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ABSTRACT 

La genòmica és l’estudi complet de l’ADN d’un organisme. Gairebé totes les cèl·lules 

d’un organisme contenen una còpia completa del genoma, que conté la informació 

necessària pel desenvolupament i creixement d’un individu. L’estudi del genoma ajuda als 

investigadors a entendre millor les interaccions dels gens amb l’entorn i entre sí, així com les 

causes de certes malalties genètiques i complexes. Conseqüentment, és possible localitzar 

aquelles variants (mutacions sense impacte directe) que contribueixen a l’aparició de 

malalties complexes com l’asma o el càncer.  

La genòmica és una branca de la ciència essencial pel desenvolupament de la 

medicina futurista i personalitzada ja que el coneixement de les variants que són més 

freqüents entre individus afectats per una malaltia permetrà l’aparició de tractaments més 

efectius contra aquesta.  

En aquest treball s’estudien dues de les tècniques emprades per la seqüenciació i 

l’anàlisi de l’ADN. Més concretament, es segueix la realització de dues investigacions sobre 

variants genètiques en el càncer. La primera es basa en l’anàlisi de variants germinals 

identificades amb un Genome-Wide Association Study (GWAS) en el càncer de pell. La 

segona, en l’anàlisi de variants somàtiques identificades amb Next Generation Sequencing 

(NGS) en el càncer de mama.  

Entre els resultats obtinguts destaquen la detecció de 4 zones genòmiques noves 

relacionades amb el càncer de pell, 2 variants germinals que confirmen la relació de la 

resposta de la pell a l’exposició solar amb l’aparició del càncer de pell, i 4 gens relacionats 

amb el càncer de mama. 
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La genómica es el estudio del ADN de un organismo. Casi todas las células de un 

organismo contienen una copia completa del genoma, que contiene la información necesaria 

para el desarrollo y crecimiento de un individuo. El estudio del genoma ayuda a los 

investigadores a entender mejor las interacciones de los genes con el entorno y entre ellos, 

así como las causas de ciertas enfermedades genéticas y complejas. Consecuentemente, 

es posible localizar las variantes (mutaciones sin impacto directo) que contribuyen a la 

aparición de enfermedades complejas como el asma o el cáncer. 

La genómica es una rama de la ciencia esencial para el desarrollo de la medicina 

futurista y personalizada ya que el conocimiento de las variantes que son más frecuentes 

entre individuos afectados por una enfermedad permitirá la aparición de tratamientos más 

efectivos. 

En este trabajo se estudian dos de las técnicas empradas para la secuenciación 

(determinación del orden de nucleótidos, que son las moléculas que forman el material 

genético) y el análisis del ADN. Más concretamente, se sigue la realización de dos 

investigaciones sobre variantes genéticas en el cáncer. La primera se basa en el análisis de 

variantes germinales identificadas con Genome-Wide Association Study (GWAS) en el 

cáncer cutáneo. La segunda, en el análisis de variantes somáticas identificadas con Next 

Generation Sequencing (NGS) en el cáncer de mama. 

Entre los resultados obtenidos destacan la detección de 4 zonas genómicas nuevas 

relacionadas con el cáncer cutáneo, 2 variantes germinales que confirman la relación de la 

respuesta de la piel a la exposición solar con la aparición del cáncer cutáneo, y el estudio de 

4 genes relacionados con el cáncer de mama.  
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Genomics is the study of a complete set of DNA of the cells of an organism. Nearly all 

of the cells of an organism have a complete copy of the genome, which contains the 

information needed for the development and growth of an individual. The study of the 

genome leads the researchers to a better understanding of the interactions of the genes with 

the environment and between themselves, as well as the causes of certain genetic and 

complex diseases. Consequently, it is possible to locate those variants (mutations which do 

not have a direct impact) which contribute to the development of complex diseases as 

asthma and cancer. 

The knowledge of the most frequent variants between affected individuals will lead to 

the development of more effective treatment against the disease. Therefore, genomics is a 

scientific branch essential for the flourishing of the futurist and personalized medicine.  

In this project, two of the techniques followed in genomics for sequencing 

(determining the order of nucleotides, which are molecules that make up the genetic 

material) and analyzing DNA are studied. More specifically, the realization of two 

investigations of genetic variants in cancer is followed. The first investigation is based on the 

analysis of germinal variants, identified with a Genome-Wide Association Study (GWAS), in 

skin cancer. The latter is based on the analysis of somatic variants identified with Next 

Generation Sequencing (NGS) in breast cancer. 

The results that stand out amongst the others are the detection of 4 novel genomic 

areas related to skin cancer, 2 germinal variants that confirm the relation between the skin 

response after being exposed to the sun and the development of skin cancer, and the study 

of 4 genes related to breast cancer. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La ciència, i en especial la medicina, es troba en progrés constant gràcies al 

desenvolupament de la tecnologia i les seves millores. La medicina futurista se centrarà en 

cada pacient i proporcionarà tractaments personalitzats per a cada un; a més, també 

permetrà establir la predisposició que presenta cada individu a patir una malaltia. La 

medicina personalitzada permetrà l’aparició de millors tractaments i més eficaços i la 

reducció d’efectes secundaris, així com la detecció precoç de la malaltia, la reducció de 

conseqüències adverses i la reducció dels costos en la sanitat. Per a què tot això sigui 

possible, s’haurà d’estudiar el genoma del pacient amb els mètodes més ràpids i eficaços. 

Però encara queda molt camí per arribar a aquest punt; el primer pas va ser seqüenciar el 

genoma humà per complet per tal de, primer, anotar els gens i els diferents tipus de regions 

del genoma i, després, fer estudis sobre aquest, com per exemple identificar variants 

genètiques. La genòmica computacional s’encarrega, entre altres coses, de desxifrar el 

genoma i localitzar-hi variants, obrint camí a la medicina personalitzada o de precisió i la 

predicció de risc. A partir d’aquí, és necessari realitzar estudis que relacionin les malalties 

amb el material genètic corresponent per adquirir un coneixement exhaustiu del tema perquè 

així els propers científics i clínics puguin aplicar-ho a la medicina.  

Una de les malalties més polèmiques en l’actualitat és el càncer. Només el 2018 es 

van diagnosticar 17 milions de casos de càncer nous mundialment i hi va haver 9,6 milions 

de morts degudes a aquesta malaltia.1 Un coneixement més profund del càncer permetria 

reduir la mortalitat que aquesta malaltia suposa. Al ser una malaltia genètica, amb les eines 

suficients, seria possible conèixer el càncer a nivell genòmic. El càncer, a més, és una 

malaltia complexa que presenta variants heretades, que poden incrementar el risc de 

desenvolupar la malaltia, i variants que apareixen durant la vida, però que són definitives a 

l’hora del desenvolupament del càncer i que poden ser les causants o les que condueixen 

definitivament a que la cèl·lula sigui de tipus tumoral. Així doncs, és important tenir una 

recopilació de les variant que contribueixen al desenvolupament dels tumors malignes. Tot i 

que aquest últim acte és el que té per objectiu el projecte International Cancer Genome 

Consortium (ICGC) d’àmbit internacional, entre altres, encara falten per descobrir molts loci 

que tenen tendència a adquirir variants cancerígenes.  

El càncer més freqüent entre les dones és el càncer de mama; en el 2018 van 

aparèixer 2 milions de casos d’aquest tipus de càncer, el qual té un component hereditari 

important.2 D’altra banda, el càncer de pell és el cinquè càncer més freqüent entre homes i 

dones, amb més d’1 milió de nous casos diagnosticats l’any 2018.3 
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Per aquestes raons, en aquest treball s’han estudiat els mètodes que duu a terme la 

genòmica per detectar i analitzar les variants genètiques implicades en el desenvolupament 

del càncer de pell i del càncer de mama. 
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2. GLOSSARI 

Al·lels: Són cadascuna de les dues o més formes alternatives d’un gen que es troben 

al mateix locus (lloc) d’un cromosoma. Cada parella d’al·lels representa el genotip d’un gen 

concret.111 

Background genètic: És el genotip dels gens relacionats amb el gen d’interès que 

poden interactuar amb aquest  i, per tant, influenciar potencialment el fenotip específic.109 

Càncer. És el terme que s’utilitza per fer referència a les malalties causades per una 

divisió descontrolada de cèl·lules. Les cèl·lules canceroses també es poden estendre a 

altres parts del cos a través dels sistemes sanguinis i limfàtics.94 

“Cancer drivers”: Són variants somàtiques que estan implicades causalment amb 

l’oncogènesi, donen un avantatge a la cèl·lula per créixer, com seria la resistència a la 

teràpia pel càncer, i han estat seleccionades positivament durant l’evolució del càncer. Es 

troben, per definició, en el conjunt de gens anomenats “gens del càncer” (“cancer genes” en 

anglès).25 

Carcinoma: És un càncer que es forma a partir de la pell o els teixits que revesteixen 

els òrgans interns.95 

Catalogue Of Somatic Mutations In Cancer (COSMIC): És una base de dades de 

mutacions somàtiques trobades en el càncer humà. També dona informació sobre les 

signatures mutacionals i els gens en els que es troben les mutacions (la seva distribució en 

els teixits, si són resistents a algun medicament i les variants trobades (tant les somàtiques 

com les germinals)).60 

Codó: És un grup de 3 nucleòtids de la seqüència d’ARN que codifica per un 

aminoàcid concret.5 

Copy Number Variation (CNV): Són variacions en el nombre de còpies de seccions 

del genoma.100 

expression Quantitive Trait Locus (eQTL): És un SNP que és reconegut per regular 

els nivells d’expressió d’un cert gen o gens.56 

Fenotip: Són les característiques observables d’un individu resultant de la interacció 

dels seus gens amb l’entorn.112 
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GeneCards: És un portal que proporciona informació sobre els gens. Indica la funció 

del gen i els reguladors que té, presenta els resums dels gens que altres portals han fet i 

indica la localització del gen en el genoma.62 

Genoma: És el conjunt complet d'ADN d’un organisme, incloent tots els seus gens. 

Cada genoma conté tota la informació necessària per construir i mantenir aquest 

organisme.97 

Genòmica: És una branca de la biologia dedicada a l’aplicació de les tècniques de 

genètica i biologia molecular al mapatge genètic i seqüenciació d’ADN de conjunts de gens o 

genomes complets d’organismes seleccionats, amb l’organització dels resultats en bases de 

dades i amb aplicacions de les dades en medicina o biologia.99 

GTEx Portal: És una base de dades que conté informació sobre l’expressió i la 

regulació de gens de diversos teixits cel·lulars i eQTLs.63 

Haplotip: És un conjunt d'al·lels sincronitzats de marcadors propers. El defineixen els 

al·lels dels diferents marcadors situats en un mateix cromosoma i és necessari perquè els 

éssers humans són diploides, per la qual cosa porten dos haplotips per a cada locus.40,41,42,43  

Heretabilitat: És un concepte estadístic que descriu quanta variació d’un tret 

determinat es pot atribuir a la variació genètica. Una estimació de l’heretabilitat d’alguns trets 

és específica d’una població d’un entorn i pot canviar amb el pas del temps a mesura que 

canvien les circumstàncies.98 

Indel: És el terme que s’utilitza per fer referència a insercions o delecions petites 

(menys de 300 parells de bases normalment) de nucleòtids a l’ADN.101 

Integrative Cancer Genomics (IntOGen): És una base de dades que recopila 

mutacions somàtiques (i els resultats d’estudis d’aquestes) en milers de genomes del càncer 

per identificar gens “drivers” coneguts de cada tipus de tumor.59 

Linkage Disequilibrium (LD): És la correlació estructural entre variants properes de tal 

manera que els al·lels que es troben en polimorfismes propers normalment són heretats 

junts ja que la recombinació no actua entre ells.40,41,42,43  

Missense variants: Variants en la seqüència de nucleòtids que provoquen l’aparició 

de codons que codifiquen per aminoàcids diferents dels originals.107 
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National Center for Biotechnology Information (NCBI): És un portal que s’encarrega 

d’emmagatzemar i actualitzar informació referent a seqüències genòmiques com el 

GenBank, articles científics en el PubMed, o de realitzar una recopilació de malalties 

genètiques humanes en l’OMIM. En aquesta plataforma es pot trobar informació general 

dels gens, incloent-hi un breu resum de la seva funció i dades importants, l’expressió, 

localització...58 

Oncogen: És un gen que és una forma mutada (modificada) d'un gen implicat en el 

creixement cel·lular normal. Els oncogens, en estar actius, poden provocar el creixement de 

cèl·lules canceroses. Les mutacions en gens que es converteixen en oncogens poden ser 

heretades o causades per estar exposades a substàncies del medi que causen càncer.102 

Oncogene Database: És una base de dades que conté informació sobre tots els 

oncogens identificats i es va actualitzant amb cada descobriment.57 

Variants “passenger”: Són variants somàtiques sense conseqüències funcionals que 

apareixen durant la divisió de les cèl·lules i no donen cap avantatge a la cèl·lula per créixer 

de forma descontrolada.25 

P-value: És un valor resultant d’un càlcul. D’aquest valor presenta un threshold o límit 

a partir del qual les dades són significatives o no. El P-value indica la probabilitat de que el 

senyal sigui un fals positiu. Si el P-value és superior al límit les dades són considerades 

“non-significant” (no-significants) i, per tant, no es tenen en consideració a l’estudi.106 

Read: És una part del fragment d'ADN que es seqüencia ("llegeix") pels 

seqüenciadors durant NGS (tècnica d’identificació de variants genètiques). Es diferencia 

entre "read" i "fragment d'ADN" ja que els fragments que s'introdueixen en el seqüenciador 

solen ser de 200-1000 bases, de les quals només les primeres 50 a 300 bases seran 

seqüenciades.103 

Single Nucleotide Polymorphism (SNP): És la substitució d’un nucleòtid per un altre 

amb un component de freqüència (per exemple, és present a més de l’1% de la població).17 

Single Nucleotide Variation (SNV): És una substitució d’un nucleòtid per un altre.17  

Synonymous variants: Són variants en la seqüència de nucleòtids que no provoquen 

cap canvi en la seqüència d’aminoàcids. El codó resultant es tradueix en el mateix 

aminoàcid.108 



Genòmica: A la recerca d’un tractament personalitzat 

 
13 

Tumor: És una massa anormal de teixit que apareix quan les cèl·lules es divideixen 

més del que haurien o no moren quan haurien de morir. Els tumors poden ser benignes (no 

càncer) o malignes (càncer). També es diu neoplàsia.96 

Universitat de Califòrnia, Santa Cruz (UCSC) Genome Browser: És una eina de 

visualització que permet accedir a informació de gens de moltes bases de dades 

seleccionant diferents tracks (conjunt d’informació que apareix en un mateix apartat) per a 

cada base de dades.61 

Variants estructurals: Són canvis genètics que tenen lloc a llargues seqüències 

d’ADN. Inclouen delecions i insercions (majors a 300 parells de bases), inversions, 

duplicacions i translocacions.17 
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3. ANTECEDENTS 

3.1. EL MATERIAL GENÈTIC 

El genoma és el conjunt complet d'ADN o material genètic d’un organisme, incloent 

tots els seus gens. Cada genoma conté tota la informació necessària per construir i mantenir 

aquest organisme, és a dir, l’ADN porta la informació necessària pels processos cel·lulars. El 

material genètic es troba al nucli de les cèl·lules eucariotes, que són les que formen tots els 

éssers vius pluricel·lulars, incloent els humans. 4,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ADN és una molècula en forma d'hèlix de doble cadena on cada cadena és una 

seqüència de nucleòtids que es van combinant i que són els que especifiquen les 

instruccions genètiques. Els nucleòtids es diferencien segons la base nitrogenada que 

contenen. Hi ha 4 bases nitrogenades: l’adenina (A), la timina (T), la citosina (C) i la guanina 

(G) (Fig. 2). Al seu torn, aquesta seqüència de nucleòtids presenta gens i regions 

intergèniques (fora dels gens). Els gens, que contenen la informació que codificarà per 

proteïnes, estan formats per exons (que són els fragments d’ADN que es transcriuen a àcid 

ribonucleic (ARN)) i introns (que són aquella part dels gens que no es transcriu). Per tant, no 

tot el gen és codificant. L’ADN s’organitza en cromosomes. Un ésser humà en té 23 parells i, 

Figura 1. Estructura interna de la cèl·lula. La figura mostra les parts de la cèl·lula 
eucariota. El nucli, que és on es troba el material genètic, està ressaltat de color 
vermell. 

Font: https://bit.ly/2C4nKMP   

https://bit.ly/2C4nKMP
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de cada un d’aquests parells, un cromosoma ha estat heretat del progenitor masculí i l’altre 

del progenitor femení. Aquests cromosomes s’anomenen homòlegs ja que porten la 

informació pels mateixos caràcters (els mateixos gens) però no necessàriament és 

informació idèntica. 12,15,16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. EL DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGIA MOLECULAR 

El dogma central de la biologia molecular explica el flux d’informació genètica, és a 

dir, el procés a través del qual la seqüència d’una molècula d’ADN es duplica, o bé 

determina les característiques d’un organisme.5  

Els gens del material genètic porten informació pels productes funcionals, que 

acostumen a ser polipèptids i que determinaran les característiques de cada individu. El 

procés en el qual l’ADN dirigeix la producció de polipèptids inclou dues fases, la transcripció 

i la traducció, les quals es duen a terme en un nombre de nucleòtids reduït (mai en tot l’ADN 

sencer) (Fig. 3). La transcripció és el procés de transcriure la seqüència d’ADN a ARN fent-

ne una còpia. La traducció consisteix en descodificar la seqüència d’ARN per ser 

transformada en una seqüència d’aminoàcids. Els codons són grups de 3 nucleòtids de la 

seqüència d’ARN i cada codó codifica per un aminoàcid.5 

Figura 2. Estructura de doble hèlix de l’ADN i tipus de nucleòtids que el formen 
(C, G, A, T). 

Font: https://bit.ly/36sMfBl  

https://bit.ly/36sMfBl
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Cada gen porta la informació per un producte funcional, és a dir, per una molècula 

utilitzada per dur a terme un procés a la cèl·lula o en el medi extracel·lular. Els productes 

funcionals de la majoria de gens que es coneixen són polipèptids, cadenes d’aminoàcids 

que formen les proteïnes, tot i que hi ha gens que porten informació per produir àcid 

ribonucleic (ARN).5  

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, la replicació o duplicació és el procés pel qual tot el material genètic d’una 

cèl·lula es duplica. Aquest procés només té lloc quan la cèl·lula s’ha de dividir.  

 

3.1.1.1. Dels genotips als fenotips 

Segons l’investigadora C.Salvoro, els genotips són transcrits a fenotips a través 

d’una gran varietat de mètodes, els quals es troben encara molt lluny de ser compresos. 

Entendre això és un dels principals objectius de la genòmica. 

Des d’un punt de vista clàssic, la informació flueix, a través de la transcripció i 

traducció, des d’ADN fins a proteïnes. Les proteïnes poden tenir una funció estructural, 

enzimàtica, metabòlica, així com també funcions biològiques bàsiques que permeten la 

formació i manteniment de l’organisme. Això va ser formulat com el dogma central de la 

biologia molecular, i es creia que era la relació més important entre els genomes i fenotips. 

Amb els descobriments de la biologia i la genètica, els científics es van adonar que el 

dogma central no era capaç d’explicar la variabilitat fenotípica. Aquest fet, acompanyat del 

descobriment de que els gens suposen només el 3-5% del genoma humà, va ressaltar la 

importància de regions reguladores, especialment de la part no-codificant del genoma. 

En conclusió, la relació entre genotips i fenotips és complexa i és el resultat de la 

combinació de mecanismes codificants i reguladors, codificats en el genoma humà.  

Figura 3. Dogma central de la biologia molecular. La figura mostra els passos que 
impliquen els processos de replicació, traducció, transcripció i transcripció inversia. 

Font: https://bit.ly/32a09Fc  

https://bit.ly/32a09Fc
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3.1.2. LES VARIANTS GENÈTIQUES 

El terme variant es pot utilitzar per descriure una alteració a l’estructura o seqüència 

de l’ADN que pugui ser benigna, patògena o de significació desconeguda. El terme variant 

s'utilitza cada vegada més en lloc del terme mutació, especialment en l’àmbit de la genètica 

humana ja que el terme mutació implica que provoca la malaltia directament mentre que 

variant és un terme utilitzat per referir-se en un canvi en el material genètic que pot tenir 

conseqüències o ser neutre. Les variants poden ser naturals o induïdes. En el primer cas es 

produeixen espontàniament durant, per exemple, la duplicació de les cèl·lules i en el segon 

són provocades per agents que en la majoria dels casos tenen el seu origen en el medi que 

envolta l’individu (tabac, rajos ultraviolats, etc.).6 

Les variants genètiques es poden classificar en dues categories principals: les 

variants germinals i les variants somàtiques.  

Segons C. Salvoro, les variants germinals són aquelles que s’hereten dels 

progenitors. Conseqüentment, formen part del genoma de totes les cèl·lules a qualsevol 

teixit d’un individu. No és possible saber quan va tenir lloc la mutació (com per exemple 

l’aparició de la variant); per descobrir-ho, faria falta seqüenciar l’ADN dels pares de l’individu 

(que normalment no es troba disponible en els estudis perquè no aporta informació útil per 

l’estudi). Si es donés el cas que la mutació hagués tingut lloc a les cèl·lules germinals (òvul o 

espermatozoide) dels progenitors, es tractaria d’una mutació “de novo” perquè és present en 

l’individu (el fill) però no en els pares. En un segon escenari, les variants que l’individu ha 

heretat podrien ja ser presents en el genoma dels progenitors i, com a conseqüència, a les 

seves cèl·lules germinals, que haurien transmès les variants al fill. Aquest segon cas és el 

més freqüent. Així doncs, les variants germinals són aquelles heretades dels progenitors i 

que, per tant, es trobaven en les seves cèl·lules germinals i es troben a totes les cèl·lules de 

l’individu. 8    

Les variants somàtiques són alteracions en l’ADN que es produeixen després de la 

concepció. Poden aparèixer a qualsevol de les cèl·lules del cos. Les variants somàtiques 

seran presents a totes les cèl·lules que siguin producte de la clonació de la cèl·lula original 

amb la variant, formant diferents clans de cèl·lules dins del cos d’un mateix individu (Fig. 4). 

A diferència de les variants germinals, les variants somàtiques no es troben a totes les 

cèl·lules del cos de l’individu sinó que només són presents en aquelles cèl·lules que 

s’originen de la cèl·lula original. Les variants somàtiques poden causar càncer o altres 

malalties.7 
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A més, tant si es tracta de variants somàtiques com germinals, poden ser de 

diferents tipus depenent de la quantitat d’ADN que impliqui l’alteració. 

 SNV (Single Nucleotide Variant). És la substitució d’un nucleòtid per un altre. 

Quan un SNV té un component de freqüència (per exemple, és present a més 

de l’1% de la població) passa a ser anomenat SNP (Single Nucleotide 

Polymorphism).  

 Indels (Inserció o deleció). És la inserció o deleció de mida petita (menys de 

300 parells de bases normalment) d’un fragment d’ADN, ja sigui d’un sol 

nucleòtid o de fragments considerablement més grans. 

 Variants estructurals. Són canvis genètics que tenen lloc a llargues 

seqüències d’ADN. Inclouen delecions i insercions grans, inversions, 

duplicacions i translocacions.17 

 

3.2. LES MALALTIES GENÈTIQUES  

Una malaltia és una alteració perjudicial de la funció fisiològica d’un organisme i que 

suposa un impacte en la salut d’aquest. Aquesta pertorbació pot ser causada per 

modificacions d’origen exogen, com serien les infeccions, o per modificacions d’origen 

endogen, com serien alteracions metabòliques.9,10,11 A dins d’aquest darrer grup hi trobem 

Figura 4. Formació de grups clonals. Representació de la formació de variants i la seva 
transmissió a les cèl·lules fruit de la clonació de la cèl·lula original. 

Font: https://bit.ly/2WCAQdN  
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també les malalties genètiques, que són afeccions patològiques causades per alteracions 

del genoma.12,13,14  

Els canvis o alteracions que es produeixin en la seqüència de nucleòtids del genoma 

poden incrementar el risc de que l’individu pateixi una malaltia o malalties concretes.  

 

3.2.1. LES MALALTIES HEREDITÀRIES 

 

3.2.1.1. Les malalties mendelianes 

Les malalties mendelianes, també anomenades monogèniques, es caracteritzen per 

presentar un alt component genètic (heretabilitat) amb grans impactes (alta penetració o 

“high penetrance)”. Una sola mutació, en homozigosi o heterozigosi, causa la malaltia. Com 

que les mutacions mendelianes tenen sovint una alta penetració la malaltia es desenvolupa 

en la gran majoria (de 80 a 100%) dels individus que presenten la mutació. Com a 

conseqüència de l’alta penetració, la majoria de malalties mendelianes són també 

congènites (presents des del naixement de l’individu).18 

La fibrosi quística, la malaltia de Huntington, l’anèmia falciforme i la distròfia muscular 

de Duchenne, entre altres, són malalties mendelianes.18,19 

En la majoria dels casos els trets mendelians es presenten de forma binària, que 

significa que o bé l’individu presenta la malaltia o no la presenta.18,19 

 

3.2.1.2. Les malalties complexes 

Les malalties complexes, per contra, són interaccions entre diverses variants i factors 

ambientals (Fig. 5). Així doncs, la influència genètica d’una variant causant és menor que en 

les malalties mendelianes i les variants genètiques no són suficients per desenvolupar la 

malaltia; aquestes variants s’anomenen poc penetrants (“low penetrant variant”). Les 

malalties complexes no són congènites, sinó que són desenvolupades al llarg de la vida de 

l’individu a partir de les interaccions entre gens i factors ambientals. L’heretabilitat, 

component genètic de la malaltia, pot representar el 80% del risc de desenvolupar la 

malaltia, per exemple, i que la resta de components que afectin al desenvolupament de la 

malaltia siguin ambientals; però també podria donar-se el cas de que l’heretabilitat 

representés el 30% i que la resta es degués a factors ambientals (no hi ha un valor 
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predeterminat per cap d’aquests components). El component genètic de la malaltia confereix 

susceptibilitat a una malaltia. És per això que gran part de la comunitat científica defensa 

que és molt important conèixer amb precisió les causes d’aquestes malalties perquè, en 

molts casos, canviant els hàbits de les persones es podria evitar que es desenvolupessin els 

trets i millorar així la qualitat de vida dels pacients al mateix temps que reduir els costos que 

això significa. 18,21,22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les variants que causen malalties complexes podrien ser molt més freqüents que les 

que causen les mendelianes perquè tenen un impacte menor. A diferència de les malalties 

mendelianes, les malalties complexes no són monogèniques sinó poligèniques, és a dir que 

requereixen múltiples variants causants per a la susceptibilitat. Per això les variants soles 

són menys penetrants: una sola variant no pot causar una malaltia complexa (en cas 

contrari, seria mendeliana).(Fig. 6). L’impacte de les variants va lligat a la quantitat de 

persones que les presenten ja que com més malalts estiguin els individus, menys es 

reproduiran i, per tant, la freqüència poblacional de les variants causants es mantindrà baixa. 

Així doncs, com que l’impacte de les variants causants de malalties complexes és baix, la 

freqüència d’aquestes probablement serà més alta que la de les mendelianes, que tenen un 

impacte més elevat en l’individu.13,14  

Les malalties complexes en sí, com les variants genètiques que les causen, són molt 

freqüents en la població. Dins d’aquest tipus de malalties trobem la hipertensió, l’asma, la 

diabetis tipus 2, l’esquizofrènia, la bipolaritat, el càncer. 21,22 

 

Figura 5. Representació de l’acumulació dels factor genètics i ambientals necessaris pel 

desenvolupament d’una malaltia complexa. La primera columna representa l’acumulació de 

factors genètics, la segona columna és l’acumulació de factors ambientals i la tercera és la suma 

d’ambdós.  

Font: https://bit.ly/2N8Kly2  

https://bit.ly/2N8Kly2
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3.2.2. EL CÀNCER 

El càncer és el nom que se li dona a un conjunt de malalties que poden tenir 

característiques completament diferents de la resta. No obstant, totes tenen un denominador 

comú i és que provenen d'un conjunt de cèl·lules de creixement accelerat i descontrolat. 

Normalment, les cèl·lules humanes es dupliquen i es divideixen per formar-ne de noves a 

mesura que el cos les necessita. De la mateixa manera, quan les cèl·lules envelleixen o 

estan danyades l'organisme s'encarrega d'eliminar-les per apoptosi (mort cel·lular 

programada). Les cèl·lules tumorals, pel contrari, tenen la capacitat de dividir-se de forma 

accelerada i d’evitar l'apoptosi, donant lloc al que anomenem tumors. Quan no tenen 

capacitat de envair i destruir altres òrgans es consideren tumors benignes i si poden envair 

teixits propers són tumors malignes. Els tumors cancerosos són malignes, cosa que significa 

que poden envair teixits propers. A mesura que aquests tumors creixen, algunes cèl·lules 

cancerígenes es poden desprendre i viatjar a llocs llunyans del cos a través de la sang o del 

Figura 6. Comparació entre els models d’herència i dels impactes de les 
variants de les malalties mendelianes (o monogèniques) i les malalties 
complexes. 

Font: https://bit.ly/33ac871  

https://bit.ly/33ac871
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sistema limfàtic i formar nous tumors allunyats del tumor original, procés anomenat 

metàstasi (Fig. 7).26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El càncer es considera una malaltia complexa ja que és el resultat d'un conjunt de 

variants en el material genètic. Pot tenir tant variants germinals que incrementen la 

predisposició com somàtiques que condueixen i donen uns avantatges a la cèl·lula que es 

transforma definitivament en tumoral. Les exposicions ambientals que causen les variants 

somàtiques del càncer inclouen substàncies com els productes químics, el fum del tabac i 

els rajos ultraviolats del sol (Fig. 8).26  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. La metàstasi. Les cèl·lules canceroses poden viatjar a través dels vasos sanguinis fins a 
diferents zones del cos on tornen a formar masses. Per tant, es desenvolupa un nou càncer en un 
altre òrgan i aquest procés s’anomena metàstasi.  

Font: https://bit.ly/33c18px  

Figura 8. Causes de les variants causants del càncer, incloent els factors genètics i els ambientals. 
Com que presenta heretabilitat, factors ambientals i divisió cel·lulars el càncer és una malaltia 
complexa. 

Font: https://bit.ly/34md5Jy  

https://bit.ly/33c18px
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Les variants germinals confereixen un background que determina la predisposició 

que té aquell individu a desenvolupar càncer. Aquest background té les característiques 

d’una malaltia complexa, de manera que el càncer és una malaltia complexa des del punt de 

vista de la susceptibilitat A partir d’aquest background, les variants somàtiques són les que 

determinen si el càncer s’acaba desenvolupant o no. Les variants somàtiques apareixen 

durant la vida d’un individu; és per això que molts tipus de càncer acostumen a presentar-se 

quan l’individu ja ha assolit una certa edat (Fig. 9). Tant les variants germinals com les 

variants somàtiques en conjunt ajuden a l’aparició dels tumors.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada individu presenta, doncs, un conjunt diferent de variants genètiques en les 

seves cèl·lules tumorals respecte altres individus. Aquestes diferències poden fer que un 

càncer al mateix òrgan sigui més agressiu en un individu que en un altre. A mesura que el 

càncer es desenvolupa, les cèl·lules tumorals van adquirint més variants donant lloc a 

diferents poblacions cel·lulars.26 En general, les cèl·lules canceroses tenen més canvis 

genètics que les cèl·lules normals. No totes les variants d’aquestes cèl·lules són causants 

del càncer, alguns d’aquests canvis pot ser que no tinguin res a veure amb el càncer; o ser 

el resultat del càncer, més que la seva causa.26  Per tant, pot ser que no totes les anomalies 

somàtiques presents al genoma del càncer hagin estat involucrades en el desenvolupament 

del càncer. De fet, n’hi ha que segurament no hi han tingut res a veure. Així doncs, les 

mutacions somàtiques al genoma del càncer es poden classificar segons les conseqüències 

que tenen en el desenvolupament del càncer. Les mutacions anomenades “drivers” són 

mutacions que estan implicades causalment amb l’oncogènesi, donen a la cèl·lula un 

avantatge per créixer, com seria la resistència a la teràpia pel càncer, i han estat 

Figura 9. Representació de l’acumulació al llarg dels anys de variants que causaran càncer. 

Font: https://bit.ly/33aXTim  

https://bit.ly/33aXTim
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seleccionades positivament durant l’evolució del càncer. Es troben, per definició, en el 

conjunt de gens anomenats “gens del càncer” (“cancer genes” en anglès). La resta de 

mutacions són “passengers” i no donen cap avantatge a la cèl·lula per créixer. Són 

mutacions somàtiques sense conseqüències funcionals que apareixen durant la divisió de 

les cèl·lules. Per tant, quan una cèl·lula adquireix una mutació “driver”, ja té mutacions 

somàtiques “passenger” biològicament inertes en el seu genoma que seran passades a tota 

l’expansió clonal i, conseqüentment, totes les cèl·lules del càncer presentaran aquestes 

mutacions “passenger” tot i que aquestes no hagin ajudat al desenvolupament del càncer.25 

Tot i que no se sap amb certesa, és molt probable que la majoria dels càncers 

vinguin determinats per més d’un “driver” i que el nombre i tipus (és a dir en quins gens o 

regions estan aquests “drivers”) de “drivers” variï entre els diferents tipus de càncer. A més, 

es creu que el nombre de “passengers” en els càncers és molt més alt que el de “drivers”.25 

 

 

3.2.2.1. Hallmarks del càncer  

Els hallmarks del càncer són característiques que presenten les cèl·lules canceroses. 

Aquestes capacitats són distintives i complementàries i permeten el creixement del tumor i la 

difusió metastàtica (Fig. 10). Aquests 6 hallmarks inclouen:  

- Mantenir la senyalització proliferativa. Els teixits normals controlen acuradament 

l’alliberament de senyals que fomenten el creixement i divisió cel·lular, 

assegurant així un control sobre el nombre de cèl·lules i, per tant, el manteniment 

de la funció dels teixits. Les cèl·lules canceroses, en desregular aquests senyals, 

no estan lligades a un límit de proliferació. 

- Eludir els supressors del creixement. Les cèl·lules canceroses també han d'eludir 

programes potents que regulen negativament la proliferació cel·lular; molts 

d'aquests programes depenen de les accions dels gens supressors tumorals. 

- Resistir la mort cel·lular. La mort cel·lular programada o apoptosi serveix com a 

barrera natural per al desenvolupament del càncer; la capacitat d’eludir-la permet 

a les cèl·lules canceroses sobreviure durant més temps. 

- Permetre la immortalitat replicativa. Les cèl·lules canceroses requereixen un 

potencial replicatiu il·limitat per generar tumors macroscòpics. 

- Induir l’angiogènesi. L’angiogènesi tumoral és el creixement de vasos sanguinis 

nous que els tumors necessiten per créixer.  
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- Activar la invasió i la metàstasi. L’activació d’aquestes permet a cèl·lules tumorals 

desprendre’s de la massa i viatjar a una altra part del cos per donar lloc a nous 

tumors.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2. Càncer de mama 

El càncer de mama comença quan les cèl·lules del pit comencen a créixer de manera 

descontrolada. Aquestes cèl·lules solen formar un tumor que sovint es pot veure en una 

radiografia o sentir-se amb un tocament. El tumor és maligne, i per tant classificat com a 

càncer, si les cèl·lules poden envair els teixits propers o realitzar metàstasi i estendre’s a 

zones distants del cos. El càncer de mama es presenta gairebé sempre en les dones, però 

els homes també poden patir càncer de mama.28 

Els càncers de mama poden començar des de diferents parts de la mama. La majoria 

de càncers de mama comencen pels conductes que transporten la llet al mugró, són els 

anomenats càncers ductals (Fig. 11). Alguns comencen a les glàndules que formen llet 

materna, càncers lobulars i també hi ha altres tipus de càncer de mama, però són menys 

freqüents. A més, tot i que molts tipus de càncer de mama poden causar un bony a la 

mama, no tots ho fan. Es poden trobar molts càncers de mama  en fase prèvia, abans de 

sentir-los i abans que es desenvolupin símptomes, amb mamografies.28  

 

Figura 10. Els hallmarks del càncer. 

Font: D. Hanahan, R.A.Weinberg, Cell, 201127 
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El càncer de mama és el càncer més freqüentment diagnosticat després del càncer 

de pell i és la segona causa de mort per càncer entre les dones, després del càncer de 

pulmó.29 En una estimació feta per la Societat de Càncer Americana (American Cancer 

Society) abans de començar el 2019, es va predir que durant aquest any als Estats Units es 

diagnosticarien 271.270 nous casos de càncer de mama (inclosos 2.670 casos en homes) i 

42.260 morts (inclosos 500 morts en homes). No obstant això, a causa dels avenços en el 

tractament, les taxes de morts per càncer de mama han disminuït des del 1989.30 

Actualment és possible detectar els tumors mamaris amb més antelació gràcies al 

coneixement que s’ha desenvolupat al llarg dels anys d’aquest tipus de càncer. En primer 

lloc, el càncer de mama presenta un factor hereditari més elevat que la majoria de la resta 

de càncers. Amb altres paraules, aquest càncer és més freqüent en les dones amb 

antecedents familiars. Les variants patogèniques d’aquests gens són poc freqüents en la 

població general (que no tenen familiars que hagin patit càncer de mama) i es calcula que 

no representen més del 5% al 10% dels casos de càncer de mama en general.29 D’altra 

banda, les variants somàtiques del càncer han estat molt estudiades ja que les variants són 

molt importants en qualsevol tipus de càncer; alguns dels gens que presenten variants 

causants de càncer més freqüentment són el BRCA1 i BRCA2. A més, aquests dos gens 

també donen predisposició a aquest càncer.29 

 

 

 

Figura 11. Parts del teixit mamari normal. 

Font: https://bit.ly/33baJNB  

https://bit.ly/33baJNB
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3.2.2.3. Càncer de pell 

El càncer de pell és el creixement de manera descontrolada de cèl·lules a 

l’epidermis, la capa de pell més externa, causada per variants a l’ADN (Fig. 12). Com a 

conseqüència d’aquestes variants, les cèl·lules de la pell es multipliquen ràpidament i 

formen tumors malignes. Sovint, el creixement pot ser detectat en un període precancerós, 

abans que s’hagi convertit en un càncer total de pell que penetra per sota de la superfície de 

la pell. Els principals tipus de càncer de pell són el carcinoma de cèl·lules basals, el 

carcinoma de cèl·lules escamoses, el melanoma i el carcinoma de cèl·lules de Merkel.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El càncer de pell habitualment es troba en zones exposades al sol com les orelles, la 

cara, el cuir cabellut, el coll i les mans, on la pell sol revelar signes de dany solar, incloses 

arrugues i taques d’edat. Les dues causes principals d’aquest càncer, com tots els altres 

càncers de pell, són les exposicions acumulades a llarg termini a la radiació ultraviolada del 

sol i al solàrium. Aquest carcinoma és la segona forma més habitual de càncer de pell; 

segons la Fundació del Càncer de Pell Americana, cada any es diagnostiquen més d'1 milió 

de casos als Estats Units i es produeixen 15.000 morts. Així mateix, 1 de cada 5 americans 

desenvolupen càncer de pell als 70 anys.31  

El 2018 Visconti et al64 van realitzar un GWAS on van identificar loci involucrats en la 

resposta de la pell a l’exposició solar (tendència a patir cremades, a bronzejar-se). En 

aquest estudi, a més, van descobrir coincidències entre els SNPs que havien identificat i 

SNPs relacionats amb el càncer de pell.  

 

Figura 12. Localització de l’epidermis a la pell. 

Font: https://bit.ly/2PQBpzt  

https://bit.ly/2PQBpzt
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3.3. GENÒMICA COMPUTACIONAL 

La genòmica és la branca de la genètica que s’ocupa de la caracterització molecular 

de genomes complets, és a dir que tracta de descriure, distingir i desxifrar el genoma pels 

seus caràcters moleculars propis.32 

La genòmica computacional és una àrea de la genòmica que es dedica a desxifrar la 

biologia a partir de seqüències del genoma mitjançant anàlisis computacionals, incloent tant 

l'ADN com l'ARN. Aquestes anàlisis permeten descobrir els patrons que fan possible la vida i 

que marquen la diferència entre, per exemple, individus no afectats i d’altres afectats per 

malalties genètiques. En aquest àmbit es desenvolupen i apliquen eines bioinformàtiques 

per a aconseguir el seu objectiu i així resoldre qüestions biomèdiques relacionades amb 

mecanismes genòmics, evolutius i moleculars de les malalties.33,34  

 

3.3.1. HISTÒRIA DE LA GENÒMICA 

La genòmica és una disciplina relativament nova. Tot i que l’ADN es va aïllar per 

primera vegada el 1869, va fer falta més d’un segle per fer possible la seqüencació dels 

primers genomes i, per tant, la genòmica no va néixer fins als anys setanta. Abans d’aquest 

gran pas, però, hi va haver importants descobriments que van permetre el desenvolupament 

de la disciplina.91 

Entre els descobriments més importants que s’han fet a la història i que han guiat la 

ciència cap la formació de la genòmica hi ha la identificació de l’ADN, de Friedrich Miescher 

el 1869 i el descobriment de que els cromosomes sempre es presenten en parelles, amb un 

cromosoma heretat del progenitor masculí i l’altre del femení per part de Walter Sutton i 

Theodor Boveri. A més, el 1910 Albert Kossel va descobrir les cinc bases nitrogenades 

(Adenina, Guanina, Citosina, Timina i Uracil). Quaranta anys més tard, Erwin Chargaff va 

descobrir que en les mostres d’ADN sempre hi havia quantitats iguals de timina i adenina o 

citosina i guanina. Com a resultat, va deduir que l'adenosina sempre s’aparella amb la timina 

i la citosina amb la guanina. El 1952, Alfred Hershey i Martha Chase van demostrar que 

l’ADN és el portador de la informació genètica; i, l’any següent, James Watson i Francis 

Crick, amb la col·laboració de Rosalind Franklin que va aconseguir revelar per difracció de 

raig X la forma de doble hèlix de l’ADN perquè Watson i Crick l’estudiessin, van descobrir 

l’estructura de doble hèlix de l’ADN.91,92,93  

Aquestes investigacions són les que van proporcionar la informació sobre l’ADN que 

va fer possible que, el 1977, Frederick Sanger desenvolupés una tècnica de seqüenciació de 
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l'ADN i seqüenciés el primer genoma complet, el virus phiX174. Cinc anys més tard, el 

doctor Kary Mullis va desenvolupar una tècnica utilitzada per amplificar l'ADN coneguda com 

la reacció en cadena de la polimerasa (PCR). A partir d’aquí, es van seqüenciar els 

genomes d’una gran varietat d’organismes, des de bacteris (el 1995) fins a ratolins i el 

mateix genoma humà el 2003 impulsat pel Projecte Genoma Humà.92,93 

El Projecte del Genoma Humà es va llançar el 1990 amb l'objectiu de seqüenciar el 

genoma humà per complet i, a més, va confirmar que els humans tenen 20.000-25.000 

gens. Durant la història recent de la genòmica, han aparegut nombrosos projectes amb la 

finalitat de catalogar els gens i les variants més comunes del genoma humà.92,93 

El 2007 es va produir un avenç en la tecnologia utilitzada per seqüenciar l'ADN: 

Applied Biosystems va començar a vendre un nou tipus de seqüenciador anomenat SOLiD 

System que va augmentar la producció de seqüenciació d'ADN en 70 vegades. Aquest fet va 

permetre una reducció en els costos de la seqüenciació i es va produir un augment en el 

nombre d’estudis comparatius de mostres d’ADN.91,92 

El 2009 es va publicar la primera anàlisi completa dels genomes del càncer i el 2012 

l’estudi ENCODE va publicar 30 articles que descrivien les regions actives del genoma humà 

i a partir d’aquesta data s’han dut a terme milers d’estudis sobre la relació entre variants del 

genoma i trets fenotípics.92,93 

 

 

3.3.2. GENÒMICA DEL CÀNCER 

La genòmica de les malalties complexes té com a objectiu caracteritzar el component 

genètic d’aquestes malalties. Concretament, l’objectiu és identificar variants genètiques que 

augmentin el risc, que poden informar sobre la prevenció i el tractament d’aquests trastorns. 

El càncer, com s’ha esmentat abans, és una forma peculiar de malaltia complexa, en 

què hi participen tant les línies germinals com les somàtiques. Com a conseqüència, la 

genòmica del càncer engloba dos enfocaments principals. El primer enfocament està centrat 

en la identificació de variants germinals que donin susceptibilitat diferents tipus de càncer. El 

segon se centra en l'estudi de variants somàtiques que desencadenen el desenvolupament 

del càncer.34,35,36 
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3.3.3. TÈCNIQUES D’IDENTIFICACIÓ DE VARIANTS GENÈTIQUES  

 

3.3.3.1. Identificació de variants germinals a partir de Genome-wide 

association study 

Una de les estratègies que ha resultat tenir més èxit per identificar variants germinals 

involucrades en malalties complexes són els estudis d’associació (association studies). Un 

estudi d'associació compara dos grups de subjectes, el primer compost per individus 

afectats (casos) i el segon per individus no afectats per la malaltia investigada (controls), per 

detectar variants genètiques que són més freqüents en els casos que els controls. Si certes 

variants genètiques presenten diferències en la seva freqüència entre els dos grups, és a dir, 

si són més freqüents en els casos que en els controls, es diu que aquestes variants estan 

associades a la malaltia o tret fenotípic (Fig. 13). 

La viabilitat de la tecnologia de genotipar SNPs en tot el genoma (genome-wide SNP-

genotyping technology), ha donat lloc al desenvolupament Genome-Wide Association 

Studies o Estudis d'Associació de tot el Genoma (GWASs). Els SNPs (Single Nucleotide 

Polymorphisms, o polimorfismes de nucleòtids únics) són marcadors genètics estratègics 

uniformement distribuïts en el genoma, que permeten un interrogatori ràpid de milions de 

loci. 

El primer pas d’un GWAS és obtenir una mostra d’ADN de cadascun dels casos i els 

controls. La mostra d’ADN normalment s’obté a partir una mostra de sang o bé fregant un 

cotonet a l’interior de la boca per aconseguir-ne cèl·lules. A partir de les mostres de sang, es  

purifica el genoma i s’escaneja en màquines automatitzades de laboratori. Les màquines 

estudien ràpidament el genoma de cada individu per aconseguir el genotip dels SNPs.40 

Seguidament, es comprova l’associació dels SNPs obtinguts de tot el genoma comparant les 

freqüències dels al·lels de cada SNP en casos i controls..37,38,39  

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Resultats d’un GWAS. Les variants són més freqüents entre els casos que entre els 
controls, per tant, són associades amb el tret fenotípic o malaltia. 

Font: https://bit.ly/2pyJDkI  

https://bit.ly/2pyJDkI
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Els SNPs que presenten una associació amb la malaltia investigada poden servir com a 

potents indicadors de la regió del genoma humà on resideix el problema causant de la 

malaltia. De totes maneres, pot ser que els propis SNPs associats no causin directament la 

malaltia, sinó que estiguin en Linkage Disequilibrium amb les veritables causants de la 

malaltia i, per tant, només indiquin el locus en què es troba la variant. El LD és la correlació 

estructural entre variants properes de tal manera que els al·lels que es troben en 

polimorfismes propers normalment són heretats junts ja que la recombinació no actua entre 

ells. Cada un d’aquests conjunts d’al·lels genètics que estan en LD s’anomena haplotip i es 

troba en un locus determinat (Fig. 14).40,41,42,43 La correlació de múltiples variants genètiques 

deguda al desequilibri de lligament o LD facilita la identificació inicial d’un locus però dificulta 

el discerniment de la o les variants causals. Amb GWAS es troba aquest locus (etiquetant 

SNPs) però no és possible diferenciar quina de les variants que el componen és la variant 

causal.40,41,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majoria d’associacions de senyals amb el mapatge es troben a regions no 

codificants del genoma i la seva interpretació biològica, per tant, és difícil. Conseqüentment, 

després de GWAS són necessaris passos addicionals per a identificar les variants causals 

en concret i els gens als que van dirigides.40,45  

Un cop identificades les noves associacions, els científics poden utilitzar aquesta 

informació per desenvolupar millors estratègies per detectar, tractar i prevenir la malaltia en 

qüestió. Aquests estudis són útils en particular per trobar variants genètiques que 

contribueixen a malalties complexes com pot ser l’asma, la diabetis o el càncer.40  

Figura 14. Exemple d’haplotips. Els nucleòtids representats no es troben 
seguits en la seqüència de nucleòtids (excepte els de l’exó 11, que podria ser 
que s’hi trobessin). El “consesus haplotype” és el més comú, aquest conjunt 
de nucleòtids és heretat sencer. 

Font: B.C.Hendrickson et al, Journal of Medical Genetics, 2003.110 
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Les millores econòmiques i tecnològiques en GWAS i les investigacions que el 

segueixen permetran, en un futur proper, el desenvolupament de la medicina personalitzada, 

que adaptarà els programes de prevenció a la genètica de cada pacient i, si un pacient es 

posa malalt, el coneixement sobre el seu genoma serà de gran ajuda per escollir el 

tractament que probablement sigui eficaç i sigui menys propens a provocar reaccions 

adverses en el pacient.40  

 Aquesta tècnica, tot i ser d’última generació, ja ha estat utilitzada en un gran nombre 

d’estudis, entre els quals n’hi ha que han identificat nous loci susceptibles a presentar 

variants relacionades amb el càncer de pell. El 2016 H.S. Chahal et al van identificar, a 

través de GWAS, 14 loci associats amb el carcinoma de cèl·lules basals; i el mateix any 

nous loci susceptibles a patir variants que provoquen carcinoma cutani de cèl·lules 

canceroses (càncer cutani no melanoma) van ser identificats pel mateix científic utilitzant el 

mateix mètode.46,47 En total, el GWAS Catalog recull 447 associacions de variants i càncer 

de pell no melanoma. Aquesta tècnica, doncs, és altament utilitzada cada vegada més per a 

identificar variants germinals causants de trets fenotípics hereditaris concrets.41 

 

3.3.3.2. Identificació de variants somàtiques a partir de Next-generation 

sequencing 

Next-generation sequencing (NGS) és un terme que fa referència a totes aquelles 

tecnologies capaces de seqüenciar massivament en paral·lel milions de fragments d’ADN.48 

L’avantatge principal de NGS és l’ús de biblioteques d’ADN que permeten l’automatització i 

la producció d’un volum de dades enorme de manera econòmica. Hi ha diferents tecnologies 

disponibles de tres companyies, Roche, Ilumina i Life Technologies, que inclouen un seguit 

de mètodes agrupats en preparació de llibreries, seqüenciació, imatge i anàlisi de dades 

(Fig. 15).49 Aquest últim pas, és a dir, l’anàlisi de dades inclou vàries coses segons el que es 

vulgui obtenir. L'anàlisi es comença alineant tots els fragments o reads amb un genoma de 

referència, en aquest cas humà perquè és la espècie amb la que es treballa. Cada base en 

el genoma de referència se seqüencia vàries vegades, augmentant el depth coverage (la 

cobertura de profunditat) per emetre dades exactes. Aquest alineament, que 

s’emmagatzema en un fitxer anomenat BAM mantenint la seqüència d’ADN sa i d’ADN 

afectat del pacient en dos fitxers separats (Fig. 16), es fa per saber a quina regió pertany 

cada read seqüenciat i "reconstruir" l’ADN de l’individu estudiant per posteriorment, per 

exemple, veure les variants que té.50,52,53  
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Figura 16. Visualització d’un fitxer BAM. En la figura es poden veure els reads 
alineats (fragments petits i grisos de tota la part inferior de la figura) en el genoma 
de referència (fragment continu d’alçada irregular de la part superior de la figura). 

Font: https://bit.ly/36u7sek  

Figura 15. Passos del NGS. Representació del procés de treball per aconseguir 
la seqüenciació d’ADN a partir d’un fragment del genoma (o del genoma 
complet) usant l’amplificació per clonació i les tecnologies de seqüenciació de 
les tres marques diferents. 

Font: https://bit.ly/2N7uH6f  

 

https://bit.ly/36u7sek
https://bit.ly/2N7uH6f


Genòmica: A la recerca d’un tractament personalitzat 

 
34 

Un avanç important en la tecnologia de NGS va ser el desenvolupament de la 

seqüenciació de pair-end (PE). A la seqüencació de PE es seqüencien els dos extrems de 

cada fragment d’ADN de la llibreria, tot obtenint dos reads per cada fragment i coneixent la 

distància entre ells. D’aquesta manera, els reads forward i reverse de cada fragment 

s’alineen com a parells de reads. Utilitzant la seqüencació PE els reads obtinguts s’alineen a 

partir del genoma de referència, aconseguint saber així la posició del read en el genoma, és 

a dir en quin cromosoma es troba i la seva posició. Com que la llargada de les molècules 

d’entrada és coneguda amb relativa precisió, PE millora l’exactitud quan s’alineen reads al 

genoma de referència, especialment en les regions repetitives.51 

NGS permet reseqüenciar, utilitzant una seqüència de referència i ensemblar 

genomes de novo. La seqüenciació completa del genoma (Whole Genome Sequencing, 

WGS) proveeix la visió completa del genoma d’un individu i permet la caracterització de 

variants d’un únic nucleòtid (Single Nucleotide Variants, SNVs), insercions i delecions, 

reorganitzacions estructurals i canvis en el nombre de còpies a través de tot el genoma.  

Donat que el càncer majoritàriament està causat per mutacions somàtiques i està 

considerat una malaltia del genoma, s’està convertint en el camp més estès on aplicar 

aquesta tecnologia i començar-la a incorporar a la pràctica clínica regular. En aquest cas, 

per tal d’estudiar les variants somàtiques cal seqüenciar tant l’ADN de les cèl·lules sanes del 

pacient com el de les cèl·lules tumorals. Així, comparant el genoma del tumor amb el 

genoma normal es pot veure quins són els canvis adquirits per les cèl·lules tumorals que no 

tenen les sanes.  

Per últim, és important considerar que, per seqüenciar genomes complets, generar 

les dades és només una fracció del cost total del procés, ja que també hi ha altres ítems 

associats que cal tenir en compte com l'emmagatzematge, l’anàlisi i la interpretació de les 

dades.50,51 
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4. VARIANTS IMPLICADES EN EL DESENVOLUPAMENT DEL 

CÀNCER DE PELL I DE MAMA 

4.1. PROBLEMA 

El càncer és una malaltia molt estudiada en l’actualitat i, tot i així, desconeguda. És 

una malaltia complexa, que presenta una part hereditària i una altra d’ambiental. Les 

variants en el material genètic heretat determinen la predisposició de l’individu a patir càncer 

i l’ambient juga un paper fonamental provocant variants somàtiques que seran decisives a 

l’hora del desenvolupament pel càncer. Així doncs, és important conèixer tant les zones 

genòmiques on tendeixen a haver-hi variants germinals causants de càncer com les zones 

del genoma on tendeixen a aparèixer variants somàtiques. A més, és important distingir 

entre els diferents tipus de càncer perquè el risc de cadascun es veu afectat per variants 

diferents. 

 

4.2. OBJECTIUS 

L’objectiu més ampli d’aquest treball és la difusió de la genòmica, l’exposició 

d’algunes de les tècniques utilitzades en aquest àmbit i l’augment del coneixement científic 

sobre el càncer. Aquesta finalitat, de ben segur, permetrà avançar en la recerca i, més 

endavant, sabent els llocs genètics que afecten a aquestes malalties, els laboratoris es 

podran centrar en gens concrets i desenvolupar cures més efectives. Per aconseguir aquest 

objectiu, s’ha utilitzat un estudi de variants genètiques dut a terme en el Barcelona 

Supercomputing Center (BSC). 

El principal objectiu del grup encarregat de la Genòmica Computacional en el BSC és 

analitzar el material genètic per tal de trobar variants genètiques i així determinar quines 

d’aquestes contribueixen en l’aparició de malalties complexes com el càncer. Per una 

banda, la genòmica del càncer té per objectiu localitzar variants causants del càncer 

comparant el material genètic afectat de cèl·lules d’individus pertanyents a diferents etapes 

de la malaltia. D’altra banda, la genètica de les malalties complexes desitja descobrir 

variants causants de diferents malalties (incloent el càncer) tot comparant l’ADN d’individus 

afectats amb el d’individus no afectats. 

En aquest projecte tots els esforços se centren en identificar variants implicades en el 

desenvolupament del càncer de pell i de mama. Aquests són dos exemples d’identificació de 

variants germinals (càncer de pell) i somàtiques (càncer de mama). En el cas del càncer de 
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mama, l’objectiu és identificar-ne algunes variants somàtiques causants i analitzar-les 

estudiant la seva posició en el genoma i les associacions ja existents d’aquestes variants 

amb tumors. En el cas del càncer de pell, la finalitat és identificar variants germinals 

causants del carcinoma cutani, identificar si són associacions ja existents o són nous 

descobriments i analitzar-les. A més, s’intentarà relacionar algunes variants identificades en 

aquest tipus de carcinoma amb variants anteriorment associades amb la resposta de la pell 

davant de l’exposició solar. 

 

4.3. HIPÒTESIS 

En el projecte global, des d’un bon principi la hipòtesi va ser que s’identificarien 

variants associades amb el càncer a partir d’eines bioinformàtiques i dades genòmiques. A 

més, es va preveure que algunes de les variants identificades, tot i que poques, serien nous 

descobriments, és a dir que serien variants pertanyents a un locus que no havia estat 

associat mai amb el tipus de càncer estudiat. La resta de variants serien variants ja 

existents, associades prèviament amb el càncer de mama o el carcinoma cutani. 

A més a més, es va predir que la majoria de variants germinals associades amb el 

carcinoma cutani haurien estat també associades amb la resposta de la pell davant de 

l’exposició solar ja que es va deduir que les pells més sensibles amb tendència a ser 

cremades estarien relacionades amb l’aparició de càncer de pell. 

 

4.4. METODOLOGIA 

4.4.1. DETECCIÓ I ANÀLISI DE VARIANTS GERMINALS ASSOCIADES AMB 

CÀNCER DE PELL 

Per a detectar les variants germinals possiblement implicades en el càncer de pell es 

va utilitzar el mètode GWAS. Un cop realitzat el GWAS, es va obtenir una taula (Annex 1) 

amb tots els SNPs associats en la qual hi havia tota la informació corresponent, incloent la 

localització d’aquests, els seus possibles al·lels i altres. De tots els SNPs (o senyals) es van 

escollir aquells loci significatius a partir del P-value, que és un valor que indica la probabilitat 

de que el senyal sigui un fals positiu. Si el P-value és superior al límit decidit -en aquest cas 

5x10-8-  les dades són considerades “non-significant” (no-significatives) i, per tant, no es 

tenen en consideració a l’estudi. Per tant, només es van seleccionar aquells SNPs amb un 

P-value menor de 5x10-8 i que, per tant, podien ser considerats associacions.106  
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Per analitzar cada SNP, en  primer lloc es va mirar si ja era conegut o si era una 

troballa nova (no el SNP per si mateix, sinó si ja es coneixia la seva associació amb el 

càncer de pell). En un estudi d’aquest estil és important que hi hagi SNPs que coincideixen 

amb altres d’estudis previs perquè si no hi hagués cap coincidència es podria dubtar de la 

validesa i precisió dels resultats. Per comparar els SNPs amb estudi previs es va utilitzar el 

GWAS Catalog54 que, tal com indica el seu nom, és un catàleg que proveeix informació 

sobre tots els SNPs trobats a través de GWAS. A més, també indica a quin estudi pertany 

cada troballa i si es troba o no a dins d’un gen i dona el valor P-value. 

En el cas dels senyals que no van tenir cap coincidència en el GWAS Catalog era 

possible que el locus ja fos conegut encara que no s’hagués trobat la relació amb el senyal. 

El GWAS del qual s’havien obtingut els resultats s’havia dut a terme a alta resolució i amb 

molts marcadors genètics. Per aquesta raó podria ser que s’hagués trobat un senyal que 

estigués en Linkage Disequilibrium (LD) amb un de conegut però, a l’haver utilitzat tants 

marcadors, no s’hagués trobat cap coincidència en el GWAS Catalog. Això hauria estat 

degut a que les dades que es tenien eren molt precises i els SNPs concrets que es 

buscaven a la web no estaven identificats. És per això que es va haver de revisar si els 

marcadors que no coincidien amb cap SNP al GWAS Catalog estaven en fort LD (fort LD = 

r2≥0,8) amb qualsevol SNP que sí tingués coincidències en el GWAS Catalog. A més, també 

calia comprovar si els SNPs que presentaven coincidències amb un senyal que estava 

relacionat amb una altra malaltia (per exemple diabetis) estaven en LD amb algun altre 

senyal; si no fos el cas podria ser un descobriment (és a dir, un locus identificat per primer 

cop com a contribuïdor a l’augment del risc de patir càncer) perquè és possible que un 

mateix locus estigui involucrat en dues malalties diferents.  

Per acabar, es va considerar un descobriment aquells senyals que no tenien cap 

coincidència en el GWAS Catalog ni estaven en LD amb cap SNP (o bé estaven en LD amb 

SNPs que no tenien coincidències al GWAS Catalog). 

En segon lloc, s’ha de localitzar on es troba el senyal en el genoma per saber quin 

pot ser el mecanisme que provoca l’augment del risc de patir la malaltia ja que l’SNP és una 

variació en l’ADN però l’efecte que produeix es veu repercutit en mecanismes d’expressió i 

regulació. Per trobar la localització física de l’SNP, es va utilitzar l’UCSC Genome Browser55. 

Si l’SNP es troba en una regió codificant, s’ha de mirar la funció del gen. Tot i així, 

normalment, l’SNP es troba fora del gen; en aquests casos és probable que l’efecte de l’SNP 

sigui regulatori i, per això, es va investigar si el locus era conegut per regular l’expressió d’un 

gen. Tècnicament, aquestes regions són anomenades expression Quantitive Trait Locus 

(eQTL) i són regions reconegudes per regular els nivells d’expressió d’un cert gen o gens. 
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GTEx és una base de dades d’eQTLs56. També es pot realitzar una anàlisi estadística que 

comprova si un SNP i un eQTL coincideixen per saber si és el mateix però aquest mètode 

no es va utilitzar. Per contra, es va buscar al GTEx. 

 

4.4.2. DETECCIÓ I ANÀLISI DE LES VARIANTS SOMÀTIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per identificar les variants de les seqüències d’ADN obtingudes amb NGS es va fer 

servir el que s’anomena un Variant Caller (VC) (Fig. 17). En el cas d’estudiar variants 

somàtiques tumorals, el VC ha de comparar el fitxer BAM que conté la seqüència d’ADN sa 

amb el fitxer BAM que conté la seqüència d’ADN afectat (que pertany a cèl·lules 

canceroses) del pacient. El resultat és un fitxer amb un llistat de les variants de l’individu 

analitzat. Aquest fitxer és conegut com un Variant Call Format file (VCF) (Fig. 18). 

Un cop es té el VCF amb les variants de la mostra identificades, es filtren els 

resultants segons el criteri que es consideri necessari per l’estudi. Posteriorment es fa 

l’anotació de les variants per tal de saber en quina regió del genoma es troben (es poden 

trobar en un gen, en una regió no codificant, etc.) i quina conseqüència comporten,  fet que 

permetrà predir l’impacte que té la variant en les cèl·lules tumorals del pacient. Un cop se 

sap en quina regió es troba la variant, es pot indagar la funció d’aquesta. Per fer-ho, es va 

utilitzar el Variant Effect Predictor (VEP), és un programa que anota les variants d’un VCF 

segons un genoma (en aquest cas es va utilitzar el genoma GRCh37). Per fer córrer el VEP 

es va utilitzar un fitxer VCF que contenia variants (en aquest cas només SNVs) identificades 

per un Variant Caller en les cèl·lules tumorals d’una pacient de càncer de mama. La 

ADN 

afectat 

ADN no 

afectat 

Reads 

Reads 

Reads 

alineats 

Reads 

alineats 

Variants 
Conseqüències 

de les variants,  
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Figura 17. Esquema dels passos per detectar i analitzar variants somàtiques. El primer pas és 
NGS per seqüenciar l’ADN. En segon lloc s’alineen els reads. Tot seguit, es fa córrer un Variant 
Caller que detecta les variants (canvis de nucleòtids respecte l’ADN sa del que pertany a cèl·lules 
canceroses). En quart lloc es fa l’anotació de les variants per identificar-ne el seu impacte i les 
seves conseqüències. Finalment, s’analitzen les dades per extreure’n conclusions.  
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informació de totes les variants, aconseguida amb Variant Annotation, s’emmagatzema en 

un document tabulat i, seguidament, cada expert decideix analitzar les variants amb 

processos diferents.  

El VEP havia proporcionat la informació sobre a quin gen o regió concreta es trobava 

cada variant. Per tal d’estudiar aquelles variants de més importància pel tumor, a través de 

la programació es van filtrar aquelles variants del VEP que estaven en gens de la base de 

dades Oncogene Database57 i es va continuar l’estudi amb només aquestes. L’Oncogene 

Database és una base de dades que conté informació sobre tots els oncogens identificats i 

es va actualitzant amb cada descobriment. Amb aquest mètode es van identificar quines 

variants havien estat anotades en oncogens i, per tant, les que més probablement eren 

“drivers”, és a dir que donaven un avantatge important pel creixement del tumor.  

A continuació, es va cercar informació sobre aquest set de gens més interessants -o 

amb un possible impacte més sever ja que estaven categoritzats com a oncogens - fent 

servir les bases de dades esmentades tot seguit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3. BASES DE DADES 

Per analitzar les dades obtingudes a l’analitzar un VCF de SNVs amb el Variant 

Effect Predictor (VEP) es poden utilitzar diferents bases de dades que aporten diferents tipus 

d’informació. Aquestes bases de dades també són útils per a informar-se sobre senyals 

obtinguts amb GWAS.  

 El National Center for Biotechnology Information (NCBI)58 és un portal que s’encarrega 

d’emmagatzemar i actualitzar informació referent a seqüències genòmiques com el 

Figura 18. Visualització d’un VCF. Aquest document informa, en ordre d’esquerra a 
dreta, sobre el cromosoma on es troba la variant, la posició dins del cromosoma, el 
nom que se li ha assignat a la variant, els dos al·lels possibles per aquella variant, si 
el senyal ha passat tots els filtres i per tant és significatiu, informació addicional i el 
format. 
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GenBank, articles científics en el PubMed, o de realitzar una recopilació de malalties 

genètiques humanes en l’OMIM. En aquesta plataforma es pot trobar informació 

general dels gens, incloent-hi un breu resum de la seva funció i dades importants, 

l’expressió, localització... 

 L’Integrative Cancer Genomics (IntOGen)59 és una base de dades que recopila 

mutacions somàtiques (i els resultats d’estudis d’aquestes) en milers de genomes del 

càncer per identificar gens “drivers” coneguts de cada tipus de tumor 

 El Catalogue Of Somatic Mutations In Cancer (COSMIC)60 és una base de dades de 

mutacions somàtiques trobades en el càncer humà. També dona informació sobre les 

signatures mutacionals i els gens en els que es troben les mutacions (la seva 

distribució en els teixits, si són resistents a algun medicament i les variants trobades 

(tant les somàtiques com les germinals)). 

 L’ Universitat de Califòrnia, Santa Cruz (UCSC) Genome Browser61 és una eina de 

visualització que permet accedir a informació de gens de moltes bases de dades 

seleccionant diferents tracks (conjunt d’informació que apareix en un mateix apartat) 

per a cada base de dades. 

 El GeneCards62 és un portal que proporciona informació sobre els gens. Indica la 

funció del gen i els reguladors que té, presenta els resums dels gens que altres portals 

han fet i indica la localització del gen al genoma. 

 El GTEx Portal63 és una base de dades que conté informació sobre l’expressió i la 

regulació de gens de diversos teixits cel·lulars i eQTLs. 

 

4.5. RESULTATS 

4.5.1. VARIANTS GERMINALS 

Es va realitzar un GWAS a partir d’una mostra de 50.000 individus aproximadament, 

els quals presentaven càncer de pell. D’aquest estudi es van obtenir 12 SNPs associats, 

dels quals 4 van resultar ser nous descobriments. Els nous descobriments eren senyals que 

no havien estat identificats mai per cap estudi. Aquets SNPs no estan explicats en aquest 

treball degut a que pertanyen a estudis de major ordre i, per tant, són confidencials. La resta 

de senyals, que eren 8, ja havien estat associats amb càncers de pell anteriorment. (Annex 

1). És interessant que, tal com ha estat comentat prèviament, molts dels loci són coneguts 

també per regular la sensibilitat de la pell davant del sol i la pigmentació de la pell; en relació 

a això, es descriuran dos exemples explicatius de la correlació entre el càncer cutani i la 
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sensibilitat de la pell al sol. Les dues variants analitzades en aquest treball corroboren la 

idea de que la sensibilitat de la pell davant del sol està relacionada amb el risc de 

desenvolupar càncer. Els senyals analitzats van ser rs1126809, localitzat en la posició 

89017961 del cromosoma 11, i rs12203592 localitzat en el cromosoma 6, en la posició 

396321 (Annex 1). 

 

4.5.2. VARIANTS SOMÀTIQUES 

Per córrer el VEP es van processar 141 variants procedents d’un VCF. El 48% de les 

variants es trobaven en introns (Fig. 19), el 15% en regions en què la transcripció del 

fragment és no codificant, és a dir que no resulta en proteïna, el 10% eren variants 

intergèniques i el 27% restant eren en regions catalogades com a “altres” pel Variant Effect 

Predictor.  

De les variants que es trobaven en regions codificants, el 56% es tractava de 

synonymous variants, que són variants en la seqüència de nucleòtids que no provoquen cap 

canvi en la seqüència d’aminoàcids (Fig. 20). El 44% restant eren missense variants, que 

significa que el canvi del nucleòtid provoca l’aparició d’un codó que codifica per un 

aminoàcid diferent de l’original.107,108   

A través de l’Oncogene Database, dels gens resultants del Variant Annotation se’n 

van identificar 5 que podien tenir un impacte més gran en el desenvolupament del càncer de 

mama ja que estaven classificats com oncogens en aquesta base de dades. Aquests 

oncogens són: GATA3, BRCA2, RB1, ITK i RHOBTB2.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 19. Diagrama de sectors representatiu de les conseqüències de totes les 
variants obtingudes del VEP. 

Font: https://bit.ly/2C683Vx  
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4.6. ANÀLISI I DISCUSSIÓ DELS RESULTATS 

 

4.6.1. ANÀLISI I DISCUSSIÓ DE VARIANTS GERMINALS 

L’anàlisi de variants germinals del carcinoma cutani de cèl·lules escamoses en 

aquest treball se centra en els senyals rs1126809 i rs12203592, que corroboren la idea de 

que la resposta de la pell a l’exposició del sol i el càncer de pell estan altament relacionats.   

Primerament, el senyal rs1126809 del cromosoma 11 que es va obtenir amb el 

GWAS Catalog es tracta d’una variant missense, que significa que el canvi del nucleòtid 

provoca l’aparició d’un codó que codifica per un aminoàcid diferent de l’original. En aquest 

cas es tracta d’una A en el 402è codó, en el quart exó del gen TYR.69 Aquest nucleòtid és 

una variant missense; l’al·lel que causa un canvi a la seqüència proteica comparat amb la 

seqüència de referència (la seqüència de referència corresponent té l’al·lel G). En aquest 

cas, l’A és també l’al·lel de risc, és a dir, el que és més freqüent en els casos. La variant 

missense es troba en el gen TYR, en una regió que presenta moltes variants (Fig. 21).64 El 

TYR codifica per la tirosinasa que és un enzim essencial en la síntesis de melanina, més 

concretament en el procés de convertir la tirosina en melanina.65  Aquest gen és conegut 

també per estar involucrat en el desenvolupament d’albinisme.66 D’altra banda, segons el 

GWAS Catalog, la variant està associat en altres fenotips com la sensibilitat de la pell 

(cremades solars, pigmentació de la pell i el carcinoma cutani de cèl·lules escamoses).64 A 

Figura 20. Diagrama de sectors classificatiu de les variants en regions codificants 
segons si són synonymous variants o missense variants. 

Font: https://bit.ly/33c4Y23  

 

https://bit.ly/33c4Y23
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més, un estudi dut a terme per S.M. Hutton i R.A. Spritz revela que aquesta variant 

missense provoca que el polipèptid resultant sigui sensible a altes temperatures i propens a 

retenir-se en el reticle endoplasmàtic; és a dir que el polipèptid resultant és menys eficient 

que l’enzim salvatge, cobrint només el 25% de l’activitat catalítica normal a 37ºC.67 L’estudi 

de Visconti et al també va identificar aquesta variant a través d’un GWAS per estar 

relacionada amb una resposta moderada a l’exposició al sol i, correlacionant-la amb altres 

estudis, van confirmar que també està involucrada en el càncer de pell, tant si és de 

melanoma com si no.68 

En segon lloc, rs12203592 és l’altra variant analitzada. Els possibles al·lels de 

rs12203592 són C i T, sent T l’al·lel menys freqüent i, al mateix temps, l’al·lel de risc.66 

D’acord amb l’UCSC Genome Browser, la rs12203592 es troba en el quart intró del gen 

IRF4 (Fig. 22) i, segons el GWAS Catalog, coincideix amb 53 associacins fetes per diferents 

estudis, de les quals moltes estan involucrades en la pigmentació de la pell, cremades solars 

i carcinoma cutani de cèl·lules escamoses.70 De fet, està comprovat que la variant 

rs12203592 en el gen IRF4 està relacionada amb la pigmentació: El regulador mestre de 

melanòcits MITF activa l’expressió del gen IRF4, aquesta activació depèn de la presència 

del factor de transcripció 2α (TFAP2A). La variant rs12203592 es sobreposa al lloc d’unió de 

TFAP2A, altera la unió d’aquest factor de transcripció i, conseqüentment, redueix l’expressió 

del gen IRF4. A més, la proteïna IRF4 actua cooperativament amb la proteïna MITF per 

activar l’expressió del gen TYR, relacionat amb la pigmentació de la pell i càncer de pell. Així 

doncs, hi ha una relació directa entre la variant intrònica del gen IRF4 i l’expressió reduïda 

de l’enzim TYR, essencial per la pigmentació.66 Segons GTEx, aquesta variant coincideix 

amb 13 eQTLs, les quals totes regulen el gen IRF4 i, entre aquests, n’hi ha un que controla 

el gen al teixit de la pell quan aquesta ha estat exposada al sol.71,72 A diferència de la variant 

rs1126809, que té un efecte directe en la proteïna codificada, la variant rs12203592 té, més 

probablement, un efecte regulatiu controlant el nivell d’expressió del gen IRF4. 
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Figura 21. Tracks de l’UCSC Genome Browser amb 
les dades de rs1126809. La línia blava de la part 
superior representa un fragment del gen TYR. Les 
zones més gruixudes d’aquesta línia són els exons i 
les zones més primes els introns. A sota del gen hi 
ha anomenades totes les variants que es troben en 
aquesta regió. La variant rs1126809 és la que està 
ressaltada de color negre i que té les lletres 
blanques. 

Font: https://bit.ly/33dLN81  

Figura 22. Tracks de l’UCSC Genome Browser 
amb les dades de rs12203592. Les línies 
blaves de la part superior representen un 
fragment del gen IRF4. Les zones més 
gruixudes d’aquestes línies són els exons i les 
zones més primes els introns. A sota del gen hi 
ha anomenades totes les variants que es 
troben en aquesta regió. La variant rs12203592 
és la que està ressaltada de color negre i que 
té les lletres blanques. 

Font: https://bit.ly/2NDBSlA  

https://bit.ly/33dLN81
https://bit.ly/2NDBSlA
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4.6.2. ANÀLISI I DISCUSSIÓ DE VARIANTS SOMÀTIQUES 

Per tal d’aprofundir en l’anàlisi de les variants somàtiques identificades en una 

pacient amb càncer de mama aquest treball s’ha centrat en l’estudi dels gens afectats 

classificats com oncogens. En concret, en els gens GATA3, BRCA2, RB1, ITK i RHOBTB2.  

D’entrada i d’acord amb GeneCards, el gen GATA3 és un important regulador del 

desenvolupament de les cèl·lules T, un tipus de glòbuls blancs que formen part del sistema 

immunitari que poden ajudar a combatre el càncer. Aquest gen té un paper important en la 

biologia de les cèl·lules endotelials; defectes en aquest gen causen hipoparatiroïdisme amb 

sordesa sensorineural i displàsia renal.73 Segons la base de dades GTEx, aquest gen es 

troba altament expressat a teixits de la pell, mamaris i vesicals i, per tant, es pot considerar 

que té un paper important en les mames (Fig. 23).74 Conforme a IntOGen, GATA3 ha estat 

identificat com a driver en tres projectes on s’estudiava el càncer de mama. Un d’aquests 

tres projectes va ser realitzat al centre Broad de Boston, un al centre Sanger de Gran 

Bretanya i l’últim pertany al projecte The Cancer Genome Atlas Program (TCGA), d’Estats 

Units d’Amèrica.75 

 

 

 

 

 

 

 

En segon lloc, el gen BRCA2, segons IntOGen, ha estat identificat com a driver del 

càncer de mama en 1 projecte dut a terme per The Cancer Genome Atlas Program (TCGA), 

el mateix projecte TCGA també l’ha identificat com a driver de càncer d’ovari.76  Tanmateix, 

segons GeneCards, variants en aquest gen augmenten el risc de patir càncer mamari i 

càncer d’ovaris; a més, està considerat un gen supressor de tumors que, si adquireix una 

mutació proporciona un avantatge al desenvolupament del tumor perquè redueix la seva 

funció.77  

Tercerament i concordant amb NCBI, la proteïna codificada pel gen RB1 és un 

regulador negatiu del cicle cel·lular i va ser el primer gen supressor de tumors identificat.78 

Figura 23. Expressió del gen GATA3 en els teixits vesicals, mamaris i de la pell. 

Font: https://bit.ly/34tlqLo  
   

     Teixits vesicals    Teixits mamaris                      Teixits de la pell (amb i sense exposició solar) 
   

https://bit.ly/34tlqLo
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D’acord amb IntOGen, ha estat identificat com a driver per tres projectes que treballen en el 

càncer de mama. El primer projecte pertany a The Cancer Genome Atlas Program (TCGA), 

el segon va ser realitzat per la Universitat de Washington, i l’últim per la Universitat de British 

Columbia.79  

Per últim, el gen ITK i el gen RHOBTB2 van estar identificats com a oncogens per la 

base de dades Oncogene Database i, tot i no haver estat descrits com a drivers en 

l’IntOGen80.81, probablement tenen funcions relacionades amb els avantatges del creixement 

de les cèl·lules cancerígenes. D’acord amb la base de dades GeneCards, l’ITK és un gen 

que codifica per la proteïna tirosina quinasa, que juga un paper important en la regulació de 

la resposta immunitària adaptativa.82 A més, segons NCBI, la tirosina quinasa s’expressa a 

les cèl·lules T, que són un tipus de glòbuls blancs que formen part del sistema immunitari i 

poden ajudar a combatre el càncer.83,104 D’altra banda i conforme a NCBI, la proteïna 

codificada pel gen RHOBTB2 és una candidata supressora de tumors ja que interactua amb 

una lligasa necessària per a la divisió mitòtica de les cèl·lules. A més, aquesta proteïna 

inhibeix el creixement d’alguns tipus de càncer de mama.84  

De les mutacions que involucraven aquests gens, 4 eren missense i la restant es 

tractava d’una variant en un intró. En totes les variants missense el Variant Caller va valorar 

el seu impacte com a moderat, que significa que la variant no és disruptiva però pot canviar 

l'eficàcia de les proteïnes; en el cas de la variant en un intró el seu impacte va ser 

modificador, terme que normalment s’utilitza per anomenar a variants que afecten regions 

que no codifiquen, on les prediccions són difícils o no hi ha proves d’impacte. En tots els 

casos, la variant identificada coincideix amb una variant existent al COSMIC.  

En el gen GATA3 es va identificar una variant missense. D’acord amb els resultats 

del VEP, la variant identificada coincideix amb la COSM4990001 de la base de dades 

COSMIC; el fet de trobar-la ja descrita al COSMIC implica que és recurrent en almenys una 

fracció de pacients estudiats i, per tant, tindrà un impacte en la cèl·lula. Aquesta variant 

missense és un canvi d’una C per una T en el nucleòtid 786 i això fa canviar la serina de la 

posició 110 de la proteïna per una fenilalanina; un canvi d'un aminoàcid en una proteïna pot 

implicar que no pugui complir la seva funció de forma eficaç que aquesta perdi la seva funció 

per complet, que es redueixi... Conforme a la representació del gen de l’UCSC, la variant es 

troba en el tercer dels sis exons que formen el gen (Fig. 24).85  
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Figura 24. Representació dels exons i introns del gen 
GATA3 en l’UCSC. Les línies blaves de la imatge 
representen el gen GATA3 i les seves parts més 
gruixudes són els exons mentre que la resta són introns. 
En el tercer d’aquests exons hi ha la variant 
COSM4990001. 

Font: https://bit.ly/2JFRy6P  
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La variant COSM6000995 és una variant missense en el gen BRCA2. Es tracta d’un 

canvi d’una A per una T en el nucleòtid 2882 i que provoca el canvi de l’aminoàcid glutamina 

per una leucina en el 961è aminoàcid, fet que pot comportar la pèrdua de la funció parcial o 

total del polipèptid, o una reducció d’aquest. D’acord amb la representació del gen de 

l’UCSC, la variant es troba en l’11è dels 27 exons que componen el BRCA2 (Fig. 25).86  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Localització i representació del gen BRCA2 
en l’UCSC. Les línies blaves de la imatge representen 
el gen BRCA2 i les seves parts més gruixudes són els 
exons mentre que la resta són introns. En l’onzè 
d’aquests introns hi ha la variant COSM6000995. 

Font: https://bit.ly/2C9mPec  

https://bit.ly/2C9mPec


Genòmica: A la recerca d’un tractament personalitzat 

 
49 

En el gen RB1 amb el VEP es va identificar una variant missense que consisteix en 

un canvi d’una G per una C del nucleòtid en la posició 406 i que provoca el canvi del 268è 

aminoàcid del polipèptid resultant en el qual una arginina substitueix a una glicina. Segons 

COSMIC, el locus de la variant coincideix amb les variants COSM1587109 i COSM947781 

ja existents però no són la mateixa variant.87 Segons la representació de l’UCSC Genome 

Browser, la variant cau en el tercer dels 7 introns que formen part del gen (Fig. 26).88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Localització i representació del gen RB1 en l’UCSC.  
A la part superior hi ha indicada la posició de la variant en el 
cromosoma.  
Les línies blaves de la imatge representen el gen RB1 i les 
seves parts més gruixudes són els exons mentre que la resta 
són introns. En el tercer d’aquests introns hi ha la variant 
estudiada. 
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En el cas del gen ITK es va identificar una variant en el primer intró dels 17 

pertanyents al gen que coincidia amb l’SNP rs1005550175 del cromosoma 5. Així doncs, tot 

i haver estat detectada com a somàtica, aquesta mateixa variant està estudiada com a 

germinal en altres estudis. Aquest SNP no ha estat gaire estudiat i hi ha informació 

d’aquesta en cap portal, excepte la seva localització en l’UCSC Genome Browser (Fig. 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Localització de rs1005550175 en 
ITK. 
A la part superior hi ha indicada la posició de la 
variant en el cromosoma.  
Les línies blaves de la imatge representen el 
gen ITK i les seves parts més gruixudes són 
els exons mentre que la resta són introns. En 
el primer d’aquests introns hi ha la variant 
rs1005550175. 

Font: https://bit.ly/2JMrqqN  

https://bit.ly/2JMrqqN


Genòmica: A la recerca d’un tractament personalitzat 

 
51 

Per últim, en el gen RHOBTB2 es va localitzar una variant missense que consistia en 

un canvi d’una G per una A en el 1072è nucleòtid de la seqüència i que resultava amb la 

substitució de la glicina de la posició 358 del polipèptid per una serina. Segons COSMIC, la 

variant identificada coincideix amb la COSM5791198 de la seva base de dades.89 D’acord 

amb la representació del gen de l’UCSC i la localització de la variant, aquesta es troba en el 

5è de 10 exons que presenta el RHOBTB2 (Fig. 28).90  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Localització de COSM5791198 en el gen RHOBTB2. 
A la part superior hi ha indicada la posició de la variant en el cromosoma.  
Les línies blaves de la imatge representen el gen RHOBTB2 i les seves parts més 
gruixudes són els exons mentre que la resta són introns. En el cinquè d’aquests 
introns hi ha la variant COSM5791198. 
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4.7. CONCLUSIONS 

En primer lloc, les hipòtesis formulades a l’inici d’aquest projecte s’han complert ja 

que s’han pogut identificar variants associades amb el càncer a partir d’eines 

bioinformàtiques i dades genòmiques. A més, tal com s’havia previst, una part d’aquestes 

variants són nous descobriments, 4 en total, i la resta de variants identificades ja havien 

estat associades prèviament. Entre aquestes variants identificades n’hi ha de germinals 

involucrades en el desenvolupament del càncer cutani i d’altres de somàtiques involucrades 

en el desenvolupament del càncer de mama. Per tant, s’ha complert també l’objectiu 

d’identificar variants genètiques implicades en el desenvolupament d’una malaltia complexa. 

Addicionalment, ha estat possible l’associació del càncer de pell amb la resposta de la pell a 

l’exposició solar, que era una hipòtesi formulada abans de començar l’estudi. 

En segon lloc, un dels grans objectius d’aquest projecte era estudiar les aplicacions 

de la genòmica i els seus beneficis, així com els mètodes utilitzats per aconseguir-ho. Es pot 

dir que aquest objectiu s’ha complert gràcies a l’estada realitzada al Barcelona 

Supercomputing Center.  

D’altra banda, l’objectiu més ampli d’aquest treball, que era l’ampliació de 

coneixements i difusió de la genòmica, també s’ha complert ja que s’han treballat, per 

exemple, mètodes de treball d’aquesta àrea científica com són el GWAS i NGS. 

Finalment, els resultats d’aquest estudi, juntament amb els d’estudis complementaris 

i la informació de les bases de dades, també permeten augmentar el coneixement sobre el 

genoma i les seves variants. Amb la continuïtat i perseverança d’aquest estil d’estudis serà 

possible la medicina futurista personalitzada i per tant, els tractaments del pacients seran 

molt més eficients gràcies a la genòmica.  
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6. ANNEXES 

RESULTATS DEL GWAS 

En la següent taula es mostren els SNPs identificades amb el GWAS. Els SNPs que van 

resultar ser nous descobriments no han estat inclosos per raons de confidencialitat. 
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1. Nom amb el que s’ha identificat el senyal o SNP. 
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RESULTATS DEL GWAS 

En la següent taula es mostren les variants somàtiques presents en oncogens identificades 

amb NGS. 
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