es tracta de variants genètiques 

comunes que individualment tenen un efecte petit sobre el risc de patir diabetis tipus 

2. Els significat d’aquestes variants genètiques ha estat molt enigmàtic i no ha tingut 

conseqüències clíniques de cap tipus. 

 

En aquest projecte hem combinat aproximacions diverses per comprendre el significat 

de variants implicades en el risc de tenir diabetis tipus 2. L’objectiu era conèixer els 

gens efectors que vehiculen aquest risc, ja que això podria permetre identificar noves 

dianes terapèutiques. També hem volgut comprendre com es podia aprofitar aquesta 

informació per crear models més acurats per aplicar a formes de medicina 

personalitzada per la diabetis. 



 

Què han descobert? 

Hem creat mapes del genoma en 3D, la qual cosa ens ha permès establir nexes entre 

variants genètiques i els seus gens efectors. Sovint, aquests es trobaven, aparentment, 

lluny en els mapes  de seqüència del genoma, però eren a prop en els mapes 3D. Hem 

utilitzat també tècniques d’edició genètica per definir l’impacte funcional d’aquestes 

regions llunyanes sobre els gens que  creiem que actuen com a efectors per patir 

diabetis tipus 2. 

 

Hem aprofitat aquests mapes per crear models de risc que agreguen l’efecte de moltes 

variants que ocupen espais comuns en l’estructura 3D del nucli de les cèl·lules que 

fabriquen insulina. Proposem que aquests tipus de models permetran, no nomes predir 

el risc per patir diabetis tipus  2, sinó el risc vehiculitzat específicament per variants 

genètiques que actuen a través d’un mecanisme molt concret, la producció i secreció 

d’insulina, en lloc d’altres mecanismes que també són importants per al 

desenvolupament de diabetis tipus 2. 

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

Aquests resultats permeten identificar gens dianes per desenvolupar fàrmacs per a la 

diabetis tipus  2, malgrat que encara necessiten estudis profunds perquè tinguin una 

utilitat pràctica. Els models de risc descrits en el punt anterior també requereixen més 

estudis, però poden convertir- se en instruments clínics en un període de temps molt 

més curt. 


