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Es demostra la càrrega genètica associada a trastorns 
psiquiàtrics  

 
 Un consorci internacional de més de 300 investigadors i més de 250 institucions, liderat per la 

Universitat de Queensland, Austràlia, ha participat en un estudi publicat a Nature Genetics 

 
 El VHIR coordina l’equip espanyol, focalitzat en el TDAH, per la seva condició d’experts de 

referència i la seva contribució pionera en proposar el paper de gens crítics en aquest trastorn 

 
Barcelona, 11 d’agost de 2013.- El Grup de Recerca en Psiquiatria, Salut Mental i 
Addiccions del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) ha participat en el major estudi 
genètic realitzat fins ara en trastorns psiquiàtrics. El treball, que es publica avui a Nature 
Genetics, ha analitzat les cinc patologies psiquiàtriques més freqüents i amb major 
impacte —personal i social— (esquizofrènia, trastorn bipolar, depressió major, trastorn 
per dèficit d’atenció i hiperactivitat —TDAH— i autisme) i ha determinat la càrrega 
genètica de cadascuna d’aquestes patologies gràcies a la gran mostra d’individus 
inclosos en el treball. A més, una de les grans troballes de l’estudi és el fet que també hi 
ha una base genètica compartida entre algunes d’aquestes patologies.  

Els investigadors del VHIR han liderat l’equip espanyol que participa en aquest estudi i 
que conforma un grup consolidat d’experts en TDAH integrat en un consorci 
internacional: l’International Multicentre persistent ADHD Genetics CollaboraTion 
(IMpACT). Aquest grup, en el qual també participa el Dr. Bru Cormand, del Departament 
de Genètica de la Universitat de Barcelona (UB) i del Centro de Investigación en Red de 
Enfermedades Raras (CIBERER), i la Dra. Mònica Bayés, del Centre Nacional d’Anàlisi 
Genòmica (CNAG-PCB), ha contribuït a l’estudi amb dades genètiques de pacients amb 
aquest trastorn i individus control, recopilades gràcies a un altre treball específic de 
TDAH realitzat en el marc d’un projecte col·laboratiu de La Marató de TV3 de trastorns 
psiquiàtrics de l’any 2008. 

 
Un estudi GWAS, únic en psiquiatria, que inclou més de 75.000 persones 
 
Aquest treball ha analitzat conjuntament, per primera vegada, dades de diferents estudis 
de tipus GWAS (de les sigles en anglès de Genome-Wide Association Study) en 
trastorns psiquiàtrics per determinar si hi ha factors genètics comuns entre aquestes 
patologies. Fins ara, els estudis previs en mostres de bessons o familiars havien 
determinat que hi havia una gran càrrega genètica en aquestes patologies en el context 
de parentiu, però aquest estudi ha permès quantificar directament l’heretabilitat 
associada a aquests trastorns, i ho ha fet en una mostra de més de 75.000 individus. Hi 
ha causes genètiques atribuïbles a alteracions cromosòmiques o altres variacions, però 
aquest treball ha estudiat l’heretabilitat associada només a polimorfismes d’un únic 
nucleòtid (SNP) de la cadena d’ADN, és a dir, petites variacions que consisteixen 
únicament en un recanvi fortuït d’una única peça del mapa genètic i que són el tipus 
d’alteració més freqüent.  
 
Gràcies a metodologies com el GWAS és possible estudiar milions d’SNP de cada 
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individu i trobar evidències de similituds genètiques entre persones amb el mateix 
trastorn. “Els resultats han evidenciat que els pacients afectats per patologies 
psiquiàtriques comparteixen més SNP entre ells que amb el grup control. Per 
exemple, els pacients afectats d’esquizofrènia, com a grup, comparteixen més SNP 
entre ells que amb el grup control, de manera que en l’estudi s’ha identificat quina 
és la càrrega genètica associada a SNP en cadascun dels trastorns”, explica la Dra. 
Marta Ribasés, del Laboratori de Psiquiatria Genètica del VHIR i del Servei de Psiquiatria 
de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH). En els pacients amb esquizofrènia 
l’heretabilitat associada a SNP és del 23%; en els pacients amb trastorn bipolar, del 25%; 
en el cas de la depressió major, del 21%; en el del TDAH, del 28%, i en l’autisme, del 
17%.  
 
L’esquizofrènia i la depressió comparteixen càrrega genètica 
 
En la pràctica clínica, en alguns pacients sovint hi cohabita més d’un trastorn psiquiàtric. 
Aquest fet havia estat molt criticat i atribuït a artefactes de les classificacions 
diagnòstiques. Aquest estudi, a més d’identificar similituds genètiques dins de cadascun 
dels cinc grans trastorns psiquiàtrics, també ha establert similituds genètiques 
compartides entre aquests trastorns de dos en dos, sobre la base de les combinacions 
que es veuen més sovint a les consultes.  
 
Hi ha una forta correlació genètica associada a SNP entre esquizofrènia i bipolaritat, una 
correlació més moderada entre esquizofrènia i depressió major, entre trastorn bipolar i 
depressió major, i entre TDAH i depressió major, mentre que la correlació és molt menor 
entre esquizofrènia i autisme, i entre TDAH i autisme. Aquest últim resultat ha sorprès 
l’equip del VHIR ja que no és l’esperat sobre la base de la seva experiència clínica. 
“Aquests resultats són contundents però no concloents”, afirma el Dr. Josep Antoni 
Ramos-Quiroga, del Laboratori de Psiquiatria Genètica del VHIR, del Servei de 
Psiquiatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH) i coordinador de l’equip 
espanyol, i afegeix que “el TDAH i l’autisme són les patologies que presenten menys 
heretabilitat compartida i, alhora, són les dues patologies de les quals s’ha 
recopilat una mostra menor. Això ben segur que deu haver afectat el poder 
estadístic, de manera que possiblement els resultats estan infravalorats”. És molt 
necessari valorar el fet de poder treballar en grans consorcis internacionals per realitzar 
estudis amb el major nombre de mostres possible, sobretot en els trastorns psiquiàtrics, 
que des del punt de vista genètic són molt heterogenis. Els resultats apunten que alguns 
símptomes que caracteritzen els trastorns mentals tenen factors de risc comuns i 
conclouen que val la pena sumar esforços per aconseguir identificar quins són 
exactament aquests SNP en cadascuna de les patologies.  
 
Aquestes troballes estan encara lluny de suposar un benefici tangible per a les persones 
afectades per trastorns psiquiàtrics en termes de diagnòstic, de pronòstic o de 
tractament, però sí que són importants en la mesura que ajuden a entendre per què els 
trastorns es comporten de determinada manera, gràcies al potencial dels avenços en 
tecnologia genòmica. Fins i tot podrien permetre establir el risc de tenir un trastorn quan 
ja se’n té un altre i, a partir d’aquesta informació, posar en marxa mesures preventives 

per a uns trastorns que originen un terç de les causes de discapacitat a nivell 
mundial i que poden causar enormes càrregues personals i socials a pacients, família i 

societat. 


