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Aquest treball reflecteix l’evolució que han viscut en els darrers anys els estudis 

genètics de malalties complexes, concretament en el camp dels estudis d’associació 

de tipus cas-control.  

L’avanç en el coneixement dels patrons de desequilibri de lligament del genoma humà 

gràcies a les dades públiques del projecte HapMap (www.hapmap.org) ha revolucionat 

la forma de seleccionar marcadors en els estudis d’associació, fent possibles 

enfocaments basats en criteris de màxima cobertura genètica. Per altra banda, la 

implementació de tecnologies de genotipació massiva a preus més assequibles per a 

la majoria de laboratoris han incrementat el nombre i la magnitud dels estudis 

d’aquestes característiques. Els investigadors han constatat també la necessitat 

d’incrementar el número de pacients i controls per obtenir resultats creïbles. A més, 

l’espectacular increment del número de marcadors estudiats ha obligat a ajustar els 

resultats obtinguts en cada estudi mitjançant l’aplicació de correccions per múltiples 

comparacions, amb l’objectiu de controlar l’aparició de falsos positius (o errors de tipus 

I). Finalment, s’ha vist la necessitat de replicar els resultats en sèries independents de 

casos i controls per tal que els resultats positius siguin acceptats per la comunitat 

científica. 

Aquest treball s’ha iniciat amb l’estudi de gens que codifiquen receptors hormonals en 

una sèrie reduïda d’uns 200 pacients i 200 controls. S’han estudiat mitjançant 

procediments de genotipació manual variacions prèviament associades a la migranya 

en d’altres poblacions i potencialment rellevants a nivell funcional per la seva 

localització exònica. Els resultats obtinguts en la nostra població no recolzen la 

participació d’aquests gens en la fisiopatologia de la migranya. 

En segon lloc, en una mostra poblacional més àmplia de més de 500 pacients i 500 

controls, s’han estudiat 19 gens relacionats amb el sistema serotoninèrgic, via que s’ha 

relacionat abastament amb la fisiopatologia de la migranya. S’ha estudiat un nombre 

elevat de marcadors per cobrir la major part de la variabilitat genètica present a la 

nostra mostra, i s’han detectat haplotips de risc per a MO en els gens HTR2B i MAOA, 

i per a MA en el gen DDC. 
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Per al tercer estudi que hem dut a terme, centrat en l’estudi de 9 gens relacionats amb 

el sistema dopaminèrgic, s’ha canviat el disseny experimental i s’ha dividit la mostra en 

dos grups de mida similar, d’aproximadament 270 casos i 270 controls, reclutats de 

forma consecutiva en el temps. No obstant, els resultats obtinguts a la primera 

població no s’han pogut replicar a la segona població. 

Finalment, amb objectiu d’explorar noves vies potencialment implicades en la 

migranya, s’han estudiat 15 gens que participen en la regulació de la neurosecreció 

sinàptica, utilitzant aquest cop tots els pacients disponibles. Actualment estem a 

l’espera de replicar els resultats obtinguts en una segona mostra que està essent 

reclutada actualment. 
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1 Característiques de la mostra 
recollida  

Els elements més importants en els estudis genètics de qualsevol malaltia són la 

recollida de la mostra i el disseny de l’estudi (Cardon i Bell 2001). Una caracterització 

clínica rigorosa és especialment determinant en els estudis de malalties complexes. 

Concretament, en l’estudi de les migranyes, una de les qüestions que ha generat més 

controvèrsia és si la MO i la MA tenen una etiologia comuna. 

En aquest apartat es discuteixen les característiques dels pacients d’aquest estudi i els 

mètodes de classificació, i per altra banda ens referim a la selecció de controls 

adequats, que també és condicionant. 

1.1 Els pacients amb migranya 

En el cas dels trastorns neurològics episòdics sense marcadors biològics 

determinants, la identificació de la patologia i el seu diagnòstic per part de neuròlegs 

especialistes es basa en dades subjectives notificades pels pacients (Loder et al. 

2006). El reconeixement dels trets distintius de la migranya per part dels neuròlegs que 

han participat en la recollida de pacients en aquest estudi requereix una especialització 

en el camp de les cefalees, ja que alguns dels símptomes se solapen amb els d’altres 

cefalees no migranyoses que, d’altra banda, poden coexistir amb la migranya en un 

mateix pacient. La identificació de patrons de símptomes pre-definits, asseguren la 

caracterització clínica precisa i detallada dels pacients i el seu correcte diagnòstic.  

De forma general, les associacions genotip-fenotip que s’han pogut replicar han 

utilitzat majoritàriament fenotips clarament definits i classificats a partir de criteris 

estandarditzats i àmpliament acceptats. La utilització de criteris acceptats redueix els 

errors de classificació (Chanock et al. 2007). 

1.1.1 Logística de la recollida de casos amb migranya 

La secció de Neurologia Infantil de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron va iniciar la 

recollida prospectiva de mostres d’àcid desoxiribonucleic (ADN) de pacients amb 

migranya l’any 2002, i aquesta segueix en l’actualitat. Amb l’objectiu d’incrementar el 

nombre de pacients pels estudis d’associació, s’ha col·laborat amb l’Hospital Sant 
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Joan de Déu de Manresa i amb el grup de fisiologia molecular i canalopaties de la 

Universitat Pompeu Fabra. 

Tots els pacients procedents de la regió de Barcelona o proximitats han estat visitats 

per neuròlegs especialistes o entrevistats per membres de l’equip entrenats, i s’han 

recollit les dades corresponents als criteris ICHD-I o II en qüestionaris (IHS 1988; IHS 

2004). La participació de diferents clínics en la recollida de la mostra podria fer 

incrementar l’heterogeneïtat del grup de pacients. Per evitar-ho, tots els qüestionaris 

han estat revisats per un mateix neuròleg especialista (un dels investigadors principals 

d’aquest del treball) i pel doctorand amb l’objectiu de confirmar que tots els pacients 

inclosos complien estrictament els criteris ICDH-II. D’altra banda, els pacients reclutats 

en el període anterior a l’establiment dels criteris ICHD-II o aquells pels quals faltava 

informació, van ser entrevistats telefònicament per confirmar les dades recollides a les 

històries clíniques. Es va parar especial atenció a descartar els individus d’origen 

estranger o procedents d’altres ètnies diferent a la caucàsica. 

L’any 2007 es va establir una col·laboració amb un grup d’investigació de Santiago de 

Compostela que també realitza estudis d’associació amb migranya. En aquest grup, 

els criteris de recollida de casos també s’ha basat estrictament en els criteris ICHD-II. 

Per evitar la presencia d’heterogeneïtat clínica, la selecció dels casos s’ha centrat en 

la classificació ICHD-II. Malgrat això, i a causa de la manifestació episòdica de les 

cefalees, un mateix individu pot presentar crisis amb diferents característiques. En 

conseqüència, podria donar-se el cas que algun individu no compleixi tots els criteris 

en tots els episodis. També és freqüent que individus amb crisis d’un tipus determinat 

també presentin en altres moments crisis d’un altre tipus. Per exemple, la presència 

d’episodis de MO en individus amb MA (Kallela et al. 2001). Una repercussió a nivell 

pràctic és que alguns individus actualment classificats com a MO podrien presentar en 

el futur episodis de MA i en conseqüència canviar el seu estatus.  

1.1.2 Característiques clíniques dels pacients de l’àrea de Barcelona 

Les dades dels qüestionaris dels 300 pacients recollits, es resumeixen a la taula 16. El 

60% dels individus recollits presenten MO, mentre que el 40% restant presenten MA. 

L’edat d’inici de les cefalees se situa al voltant del 13 anys. El fet que molts d’aquests 

pacients procedeixen de les consultes de neurologia infantil podria implicar l’existència 

d’un biaix en aquesta dada si la comparem a l’edat d’inici mitjana de la migranya en 

general.  

En general, les dades recollides no mostren diferències significatives entre els pacients 

amb MO i MA. Tan sols es pot veure una tendència entre els homes a presentar 
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preferentment episodis de MO respecte a MA, i una major freqüència de fonofòbia en 

el grup de MO. Tot i que s’han presentat en aquesta taula, les dades sobre la 

freqüència dels episodis i la durada no són massa fiables a causa de la variabilitat 

entre episodis. 

Taula 16. Característiques clíniques dels pacients recollits a l’àrea de Barcelona 

Característica clínica MO MA Total Disponibilitat 
dades 

Nombre d’individus 178 123 301 100 % 

Nombre d’homes/dones 61/117 28/95 89/212 100 % 

Edat mitjana +/- de (anys) 28,9 +/- 15,0 29,8 +/- 13,4 28,6 +/- 14,4 92,7 % 

Edat d’inici mitjana +/- de (anys) 13,3 +/- 7,7 12,7 +/- 5,2 13,1 +/- 6,8 96 % 

Freqüència episodis +/- de (per any) 29,9 +/- 26,9 26,5 +/- 43,3 28,6 +/- 34,3 91 % 

Durada mitjana episodis +/- de (hores) 33,0 +/- 24,4 30,48 +/- 33,1 32,0 +/- 28,2 83 % 

Localització unilateral (%) 72,8 69,7 71,5 98 % 

Dolor de característica pulsativa (%) 81,8 86,8 83,8 96,7 % 

Dolor moderat o sever (%) 99,4 99,2 99,3 98 % 

Agreujat per activitat física quotidiana (%) 88,0 87,8 87,9 93,4 % 

Fotofòbia (%) 97,1 94,2 95,9 97,3 % 

Fonofòbia (%) 98,3 90,1 94,9 97,7 % 

Nàusees (%) 82,7 79,5 81,4 98 % 

Vòmits (%) 65,3 60,7 63,4 98 % 

Història familiar (%) 77,9 83,6 80,3 92,7 % 

de: desviació estàndard 

1.2 Consideracions sobre les formes comunes de migranya 

1.2.1 La migranya sense aura i la migranya amb aura, mateix trastorn? 

Un dels temes que ha suscitat més polèmica en el món de les migranyes és si les 

diferents formes de migranya tenen una etiologia comuna. Aquest debat encara és viu, 

però actualment, la majoria d’autors consideren més possible que MO i MA siguin 

simplement dues expressions clíniques del mateix trastorn més que no pas dues 

malalties diferents (Wessman et al. 2007; Ferrari 2008; Purdy 2008; Russell 2008).  

La diferència principal entre MO i MA és l’absència o presència d’aura, mentre que la 

cefalea pot ser clínicament idèntica (IHS 2004). S’ha observat que la presència 

d’episodis de MO i MA en un mateix individu és molt habitual, més elevada del que 

s’esperaria per atzar (Kallela et al. 2001). També s’ha demostrat que tant la MO com la 

MA es poden desencadenar per les mateixes substàncies (Kallela et al. 2001). La 

identificació de la CSD com a fenomen responsable de l’aura està demostrat i acceptat 

dins la comunitat científica. No obstant, la presència d’aquest fenomen en la MO és 

encara motiu de debat. S’ha proposat per la MO la presència d’una aura ‘silent’ que 

comportaria el desencadenament dels mateixos mecanismes que per MA (Moskowitz 
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2008). A més, s’han identificat canvis en estructures precorticals i corticals implicades 

en la percepció sensitiva en pacients amb MO i MA identificables fins i tot entre 

episodis, que recolzarien la presència de CSD en MO (Granziera et al. 2006). També 

s’han descrit disfuncions electrofisiològiques corticals similars en individus amb MO i 

MA (Vincent i Hadjikhani 2007). El tractament farmacològic de la cefalea s’aplica amb 

èxit similar entre els dos grups. 

Pel que fa els estudis genètics, les anàlisis de lligament genètic han identificat 

individus MO i MA en famílies amb FHM que són portadors de les mateixes mutacions 

que els familiars amb HM. Pel que fa els estudis d’associació, s’han identificat factors 

de susceptibilitat en grups barrejats de pacients amb MO i MA i altres factors 

específics de MO o de MA (taules 6, 7, 8, 9).  

Alguns autors recolzen la hipòtesi que la MO i la MA són dues entitats clíniques 

diferenciades amb diferents mecanismes fisiopatològics. Expliquen la coexistència dels 

dos tipus de migranya en pacients per comorbiditat, es recolzen en què les 

característiques dels episodis de MO i MA són diferents avalant-ho per la classificació 

ICHD-II, i consideren que els coneixements actuals sobre la fisiopatologia són tan sols 

hipòtesis sense confirmar i que hi ha un nombre significatiu de treballs que apunten a 

mecanismes diferenciats (Manzoni i Torelli 2008).   

1.2.2 Formes comunes de migranya i altres cefalees primàries 

Una de les hipòtesis proposades per alguns autors va més enllà d’acceptar una 

etiologia comuna per a la MO i la MA, i considera el conjunt de les cefalees primàries 

no com a entitats independents, sinó com un continuum, les dimensions del qual 

estarien delimitades per la severitat de la cefalea, la durada i la freqüència dels 

episodis, així com la presència de simptomatologia trigeminal autonòmica associada 

(Lane i Davies 2006). Actualment, la classificació ICHD-II inclou quatre grups ben 

diferenciats de cefalees primàries: (1) les migranyes, (2) les cefalees tensionals, (3) 

cefalea en acúmuls i altres cefalees trigeminals autonòmiques i (4) un grup d’altres 

cefalees primàries (IHS 2004). La proposta es basa principalment en observacions 

clíniques realitzades al llarg dels anys en centenars de pacients i la detecció que cap 

símptoma es dóna de forma exclusiva en un únic tipus de cefalea primària. Una de les 

evidències que recolzen aquesta hipòtesi és el solapament clínic. Pacients amb MO 

poden experimentar fenòmens d’aura i, a l’inrevés, individus amb MA poden patir 

episodis de MO. Aquesta co-ocurrència recolza la idea de continuïtat. Per altra banda, 

alguns pacients pateixen fenòmens de transformació, és a dir, la presentació d’una 

cefalea com a migranya i la seva persistència en forma de cefalea tensional entre un 

episodi migranyós i el següent. D’altra banda, hi ha símptomes dependents de l’edat 
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com els dels equivalents migranyosos en període infantil que evolucionen a fenotips 

més típics en adults. També hi ha individus que presenten formes molt suggestives de 

migranya però que no compleixen estrictament els criteris de la classificació ICHD. 

Finalment, hi ha individus que presenten co-ocurrència de diferents cefalees primàries 

en un mateix període de la vida (Lane i Davies 2006). D’acord amb aquesta hipòtesi, 

s’ha suggerit que en les cefalees primàries el que està determinat genèticament és el 

llindar d’activació d’aquest mecanismes. Així, tots els cervells presentarien un cert 

nivell de vulnerabilitat i en funció del nivell d’activació es podria desenvolupar un 

fenotip més o menys sever.  

1.2.3 Consideracions sobre la migranya hemiplègica 

Tot i que aquest treball està centrat en l’estudi de les formes comunes de migranya, és 

rellevant parar atenció en la migranya hemiplègica (HM) pels coneixements que s’han 

adquirit sobre les seves bases genètiques, i per la influència que aquestes dades 

poden tenir en l’estudi de les formes comunes. La HM presenta heterogeneïtat gènica i 

al·lèlica i s’han identificat un gran nombre de mutacions en tres gens diferents (Estevez 

i Gardner 2004; Gardner 2006; Pietrobon 2007; Stam et al. 2008). D’altra banda, 

encara hi ha un alt percentatge de pacients en què encara no s’ha identificat una 

mutació responsable que tant podria estar en regions no estudiades d’aquests gens 

com en d’altres gens. Curiosament, algunes d’aquestes mutacions també han estat 

identificades en familiars de pacients amb HM que presenten altres variants de 

migranya o fins i tot en familiars sans (penetració incompleta) (Thomsen et al. 2007). 

Aquestes evidències suggereixen que altres factors, genètics o ambientals, participen 

en la modulació del fenotip. Aquestes mutacions podrien ser factors de susceptibilitat 

que contribueixen en una gran proporció al risc de presentar HM, però que necessiten 

altres factors de risc per determinar el grau de severitat de la migranya. 

Alternativament, alguns individus portadors de mutacions de susceptibilitat podrien 

presentar simultàniament factors de protecció que impedirien l’expressió severa del 

fenotip. Hi ha exemples de variacions en els gens ATP1A2 i CACNA1A considerades 

elements moduladors del fenotip. En primer lloc s’han identificat tres mutacions en 

individus sense història familiar de HM al gen ATP1A2, però donat que aquestes no 

cosegreguen perfectament amb la malaltia s’ha suggerit que es tracta de factors 

moduladors (Todt et al. 2005). D’altra banda, estudis funcionals del canvi p.Ala454Thr 

en el gen CACNA1A en una família amb FHM cosegrega amb una forma menys 

severa de MA sense hemiplegia, tot suggerint que es tracta d’un factor modulador 

(Serra et al.). Totes aquestes dades suggereixen que els mateixos factors de 

susceptibilitat de MO o MA, o d’altres de diferents, podrien participar en la modulació 
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del fenotip HM causat per mutacions d’efecte major. Identificar aquests factors 

capaços de modular l’expressivitat de mutacions en gens seria de gran interès per 

abordar noves estratègies terapèutiques. 

En canvi, alguns autors suggereixen que seria més apropiat considerar la FHM com a 

malaltia neurològica complexa on la migranya seria simplement un símptoma, igual 

que s’ha fet en d’altres trastorns genètics on la cefalea migranyosa és una 

característica més d’un fenotip complex, com ara l’arteriopatia cerebral autosòmica 

dominant amb infarts subcorticals i leucoencefalopatia (CADASIL; Lane i Davies 2006) 

o el MELAS (mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis and stroke-like 

episodes). S’ha suggerit també agrupar la FHM, juntament amb d’altres trastorns, en 

una categoria independent provisional de migranyes sindròmiques (Montagna 2008a). 

D’acord amb aquesta proposta, la FHM no seria un bon model per a l’estudi de les 

formes comunes de migranya. 

1.2.4 Altres mètodes de classificació de les migranyes 

La similitud en la prevalença de migranya entre nens i nenes en edats infantils i la 

posterior divergència a partir de l’adolescència (figura 3), fa imaginable que factors 

genètics poden influenciar de forma diferencial la població infantil i l’adulta. Per 

investigar aquesta hipòtesi es va dividir la població de casos en dos grups segons si 

presentaven una edat d’inici ≤10 o >10 per avaluar la participació en la migranya dels 

gens de receptors hormonals. Alguns autors havien aplicat aquesta estratègia 

anteriorment (Scher et al. 2006), mentre que d’altres s’han centrat exclusivament en 

pacients pediàtrics (Lisi et al. 2006; Szilagyi et al. 2006).  

La revisió de la classificació ICHD-II proposa a l’apèndix noves entitats que encara no 

han estat suficientment validades a nivell científic per ser formalment acceptades (IHS 

2004). Una d’elles és la subclassificació de la migranya sense aura (A.1.1) en tres 

categories: la migranya menstrual pura (A1.1.1), definida com una MO que es produeix 

exclusivament el dia 1+/-2 de la menstruació en un mínim de 2 de cada tres cicles 

menstruals i sense migranya durant la resta del cicle; la migranya relacionada amb la 

menstruació (A1.1.2), si es produeixen episodis de MO o MA a altres moments del 

cicle; i la MO no menstrual (A.1.1.3). En l’estudi centrat en gens que codifiquen 

receptors hormonals, igual que en les publicacions anteriors, s’han utilitzat els criteris 

de classificació ICHD-II acceptats. Això implicaria un augment de l’heterogeneïtat que 

podria explicar les discordances obtingudes entre els diferents estudis (taula 7). Seria 

raonable que pacients que pertanyen a diferents categories menstruals presentessin 

diferents factors de susceptibilitat genètica en gens de receptors hormonals. Algun 

mecanisme hormonal podria estar implicat principalment en dones amb migranya 
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menstrual pura, i s’ha proposat estudiar aquests gens en dones amb migranya 

relacionada amb la menstruació (MacGregor 2004). Desafortunadament, aquest 

paràmetre no forma part del criteris ICHD-II acceptats actualment i no està disponible 

per a les mostres prèviament recollides. S’han de realitzar més estudis centrats en 

aquest grup clínic per aclarir la influència dels receptors hormonals en la migranya 

menstrual. No obstant, aquesta classificació alternativa no inclouria el grup d’homes ni 

el de MA, que no es considera associada a la menstruació, en els quals s’hauria 

d’estudiar posteriorment si la variant de risc identificada també hi juga un paper.  

Per ser diagnosticat seguint la classificació ICHD-II s’han de presentar, en un mínim 

número d’episodis, un mínim de característiques fenotípiques. D’aquesta manera és 

possible que individus amb diferents característiques fenotípiques s’agrupin dins la 

mateixa categoria clínica. És per això que alguns autors han proposat mètodes 

alternatius de classificació basant-se en els mateixos criteris fenotípics de la ICHD 

amb l’objectiu d’aconseguir grups més homogenis de mostres. Un dels mètodes 

consisteix en aplicar anàlisis de classes latents (LCA) per estratificar la mostra i 

aconseguir més homogeneïtat. De forma general, aquests tipus d’anàlisis 

subdivideixen els subjectes basant-se en factors demogràfics, clínics, genètics o 

ambientals per crear subgrups de mostres suposadament més homogènies. La 

premissa d’aquests mètodes és que hi ha dos o més models subjacents a la malaltia 

que venen condicionats pels factors amb què les dades han estat estratificades (per 

exemple un factor genètic associat a la malaltia tan sols en presència d’un factor 

ambiental, mentre que en absència del factor ambiental altres marcadors genètics 

participen en el fenotip). La principal limitació de l’estratificació és la reducció de la 

mostra i la conseqüent pèrdua de poder estadístic (Thornton-Wells et al. 2004). Alguns 

autors han aplicat aquesta metodologia per a l’estudi de les migranyes, especialment 

en cribratges genòmics per identificar loci lligats (Nyholt et al. 2004; Ligthart et al. 

2008). 

Una altra de les estratègies utilitzades en les malalties complexes són els estudis 

centrats en els fenotips intermediaris, coneguts com a endofenotips (Chanock et al. 

2007). En el cas de la migranya aquesta estratègia s’ha utilitzat principalment en els 

estudi de lligament genètic (taula 5). Alguns estudis d’associació també han utilitzat 

aquesta estratègia sota la hipòtesi que diferents factors de susceptibilitat podrien ser 

responsables de les diferents característiques clíniques, però els resultats obtinguts es 

basen en grups reduïts i són poc concloents. Un dels principals problemes que 

presenta aquesta estratègia és el fet de comparar el grup de migranyosos que 

presenta l’endofenotip versus el grup que no el presenta, que requereix mostres molt 

àmplies per tenir suficient poder estadístic. Un altre problema és el fet que els pacients 
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amb migranya poden presentar variabilitat interepisòdica respecte a un endofenotip la 

qual cosa dificulta la seva classificació dins d’alguna de les categories. 

1.3 La població control 

L’objectiu dels estudis d’associació cas-control és comparar la freqüència de 

determinats factors de risc genètics entre individus afectats i individus control en 

principi no afectats per identificar associacions amb la malaltia. Per tant, la selecció 

dels controls apropiats és un principi epidemiològic crucial per a la validesa d’aquests 

estudis. Idealment, la mostra control ha de reflectir tant el component ètnic com 

genètic dels casos. Per assolir-ho, els controls han de ser acuradament aparellats amb 

els casos (Cardon i Bell 2001; Chanock et al. 2007). 

Si no es duu a terme un aparellament correcte del grup de pacients i el d’individus 

control, qualsevol diferència en les freqüències al·lèliques o genotípiques entre 

ambdós, que podria semblar una associació amb la malaltia, podria ser en realitat el 

reflex de l’evolució o les migracions històriques, de diferències de gènere o d’altres 

processos independents (Cardon i Bell 2001).  

En aquest treball els individus control van ser entrevistats personalment pel personal 

investigador o mitjançant un qüestionari detallat sobre els antecedents personals i 

familiar de mals de cap severs i/o recurrents. Aquells individus que presentaven 

història personal o familiar de migranya o d’altres cefalees van ser exclosos de l’estudi. 

Tots els controls van ser reclutats a les mateixes regions geogràfiques que els casos, 

eren d’origen caucàsic i es van aparellar per sexe amb els casos. A causa de la 

presència de població infantil entre els casos, i l’edat juvenil o adulta d’inici de la major 

part de les migranyes, els casos no s’han aparellat per edat amb els controls, per 

evitar la possible inclusió de controls presimptomàtics. Tot i aquestes precaucions, i a 

causa de l’elevada variabilitat en l’edat d’inici dels primers símptomes migranyosos, no 

es pot descartar que algun del individus control desenvolupi migranya en el futur, tot i 

que l’estratègia utilitzada ha intentat minimitzar aquesta possibilitat. 

Obtenir una bona població de controls és sempre delicat per la dificultat d’obtenir 

mostres de persones sense la patologia estudiada que acceptin participar en l’estudi. 

En aquest treball els controls tenen diverses procedències: donants de sang al banc 

de sang de l’Hospital Vall d’Hebron, familiars no consanguinis de pacients, persones a 

les que es va practicar una anàlisi preoperatòria per patologia no neurològica, o 

persones que acudien a l’hospital a fer-se una analítica per causes diverses no 

relacionades amb cefalees. 
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Alguns autors han suggerit que una població control formada exclusivament per 

donants de sang no és representativa de la població on s’han recollit els casos perquè 

aquests individus han de superar uns criteris de selecció rigorosos i, per tant, acaben 

formant una població d’individus ’supersana’ (Gordon i Finch 2005).  

Una altra consideració important és l’aparellament a nivell de gènere entre casos i 

controls, com s’ha realitzat en el present treball. Aquest punt és especialment crític en 

malalties com la migranya en què la relació de sexes en els pacients està molt 

esbiaixada. Idealment les mostres haurien d’estar aparellades una a una o, quan el 

número de casos no és igual que el número de controls, per freqüència. Aquest 

requisit es basa en la hipòtesi que l’efecte d’algunes variants estudiades sobre el 

fenotip podria ser diferent en homes i en dones. 

En alguns estudis no és possible obtenir dades fenotípiques de la mostra de controls. 

En aquests casos es parla de controls de població general en què la patologia en 

estudi no ha estat exclosa. En conseqüència, la mostra de controls presenta 

teòricament la mateixa freqüència de la patologia estudiada que la població general. 

La presència d’afectats dins del grup control dificulta la detecció de diferències entre 

casos i controls, i es perd poder estadístic. L’efecte de la utilització de controls de 

població general és dependent de la prevalença de la malaltia a la població general. 

En cas de trastorns poc freqüents pot arribar a ser despreciable, mentre que en 

trastorns molt comuns com la migranya pot condicionar l’aparició de falsos negatius.  

L’alternativa dels estudis de tipus cas-control poblacionals són els estudis cas-control 

familiars de tipus TDT, que no han estat objecte d’aquest treball. En aquests casos 

s’estudia la proporció d’al·lels transmesos pels progenitors a un descendent afectat, i 

els al·lels no transmesos serveixen com a controls (Cardon i Bell 2001). 
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2 Consideracions generals sobre els 
estudis d’associació  

Entre els diversos tipus d’estudis d’associació, el estudis cas-control són els més 

utilitzats. En aquest tipus d’abordatge es compara la freqüència de variants al·lèliques 

comunes entre un grup de pacients i un grup de controls amb l’objectiu d’identificar 

una correlació amb el fenotip. Diferències estadísticament significatives en les 

freqüències al·lèliques, genotípiques i/o haplotípiques indiquen la presència d’una 

variant que participa en el desenvolupament de la malaltia o que aquesta està en 

proximitat. És molt important realitzar un disseny apropiat de l’estudi per maximitzar la 

probabilitat d’identificar variants de susceptibilitat. En els següents apartats, es 

discuteixen diversos factors que poden influenciar en els estudis cas-control. 

2.1 Determinació del fenotip en una malaltia complexa  

El grup de pacients inclosos a l’estudi ha de ser homogeni per poder identificar causes 

genètiques comunes. Incloure diferents fenotips en un estudi, incrementant 

l’heterogeneïtat, pot conduir a la no detecció d’associacions quan aquestes són reals 

(falsos negatius o errors de tipus II). Les característiques clíniques de les migranyes 

s’han discutit àmpliament a la primera part de la discussió. 

Tot i l’evident benefici que ha comportat per als estudis genètics la utilització de criteris 

estandarditzats de classificació clínica d’ús general per tota la comunitat científica, cal 

tenir en compte que aquests criteris no estan basats en el coneixement de les bases 

genètiques del trastorn, i per tant tenen unes limitacions evidents. És, doncs, plausible, 

que els avenços en el coneixement de les causes de la migranya obliguin en algun 

moment a modificar les classificacions actuals, basades únicament en dades clíniques. 

2.2 Errors de genotipació 

Els estudis cas-control poblacionals són especialment vulnerables a errors de 

genotipació en comparació amb els estudis basats en famílies, ja que no és factible 

detectar possibles errors tècnics mitjançant anàlisis de segregació (Abou-Sleiman et 

al. 2006). Generalment els estudis d’associació comporten la genotipació d’un gran 

nombre de SNPs en una gran quantitat de mostres. Errors en la classificació 

genotípica a petita escala o aleatoris no tendeixen a incrementar els errors de tipus I, 
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ja que en principi s’esdevenen de forma independent d’estatus; no obstant, tenen com 

a conseqüència una pèrdua de poder estadístic (Gordon i Finch 2005; Pompanon et al. 

2005; Abou-Sleiman et al. 2006; Miller et al. 2008). La genotipació de casos i controls 

realitzada en centres diferents o per tècniques diferents podria donar lloc a errors 

diferencials no aleatoris, que podria tenir especial rellevància quan es procedeix per 

exemple a la imputació de les dades mancants (Gordon i Finch 2005). 

A nivell pràctic, les contramesures habituals inclouen la inclusió de mostres duplicades 

intra i entre plaques, la utilització de controls negatius i la comprovació de la 

classificació per seqüenciació d’un grup de mostres de cada genotip (Abou-Sleiman et 

al. 2006). Alguns autors han suggerit que seria desitjable incloure dades confirmatòries 

mitjançant una segona tècnica de genotipació per verificar l’exactitud de les dades 

(Chanock et al. 2007).  

De forma habitual, es mesura l’equilibri Hardy-Weinberg (HWE) en la mostra control 

per comprovar al qualitat de les dades genotípiques sota l’assumpció que una taxa 

d’errors elevada genera desequilibri (Pompanon et al. 2005). En aquest treball el 

llindar de significació per l’HWE s’ha establert a P=0,01 i s’han hagut d’eliminar dos 

marcadors (rs1274446 del gen HTR7 i rs609209 el gen CPLX4) dels estudis perquè no 

complien aquest criteri. 

En aquest treball els marcadors s’han genotipat tant de forma manual com 

automatitzada. Per la confirmació dels genotips manuals s’han repetit un cert nombre 

de mostres i s’han inclòs individus CEPH de genotip conegut. A més, l’assignació dels 

diferents genotips s’ha verificat per seqüenciació directa. Pel que fa la genotipació 

automatitzada, s’han repetit individus en diferents plaques obtenint valors molt propers 

al 100% d’identitat. 

Particularment interessant ha estat l’oportunitat de genotipar quatre SNPs, tres del gen 

STX1A i un del gen SNAP25, en aproximadament 350 individus mitjançant dues 

tècniques diferents: manualment per PCR-RFLP o PCR-SSCP i de forma 

automatitzada amb la tecnologia SNPlex. Les dades de discordança estan recollides a 

la taula 17, essent la mitjana de 0,36% amb una desviació estàndard de 0,28. 

D’aquests valors es pot concloure que la taxa d’error de genotipació en aquests 

estudis és mínima. 
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Taula 17.  Comparació genotipació manual vs genotipació SNPlex 

Gen SNP Genotipats 
Manualment 

Tècnica 
genotipació 

Genotipats 
SNPlex 

Genotips 
discordants 

Percentatge de 
discordança per marcador 

STX1A rs6951030 420 PCR-SSCP 332 2 0,60% 

 rs941298 420 PCR-SSCP 348 2 0,57% 

 rs4363087 420 PCR-PFLP 350 1 0,28% 

SNAP25 rs4813925 420 PCR-PFLP 350 0 0% 

2.3 Estratificació poblacional 

L’estratificació poblacional es dóna quan la mostra recollida està formada per una 

barreja d’individus de característiques diferents, en general en relació amb la seva 

ètnia, que poden determinar diferències en les freqüències al·lèliques no relacionades 

amb la malaltia estudiada. El problema sorgeix quan una de les ètnies està 

representada de forma desproporcionada entre casos i controls, com la població 1 de 

la figura 17, de manera que qualsevol polimorfisme neutre que presenti freqüències 

al·lèliques diferents entre les dues poblacions podria ser erròniament observat com a 

factor de risc (o protector) en l’estudi d’associació de casos versus controls, com l’al·lel 

gris de la figura 17. Les evidències d’associació poden ser significatives, però en 

realitat no estarien relacionades amb una influència real de l’al·lel investigat, sinó que 

són degudes a l’estructura de la població (Cardon i Bell 2001; Colhoun et al. 2003; 

Abou-Sleiman et al. 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  Esquema il·lustratiu del problema de l’estratificació poblacional. Cada cercle correspon 
a un al·lel, les dues variants del qual estan representades en gris o taronja. L’al·lel gris és més 
freqüent a la població 1, de manera que a nivell global sembla sobrerepresentat en casos. 
Adaptada de (Balding 2006). 

Per tant, l’existència d’ancestres genètics homogenis comuns en casos i controls és 

necessària, ja que l’evolució històrica dels haplotips i els patrons de LD poden variar 

significativament entre diferents grups ètnics i donar lloc a resultats erronis. S’ha de 

tenir especialment en consideració aquells casos en què la prevalença de la malaltia 

Població 1 

Població 2 

Casos         Controls 
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estudiada és més elevada en un grup ètnic respecte als altres, que podria resultar en 

una sobrerepresentació d’aquesta població entre els casos (Abou-Sleiman et al. 2006). 

Alguns grups ètnics que tenen un nombre limitat de fundadors poden proporcionar 

menys heterogeneïtat en la malaltia i regions més àmplies de LD, facilitant l’estratègia 

dels estudis d’associació com per exemple les poblacions de Sardenya, Finlàndia o 

Islàndia (Cardon i Bell 2001).  

Per tal d’evitar la presència d’estratificació poblacional en aquest estudi, la mostra de 

casos i controls està formada exclusivament per individus d’ètnia caucàsica 

descendents de població espanyola. Com que els individus provenien de dues regions 

geogràfiques diferenciades (Catalunya i Galícia), s’ha volgut confirmar l’absència de 

subestructures poblacionals abans de procedir a l’anàlisi conjunt de les mostres.  

Per assolir aquest objectiu s’han genotipat un grup de 48 SNPs intergènics 

independents localitzats a una distància mínima de 100 kb de qualsevol gen conegut 

(Sanchez et al. 2006). Els genotips obtinguts s’han estudiat mitjançant tres 

aproximacions diferents per descartar l’existència de subpoblacions. En primer lloc 

s’ha utilitzat el programa STRUCTURE, que utilitza genotips de múltiples loci per 

investigar l’estructura de la població (Pritchard et al. 2000; Falush et al. 2003). Sota 

diverses assumpcions sobre el número de subpoblacions presents a la nostra mostra 

de casos i controls, entre un i cinc en el nostre cas, s’ha determinat la probabilitat 

associada a cadascun dels models. La situació que s’ajusta millor a la nostra població 

és la presència d’una sola població homogènia, tot recolzant l’absència de subestrats. 

En segon lloc s’ha calculat el coeficient Fst utilitzat per valorar el grau de variabilitat 

genètica entre poblacions i dins d’una població (Goudet 1995). Els valors calculats del 

coeficient Fst per a casos i controls estudiats conjuntament són propers a zero i 

indiquen que no hi ha heterogeneïtat a la mostra, recolzant per tant també la presència 

d’una sola població. Finalment, s’ha aplicat el mètode de Pritchard i Rosenberg per 

avaluar si les distribucions genotípiques per a aquests marcadors (sota models de 

codominància, dominància i recessivitat) eren les mateixes en casos i controls 

(Pritchard i Rosenberg 1999). Una vegada més, els resultats han descartat la 

presència d’heterogeneïtat poblacional. Aquestes anàlisis permeten concloure amb 

força certesa que la població estudiada en aquest treball no està estratificada, de 

manera que és poc probable que les associacions positives obtingudes siguin producte 

d’un biaix ètnic (o de qualsevol altre tipus) entre casos i controls.  
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2.4 Selecció de polimorfismes i arquitectura gènica 

La selecció de les variants polimòrfiques a estudiar és un punt clau en el disseny dels 

estudis. Els estudis d’associació es basen en la premissa que els polimorfismes 

analitzats estan implicats a la malaltia (associació directa) o que estan en LD amb 

aquesta variant rellevant a nivell funcional (associació indirecta, figura 18; Cordell i 

Clayton 2005). 

  

 

 

 

 

Figura 18. Esquema il·lustratiu dels tipus d’estudis d’associació: associació directa i indirecta.  

Abans, la majoria del estudis d’associació tan sols contemplaven un nombre reduït de 

polimorfismes candidats pels quals es tenien evidències de conseqüències a nivell 

funcional. Però aquest tipus de polimorfisme és relativament rar, mentre que en un gen 

poden haver-hi multitud de variants no codificants de les quals es desconeix si tenen 

rellevància a nivell funcional. La tendència actual en els estudis de gens candidats és 

la cobertura gènica basada en patrons coneguts de LD, la qual cosa incrementa el 

nombre de marcadors analitzats i el cost dels estudis.  

2.4.1 Selecció de variants polimòrfiques 

Els estudis d’associació directa es basen en polimorfismes potencialment causals amb 

rellevància funcional prèviament establerta. Aquest tipus d’estudi és més senzill i més 

potent, però la identificació de polimorfismes candidats d’aquestes característiques és 

més complicada. Les variants situades en regions codificants dels gens que impliquen 

canvis d’aminoàcid són bones candidates, però n’hi ha moltes altres, com ara les 

variants situades en zones reguladores de la transcripció, o implicades en el tall i 

empalmament d’exons (splicing) o en d’altres modificacions post-transcripcionals 

(Cordell i Clayton 2005). La principal limitació és doncs el desconeixement de les 

possibles implicacions funcionals de la major part dels polimorfismes del genoma 

humà. Alguns autors han adoptat aquesta estratègia i han seleccionant un grup molt 

ampli de polimorfismes localitzats a regions promotores o variants exòniques per 

estudiar la seva participació en diferents trastorns psiquiàtrics (Gratacos et al. 2008). 

Com més coneixement es tingui sobre els efectes dels polimorfismes, més gran serà el 

número d’estudis d’associació directa. Actualment en migranya els estudi directes són 
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limitats i la tendència general és cap als estudis d’associació indirecta utilitzant 

criteris de màxima cobertura gènica. 

La selecció de polimorfismes en els estudis d’associació indirectes es basa en els 

coneixements actuals sobre els patrons de LD en el genoma humà per determinar un 

grup de marcadors que representen la major part de la variabilitat genètica de la regió. 

El desequilibri de lligament existeix perquè els diversos al·lels estudiats per a 

cadascuna de les variacions tenen un origen ancestral comú. L’objectiu del projecte 

internacional HapMap és determinar les freqüències de variants polimòrfiques de tipus 

SNP i caracteritzar els patrons de LD al llarg del genoma humà, estudiant diverses 

poblacions (2003; Zondervan i Cardon 2004; 2005; Frazer et al. 2007). S’ha detectat 

que el genoma humà està format per blocs de grandària variable en què el LD és alt i 

la diversitat haplotípica limitada, i que estan separats entre ells per punts calents de 

recombinació (Daly et al. 2001; Zhang et al. 2002; Cardon i Abecasis 2003; Tapper et 

al. 2005; Gu et al. 2008). 

L’objectiu comú dels diferents mètodes de selecció és limitar el nombre de 

polimorfismes a estudiar tot reduint les redundàncies genètiques, però minimitzant 

alhora la pèrdua d’informació. La majoria de polimorfismes que s’estudien són de tipus 

SNP (variacions d’un sol nucleòtid), per la seva elevada freqüència en el genoma, en 

comparació amb d’altres variacions com les VNTR (número variable de repeticions en 

tàndem) o les indels, entre d’altres. Els criteris de selecció es basen en la detecció de 

blocs haplotípics o simplement en el LD entre parelles de SNPs (Gabriel et al. 2002; 

Carlson et al. 2004; Gu et al. 2008). S’ha estimat que seleccionant tots els SNPs que 

no estan correlacionats, és a dir excloent aquells que estan a r2≥0.80 respecte a un 

SNP representatiu (tagSNP), la densitat de SNPs es redueix entre un 75-90% sense 

pèrdua essencial d’informació (2005).  

Per altra banda, hi ha un cert nombre de SNPs que no han estat genotipats en el 

projecte HapMap i que en conseqüència no es genotipen en estudis basats en 

cobertura gènica, fet que podria ser perjudicial en alguns estudis de malalties 

complexes. S’ha estimat que per aquesta causa es produeix una reducció del 20% en 

el poder estadístic si s’utilitzen poblacions d’origen caucàsic (Gu et al. 2008). 

Per a la selecció de SNPs d’aquest treball s’han utilitzat els programes LD-select 

(Carlson et al. 2004) i Haploview (Barrett et al. 2005). LD-select utilitza un algoritme 

per a identificar grups (anomenats bins) de SNPs, a una MAF i un valor mínim de r2 

establerts per l’usuari. Estudiar aquest grup reduït de tagSNPs és representatiu dels 

SNPs de tot el gen segons els criteris establerts. En el disseny de l’estudi s’han 

seleccionat tots els tagSNPs amb r2<0.85 en relació a tots els SNPs genotipats a la 
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segona fase del projecte HapMap de cada gen més 5 kb flanquejants a 5’ i 3’, amb 

MAFs superior a 0,15 o 0,25 segons el nombre de tagSNPs per gen. Això implica que 

marcadors amb MAF<0,15 no han estat estudiats, i en alguns gens tampoc els SNPs 

amb MAF<0,25. A més, una vegada genotipats els marcadors a la nostra sèrie 

d’individus, s’han establert els patrons de LD dins la nostra població control i s’han 

eliminat de l’estudi aquells marcadors que, tot i presentar valors de r2>0,85 en relació a 

qualsevol altre marcador segons HapMap, assoleixen valors superiors a 0,85 a la 

nostra població. Tot i que descartar informació és sempre poc desitjable, la pèrdua és 

limitada en comparació amb els beneficis que s’obtenen per la simplificació de les 

anàlisis i l’increment del poder estadístic de l’estudi conseqüència de la reducció del 

nombre de comparacions (Balding 2006). Un altre inconvenient és l’eliminació de 

marcadors deguts a incompatibilitats en el disseny dels assaigs SNPlex. També s’han 

eliminat aquells SNPs amb percentatges d’individus genotipats inferior al 90 o al 85% 

segons l’estudi. Finalment, cal recordar que hi ha molts polimorfismes que no estan 

inclosos al HapMap, la nostra base de dades de referència.   

Aquestes eliminacions han fet que el nivell de cobertura dels gens estudiats no sigui 

l’òptim en alguns casos, de manera que els resultats obtinguts no són necessàriament 

concloents, especialment si són negatius. Un exemple significatiu seria el cas del gen 

que codifica el transportador de serotonina SLC6A4, amb una cobertura només del 

50%, o el gen que codifica el receptor de dopamina de tipus 4, DRD4, que no ha pogut 

ser estudiat. Una possible solució de cara a futurs estudis seria incloure en el disseny 

dels SNPs a genotipar dos SNPs per a cada bin. Però això incrementaria força el cost 

dels estudis i no resoldria el problema dels bins formats per un únic SNP. Segurament 

una solució millor seria utilitzar, un cop es disposa dels resultats de la genotipació 

SNPlex, tècniques alternatives per a la genotipació d’aquelles variacions que han fallat 

per motius diversos.  

Independentment de l’estratègia adoptada per a l’estudi, en últim terme serà necessari 

realitzar estudis funcionals per determinar el possible paper causal d’una variant 

genètica, ja que la relació de causa-efecte entre gen i malaltia no es pot demostrar tan 

sols mitjançant els estudis d’associació (Cardon i Bell 2001). 

2.4.2 Freqüència de la variant de susceptibilitat 

La hipòtesi de la malaltia comuna - variant comuna (common disease-common variant, 

CDCV) implica que moltes variants genètiques a la base de les malalties complexes 

són comunes a la població, i en conseqüència es poden identificar mitjançant estudis 

d’associació. L’alternativa recolzada per alguns autors és que la contribució genètica a 

les malalties complexes està determinada per múltiples variants de baixa freqüència 
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que confereixen un risc moderat (Zondervan i Cardon 2004; Balding 2006). No obstant, 

s’ha detectat que tan sols 3 dels 43 SNPs identificats fins ara mitjançant estudis 

d’associació de tot el genoma (Genome-Wide Association Studies, GWAS) que han 

assolit valors significatius (de l’ordre de 10-8) i que s’han replicat en diverses 

poblacions presentaven una MAF inferior a 0,1 (Iles 2008). Això recolzaria la hipòtesi 

que la majoria dels al·lels associats a trastorns comuns són també comuns, tot i que 

podria haver-hi un biaix inherent a la dificultat estadística de detectar efectes genètics 

causats per variants poc freqüents, que requeriria mides mostrals molt grans (si parlem 

de variants d’efecte menor). 

També s’ha postulat que caldria buscar l’etiologia molecular d’alguns trastorns 

complexes en la contribució d’un número relativament reduït de variants rares d’efecte 

major, i no menor com s’assumeix generalment (Bodmer i Bonilla 2008). Totes 

aquestes qüestions romanen encara obertes perquè no s’ha pogut dibuixar fins ara el 

paisatge genètic complet de cap trastorn complex. 

2.5 Estimació d’haplotips 

En els estudis d’associació poblacionals els individus no estan emparentats i, en 

conseqüència, no es disposa d’informació sobre la fase haplotípica dels progenitors. 

És per això que cal recórrer a mètodes estadístics per estimar aquestes fases. Hi ha 

diversos programes d’estimació d’haplotips, i en aquest treball s’han utilitzat 

l’UNPHASED (Dudbridge 2008) per a la identificació dels haplotips de risc per a la 

malaltia i el PHASE (Stephens et al. 2001) per a l’estimació dels haplotips específics 

de cada individu.  

Estimar la fase en casos i controls simultàniament permet una millor estimació de les 

freqüències sota la hipòtesi de no associació, però podria introduir un biaix cap a 

aquesta hipòtesi, i per tant generar un major nombre d’errors de tipus II o falsos 

negatius. Contràriament, estimar la fase en casos i controls per separat pot portar a un 

increment dels errors de tipus I o falsos positius (Balding 2006). En aquest treball s’ha 

optat per estimar els haplotips en casos i en controls de forma separada, ja que l’estudi 

d’haplotips s’ha limitat a aquells gens que s’han trobat associats a nivell genotípic o 

al·lèlic, amb una diferent distribució entre casos i controls. És possible que els valors 

de OR obtinguts siguin una mica més elevats del que s’esperaria.  

No hi ha descrit cap procediment estàndard per a la identificació d’haplotips de risc i 

molts estudis s’han limitat a estimar haplotips formats per marcadors físicament 

consecutius. En aquest treball s’han considerat totes les combinacions possibles de 

dues variants i s’ha fixat la millor parella (OR més elevat) per estudiar totes les 
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possibles combinacions afegint una tercera variant i així successivament. És possible 

que anar fixant un haplotip abans de procedir l’estudi amb més marcadors estigui 

impedint la detecció d’altres combinacions que podrien ser més significatives, però 

s’ha considerat aquesta estratègia més robusta i més adequada per evitar l’increment 

en el nombre de comparacions. A més, en alguns casos les limitacions computacionals 

impedirien seguir una aproximació més oberta. Seguint aquesta estratègia és possible 

que l’haplotip de risc identificat no contingui els SNPs associats nominalment. Un 

exemple d’aquesta situació és l’haplotip de risc identificat en el gen DDC en el grup de 

MA. 

2.6  Interaccions gen-gen i gen-ambient 

De forma general, els gens no actuen de forma simplista, sinó a través de xarxes 

d’interacció complexes que impliquen interaccions gen-gen i gen-ambient, de tal 

manera que s’ha argumentat que els estudis d’associació, tal com estan plantejats en 

l’actualitat són simplistes i reduccionistes (Colhoun et al. 2003).  

A nivell biològic, l’epistasi és l’efecte emmascarant pel qual una variant o al·lel en un 

locus impedeix que una altra variant d’un altre locus manifesti el seu efecte. En 

genètica estadística l’epistasi es refereix específicament a una desviació de l’efecte 

additiu de dos al·lels de diferents loci respecte a la seva contribució al fenotip. Essent 

així, el model multiplicatiu es considera un model epistàtic en què les vies implicades 

en la malaltia que reben la influència dels dos loci no són independents. Tot i que el 

descobriment d’efectes epistàtics pot tenir un valor limitat en el coneixement dels 

mecanismes biològics a la base de la patologia, acceptar diferents tipus d’interacció 

entre loci potencialment implicats en la malaltia podria augmentar les probabilitats de 

detectar efectes genètics (Cordell 2002). Així, considerar interaccions epistàtiques 

entre loci potencialment implicats en la migranya podria conduir a la identificació de 

variants genètiques altrament no detectades. Això també pot ser útil en la predicció del 

fenotip i per dirigir les intervencions. No obstant, la inferència de l’efecte biològic a 

partir dels resultats estadístics pot ser molt complicada i requereix mides mostrals molt 

grans. La qüestió de les interaccions biològiques es pot resoldre segurament millor 

mitjançant estudis moleculars (Cordell 2002). 

Actualment hi ha múltiples mètodes estadístics per a detectar interaccions gen-gen 

que presenten avantatges i inconvenients (Musani et al. 2007). La regressió logística 

és una aproximació molt utilitzada per avaluar interaccions gen-gen en variables 

discretes (en contraposició a les continues), i permet el modelatge directe de la relació 

matemàtica entre factors genètics de risc per la malaltia i altres factors de risc. També 
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s’han desenvolupat altres mètodes estadístics per solucionar les limitacions d’aquesta 

aproximació i per avaluar trets quantitatius (Thornton-Wells et al. 2004). 

En aquest treball s’ha utilitzat la regressió logística per comparar els nivells de 

significació dels models additiu i multiplicatiu i avaluar així la possible presència 

d’interaccions. Tan sols s’han avaluat aquests efectes quan els marcadors associats 

s’han identificat en el mateix grup clínic, però no s’han detectat en cap cas fenòmens 

epistàtics.  

Un dels reptes del estudis de les malalties complexes és l’avaluació de la intervenció 

dels fenòmens ambientals. Possiblement, quan es tingui un coneixement més profund 

de les causes de les migranyes es podran dissenyar estudis per avaluar els efectes 

ambientals. 

2.7  Mecanismes epigenètics 

Els mecanismes genètics expliquen els estats heretables que són conseqüència de 

canvis en la seqüència d’ADN, mentre que els mecanismes epigenètics descriuen 

estats heretables que no depenen de la seqüència de l’ADN. Mecanismes epigenètics 

són aquells que resulten en canvis a nivell d’ADN i proteïnes reguladores de l’ADN que 

no modifiquen la seqüència de nucleòtids però que poden comportar el silenciament o 

l’activació de gens. S’han descrit quatre processos epigenètics principals: metilació 

d’ADN, remodelació de cromatina, ARNs no codificants i edició d’ADN i ARN (Strachan 

i Read 2005; Mehler 2008). Els dissenys actuals dels estudis d’associació són 

incapaços de detectar efectes epigenètics i serà necessari el desenvolupament de 

noves estratègies per avaluar la participació d’aquests mecanismes a les malalties 

comunes. 

De forma similar a altres patologies complexes, s’ha proposat que mecanismes 

epigenètics poden tenir un paper rellevant en la determinació del fenotip de les formes 

comunes de migranya (Montagna 2008a). Aquesta hipòtesi podria explicar la dificultat 

d’identificar gens implicats en les formes comunes de migranya. 

2.8 Correccions per múltiples comparacions 

La tendència en els estudis d’associació és augmentar el número de gens i de variants 

analitzats. Això implica un increment important en el número de comparacions que es 

realitzen, i per tant augmenta la probabilitat que algun resultat sigui estadísticament 

significatiu tan sols per atzar (fals positiu). Cal, per tant, establir llindars de significació 

més rigorosos que tinguin en compte el número de tests realitzats, però no hi ha un 

mètode universal per establir aquests nous límits. Una correcció inadequada per a 
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proves múltiples pot derivar en dos resultats igualment indesitjables: increment de 

falsos positius (errors de tipus I) deguts a una correcció dèbil, o no detecció d’efectes 

reals de les variants sobre el fenotip (errors de tipus II) deguts a l’aplicació d’una 

correcció massa severa. Per resoldre aquest problema s’utilitzen diferents 

aproximacions. La més clàssica consisteix en ajustar el valor del llindar de significació 

nominal, convencionalment establert a α=0,05, en funció del nombre de comparacions 

executades (Gordon i Finch 2005; Abou-Sleiman et al. 2006; Chanock et al. 2007). 

2.8.1 La correcció de Bonferrroni per múltiples comparacions  

El mètode clàssicament més utilitzat en epidemiologia genètica és la correcció de 

Bonferroni per a múltiples comparacions, un mètode versàtil i simple però conservador 

que requereix la independència dels tests. Aquesta correcció estableix un nou llindar 

de significació (α’) segons el nombre de tests independents realitzats (n) seguint la 

relació α’= α/n, amb α típicament igual a 0,05. Això assegura una probabilitat d’error 

de tipus I no superior al 5% en cadascuna de les comparacions realitzades. El 

problema dels estudis d’associació és que sovint no està clar el nombre d’hipòtesis 

independents que es contrasten, de manera que l’aplicació estricta d’aquest mètode és 

extremadament conservadora i tendeix a incrementar els errors de tipus II (Curran-

Everett 2000; Colhoun et al. 2003; Abou-Sleiman et al. 2006).  

En aquest treball s’han estudiat diverses variants que pertanyen a un mateix gen i 

s’han eliminat de les anàlisis aquells SNPs que aportaven informació redundant 

(r2>0,85). No obstant, la resta de marcadors dins de cada gen poden presentar nivells 

no nuls de LD, de manera que no es tracta de marcadors totalment independents. 

D’altra banda, s’han realitzat anàlisis dels subgrups MO i MA de forma separada, o en 

alguns casos de forma conjunta, de manera que els grups fenotípics tampoc són 

independents. A més, les distribucions al·lèliques, genotípiques i haplotípiques també 

estan relacionades entre elles i per tant les diverses comparacions no són tampoc 

independents. En conseqüència, ajustar el nivell de significació pel mètode de 

Bonferroni en aquest treball és massa conservador i implica rebutjar associacions 

potencialment reals. Per aquesta raó també s’han aplicat altres mètodes.  

2.8.2 Mètodes alternatius de correcció per a múltiples comparacions  

Actualment, la utilització de mètodes alternatius més apropiats va augmentant entre 

els investigadors. Els mètodes bayesians utilitzen la probabilitat a priori d’obtenir una 

associació per calcular la posterior probabilitat d’obtenir un fals positiu, però requereix 

una estimació d’una probabilitat apriorística. Una altra aproximació és la taxa de falsos 

descobriments (False Discovery Rate, FDR) que calcula la proporció de resultats 
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falsos positius entre tots els resultats positius obtinguts, o dit d’una altra manera, la 

fracció d’hipòtesis nul·les rebutjades per error. El FDR considera la distribució dels 

nivells de significació assolits (valors de P) com un tot i discrimina entre la distribució 

uniforme (hipòtesi nul·la) i aquells valors que se’n desvien (hipòtesi alternativa), 

ajustant el nivell de significació. Una altra solució és la utilització de correccions 

basades en procediments computacionals tals com el mètode de correccions per 

permutacions. En aquestes aproximacions, mantenint les dades genotípiques, 

s’assigna el fenotip de forma aleatòria entre els individus per generar grups de dades 

que mantenen l’estructura de desequilibri de lligament però que compleixen la hipòtesi 

nul·la de no associació amb el fenotip, procés que es realitza múltiples vegades. 

S’obtenen d’aquesta manera nous valors ajustats de significació que es comparen 

amb el valor α. L’avantatge d’aquests mètodes és que es poden aplicar quan les 

comparacions són independents o quan estan relacionades. La selecció d’un tipus de 

correcció o un altre dependrà de cada estudi, però haurà de ser adequat al conjunt de 

dades (Curran-Everett 2000; Gordon i Finch 2005; Abou-Sleiman et al. 2006; 

Chanock et al. 2007). 

En aquest treball s’ha utilitzat el FDR per a establir un llindar de significació ajustat 

després de les comparacions genotípiques i al·lèliques aplicades a polimorfismes 

individuals. El mètode de permutacions s’ha aplicat en les anàlisis d’haplotips. La 

utilització d’aquests mètodes ha permès identificar associacions que no es mantenien 

significatives en aplicar les correccions de Bonferroni. 

2.8.3 Múltiples estudis amb les mateixes mostres 

Un dels problemes que presenten els estudis d’associació i que generalment no es 

considera en els estudis publicats fins ara és la realització d’anàlisis successives de 

marcadors addicionals en un determinat grup de casos i controls. Encara que això 

comporti la identificació d’associacions interessants, implica que tots els resultats 

obtinguts es vegin afectats per la penalització per les múltiples comparacions. Aquesta 

és una de les limitacions que presenta aquest treball, ja que s’han estudiat en treballs 

separats diversos grups de gens i s’han aplicat les correccions corresponents a cada 

un dels grups però no a l’estudi global, que ha anat creixent al llarg del temps. Així, els 

resultats que s’han identificat com a positius perquè superen els llindars ajustats en 

cada estudi individual, podrien no ser significatius si es considera el conjunt de 

comparacions realitzades sumant tots els treballs que hem dut a terme. 
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2.9 Rèpliques  

El propòsit de replicar els estudis d’associació és avaluar un resultat positiu obtingut en 

un estudi anterior en una cohort independent per confirmar que l’associació positiva 

identificada inicialment és vàlida. Aquesta rèplica la pot realitzar el mateix grup o un 

grup independent. Intentar reproduir un estudi independentment pot donar lloc a 

resultats contradictoris causats per l’heterogeneïtat en el disseny que podrien 

desembocar en la impossibilitat d’identificar l’associació, i en un biaix de publicació 

(Abou-Sleiman et al. 2006; Chanock et al. 2007). En conseqüència, s’han de 

considerar una sèrie de paràmetres en els estudis de rèpliques. 

En primer lloc el disseny d’un estudi per replicar uns resultats ha de basar els càlculs 

de la mida de la mostra en un efecte més petit que l’efecte identificat en l’estudi inicial. 

Si els estudis en què es replica una associació no presenten un poder adequat per 

detectar un efecte dèbil, el més probable és que el resultat de l’associació no sigui 

significatiu a la rèplica. És possible, doncs, que moltes associacions positives siguin 

reals però no reproduïbles perquè l’efecte del risc és molt dèbil (Salas i Carracedo 

2007). 

En segon lloc, una rèplica real implica l’anàlisi dels mateixos polimorfismes i la mateixa 

direcció de l’efecte en una població de la mateix ètnia mesurada en el mateix fenotip 

que l’estudi original. S’han de distingir els treballs que estudien el mateix marcador, un 

marcador en LD, o SNPs addicionals genotipats per identificar noves variants 

associades a la malaltia a la regió (Chanock et al. 2007). 

En tercer lloc, els fenotips analitzats a les rèpliques han de ser comparables a aquells 

que es presenten a l’estudi inicial i sense estratificació poblacional. S’ha vist que 

associacions significatives en diversos estudis d’una mateixa població no 

necessàriament són positives en altres poblacions. Els mecanismes de susceptibilitat, 

així com la contribució relativa d’un polimorfisme pot ser diferent entre poblacions. No 

replicar uns resultats en una població d’origen diferent no invalida forçosament les 

troballes inicials ja que només aporten informació sobre la manca d’efecte sobre la 

segona població (Chanock et al. 2007; Zondervan i Cardon 2007).  

En molts casos, els estudis de replicació no aconseguiran reproduir els resultats 

inicials. Aquestes troballes són de valor i permeten distingir els falsos positius de les 

senyals realment positives que han de continuar essent estudiades per identificar la 

variant responsable. Les rèpliques són essencials per establir la credibilitat d’una 

associació genotip-fenotip (Chanock et al. 2007). 
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El tema de les rèpliques ha estat d’especial interès en aquest estudi. Els primers 

treballs no disposen de rèplica: estudi de gens de receptors hormonals, estudis 

relacionats amb el sistema serotoninèrgic i estudi del gen STX1A. Actualment, però, la 

inclusió d’una rèplica en els treballs està esdevenint un requisit necessari per tal de 

donar força als resultats obtinguts i perquè siguin acceptats per ser publicats. Els gens 

del sistema dopaminèrgic han estat estudiats seguint aquest tipus d’estratègia. De la 

mateixa manera, els resultats positius obtinguts per als gens relacionats amb la 

neurosecreció estan a l’espera de ser replicats en una segona mostra. 

D’altra banda, hem observat en els nostres estudis el problema de les comparacions 

amb estudis anteriors centrats en els mateixos gens, ja que no sempre les variants que 

hem estudiat són equivalents a les estudiades per altres autors. És per això que 

alguns resultats negatius obtinguts per nosaltres no invaliden associacions positives 

anteriors. Tan sols l’estudi dels gens relacionats amb el sistema dopaminèrgic és 

comparable a un treball publicat molt recentment en què s’ha seguit la mateixa 

estratègia de cobertura genètica (Todt et al. 2009). La principal diferència entre 

aquests estudis és que el nostre treball inclou pacients amb MO i MA, mentre que 

l’estudi anterior tan sols inclou pacients amb MA. La divergència en els resultats 

observats podria ser deguda al fet que les variants de susceptibilitat identificades 

siguin responsables exclusivament de la MA i que no siguin detectables a la nostra 

mostra a causa de la presència d’individus amb MO. Com que en el nostre estudi dels 

gens relacionats amb el sistema dopaminèrgic s’ha seguit l’estratègia de dividir la 

població estudiada en dues per tenir una sèrie original i una sèrie-rèplica, no s’ha 

disposat de suficient poder estadístic per estudiar el grup de MA de forma aïllada. 

2.10  Poder estadístic 

Un dels passos fonamentals en el disseny i la planificació d’un estudi d’associació és 

el càlcul del número d’individus necessari per detectar un determinat efecte genètic 

sobre una malaltia concreta. El poder estadístic és la probabilitat d’obtenir en un estudi 

un resultat significatiu quan aquest resultat és cert a la població on s’han recollit els 

subjectes d’estudi (Zondervan i Cardon 2004). S’han de tenir en compte diversos 

factors en l’estimació del poder estadístic, alguns d’ells desconeguts en bona mesura: 

la magnitud de l’efecte de la variant responsable, la freqüència al·lèlica del marcador 

funcionalment rellevant per la malaltia i la del marcador analitzat, el LD entre aquests 

marcadors, la mida de la mostra i la prevalença de la malaltia (Abou-Sleiman et al. 

2006).  
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Hi ha un ampli ventall de programes que permeten estimar el poder estadístic tant per 

a estudis d’associació com per a estudis de lligament (Knight 2004). Un dels que 

presenta un major nombre d’utilitats és el Genetic Power Calculator (Purcell et al. 

2003), que té una interfase web i un arxiu de sortida (output) concís i útil. El programa 

Power Associations With Errors té en compte possibles errors de genotipació per tal 

d’adequar la mida de la mostra (Gordon et al. 2002; Gordon et al. 2003).  

En general, no coneixem la magnitud de l’efecte real de les variants genètiques sobre 

les malalties complexes. Hom tendeix a pensar que les variants comunes 

contribueixen individualment en un grau molt petit sobre el fenotip. Per a polimorfismes 

amb freqüències al·lèliques >0,2 s’estima que el risc relatiu pot estar dins del rang 1,1-

1,5, mentre que per a freqüències al·lèliques entre 0,05 i 0,2 el risc relatiu podria 

arribar fins a ∼3. Això sembla cert per definició, donat que una variant comuna amb un 

risc relatiu més alt explicaria una proporció gran de la causalitat de la malaltia, la qual 

cosa faria que la condició s’assemblés més a una malaltia mendeliana que a una 

complexa (Zondervan i Cardon 2007).  

Si es fa servir una estratègia indirecta amb una selecció òptima de marcadors, els 

polimorfismes no causals estudiats cobreixen adequadament la variant o variants que 

són rellevants a nivell funcional. El poder estadístic del mètode indirecte és màxim 

quan la freqüència al·lèlica del marcador estudiat i la del marcador de risc és la 

mateixa i estan en LD total (Abou-Sleiman et al. 2006). 

Mostres de mida reduïda són un problema freqüent que poden ser causa d’un poder 

estadístic insuficient per detectar contribucions genètiques menors. De forma similar, 

mostres petites poden proporcionar estimacions de la magnitud de l’efecte observat 

imprecises o incorrectes (Chanock et al. 2007). S’ha estimat que estudis de 500-1000 

casos i controls haurien de ser generalment suficients per detectar efectes amb OR>2-

3. En canvi, per detectar marcadors amb efectes menors, OR ∼1.2-1.3, es 

necessitaran estudis de ∼5000 casos i controls (Zondervan i Cardon 2004). Com a 

guia general, es requereixen mostres de 1000 casos i 1000 controls per detectar OR 

de ∼1,5 de magnitud amb un mínim poder del 80% per a marcadors amb MAF >10% 

(Cardon i Bell 2001; Abou-Sleiman et al. 2006; Zondervan i Cardon 2007) . 

Un factor que generalment resta poder a la detecció d’associacions en l’estudi de les 

malalties complexes és l’heterogeneïtat clínica de la malaltia, que pot ser el reflex de 

l’heterogeneïtat genètica subjacent. La divisió dels pacients en subgrups fenotípics 

més homogenis podria ser la solució, però en contrapartida la reducció de la mida 

mostral també implica una disminució del poder estadístic (Salas i Carracedo 2007). 

Discussió

196



La utilització d’una població controls en la què no s’ha descartat la patologia en estudis 

d’associació d’una malaltia tan prevalent com la migranya comporta una reducció 

important del poder estadístic. Per exemple una simulació realitzada amb el Genetic 

Power Calculator preveu una probabilitat (o poder estadístic) del 91% de detectar 

associació del fenotip a una variant causal amb una freqüència de 0,15, per un OR de 

1,5,  una prevalença de la migranya del 14%, un error α=0,05 i una mostra de 500 

casos i 500 controls seleccionats (és a dir, controls en què s’ha exclòs la patologia en 

estudi). En canvi, si es mantenen tots els paràmetres però els controls no han estat 

seleccionats, el poder estadístic baixa fins al 80%. Per assolir un poder estadístic del 

91% utilitzant controls no cribrats necessitaríem augmentar el nombre de controls fins 

a 1000 per comparar-los amb els 500 casos.  

Al llarg dels diferents estudis que s’han dut a terme en aquest treball s’ha disposat de 

diferents mides mostrals i en conseqüència el poder estadístic ha anat variant. Com a 

exemple il·lustratiu d’aquesta variabilitat, s’ha realitzat una estimació del poder 

estadístic dels dos extrems en funció de la magnitud de l’efecte esperat (figura 19). 

Aquestes gràfiques ens permeten constatar el poder limitat de la nostra mostra per 

identificar variants d’efecte menor sobre el fenotip. No obstant, ens indiquen que el 

poder estadístic és superior al 80% en la mostra de 538 pacients per identificar 

variants amb OR≥1,5. Pel que fa la mostra de 210 pacients, com que les MAF dels 

marcadors estudiats estan entre 0,2 i 0,3 es podrien detectar amb un poder del 80% 

OR≥1,7. 

Quan la recollida de casos és més costosa que la recollida de controls, es pot 

incrementar el poder estadístic augmentant la relació entre controls i casos (Zondervan 

i Cardon 2007). Aquesta estratègia és la que s’ha seguit en l’estudi del gen STX1A: en 

una primera fase s’ha identificat una associació, i en una segona fase s’ha doblat el 

nombre de controls; els resultats han mantingut la seva significació, tot recolzant la 

hipòtesi de la participació de la STX1A en la migranya. Tot i això, en augmentar el 

nombre de casos i controls l’associació no s’ha mantingut. Es tracta, per tant, de 

resultats en el límit de la significació estadística que caldria contrastar en estudis 

d’altres poblacions. 

En algun dels estudis realitzats s’ha dividit el grup de migranya total en els grups 

clínics de MO i MA per estudiar-los per separat. Això ha comportat una pèrdua 

considerable de poder estadístic però, en contrapartida, ha augmentat la probabilitat 

de detectar factors genètics específics de subtipus clínic. Per altra banda és d’esperar 

que, donada la mida mostral amb què treballem actualment, els factors de 
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susceptibilitat comuns es mantinguin associats en tots dos grups quan s’estudien per 

separat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Estimació del poder estadístic en funció de la freqüència al·lèlica mínima, considerant 
diferents valors de OR i segons la mida mostral mínima i màxima estudiades en aquest treball. 
Els càlculs s’han realitzat amb el programa Genetic Power Calculator (Purcell et al. 2003), per a 
un valor α (error de tipus I) de 0,05, una prevalença de la malaltia del 14%, i considerant que la 
variant causal està en desequilibri de lligament (D’=1) i presenta la mateixa freqüència al·lèlica 
que el marcador estudiat. 

2.11 Diferències genètiques entre poblacions 

Atès que hi ha diferències genètiques entre les poblacions humanes, ens interessa 

saber si els al·lels d’un mateix gen estan associats amb la malaltia de manera diferent 

en diferents contextos poblacionals; dit amb altres paraules, si l’ancestralitat d'una 

població pot tenir influència sobre l’impacte de cada variant gènica en el risc de patir la 

malaltia. Si bé les freqüències al·lèliques de molts polimorfismes genètics varien 

significativament a les diferents poblacions, l’impacte biològic de les variants de risc 

per a una determinada patologia sembla ser generalment consistent entre els grups 

ètnics principals. No obstant això, hi ha diferències moderades en els efectes biològics 

que podrien explicar la falta de rèplica en un percentatge significatiu dels estudis 

d’associació (Salas i Carracedo 2007). 

Un grup de tagSNPs seleccionats en una població per la seva bona cobertura 

genètica, podria ser poc representatiu de la variabilitat del gen en una altra població. 

No obstant, diversos estudis indiquen que sovint els tagSNPs es transfereixen bé entre 
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poblacions d’origen comú (Gonzalez-Neira et al. 2004; Balding 2006). Recentment s’ha 

publicat un estudi de 21 gens relacionats amb els sistemes serotoninèrgic i 

dopaminèrgic en 39 poblacions que representen la diversitat genètica global per 

avaluar-ne les diferències (Gardner et al. 2008). Sorprenentment, han identificat 

homogeneïtat de freqüències al·lèliques entre les poblacions i similitud en els patrons 

de LD. Conclouen que les diferències ètniques no poden explicar les discrepàncies 

identificades en estudis de trastorns neurològics o psiquiàtrics en diferents poblacions. 

Així, s’ha demostrat que la transferibilitat de tagSNPs entre poblacions és elevada. 

2.12  Meta-anàlisis i biaix de publicacions 

Les meta-anàlisis són bàsicament un resum estadístic dels resultats obtinguts en 

diversos estudis. Consisteixen en mètodes quantitatius per combinar resultats de 

diferents estudis que avaluen el mateix fenotip per als mateixos marcadors, amb 

objectiu de mesurar i intentar explicar les inconsistències entre els diferents treballs. 

Aquest tipus d’estudis ofereixen l’oportunitat de combinar evidències a partir de dades 

acumulades en estudis retrospectius o generades en estudis prospectius. 

Proporcionen una estimació a mode de resum que pot ajudar a detectar 

inconsistències potencials entre grups combinats de dades (Kavvoura i Ioannidis 

2008).  

Es poden utilitzar diferents mètodes estadístics per realitzar aquests estudis. Però s’ha 

de ser meticulós en la selecció dels treballs inclosos, ja que la fiabilitat de l’estudi 

dependrà de la qualitat i comparabilitat d’aquestes dades. Alguns autors han proposat 

crear xarxes de col·laboració per a la generació de dades per realitzar meta-anàlisis, 

per la seva utilitat en l’estudi les bases genètiques de les malalties complexes quan 

s’apliquen i s’interpreten de forma apropiada (Kavvoura i Ioannidis 2008). 

Un dels principals problemes de les meta-anàlisis és el biaix de publicacions. La 

literatura tendeix a reflectir tan sols estudis d’associació positiva, mentre que un 

percentatge elevat dels estudis negatius no es publiquen. Per tant, hom espera trobar-

se amb una tendència sistemàtica cap a valors significatius de P, més sovint del que 

s’esperaria trobar únicament per atzar (Salas i Carracedo 2007). La preferència per 

publicar resultats positius, encara que provinguin de dissenys no òptims, presenta una 

barrera per a la difusió dels estudis ben dissenyats però amb resultats negatius. Els 

estudis negatius són difícils de publicar però són crucials per distingir les associacions 

positives reals de les falsament positives (Chanock et al. 2007). En conseqüència, 

qualsevol revisió sistemàtica de les publicacions podrà esser errònia (Colhoun et al. 

2003). 
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Alguns autors han suggerit sistemes alternatius per difondre els resultats d’estudis 

d’associació negatius a causa dels problemes de difusió derivats de la manca d’interès 

per part de certes revistes. S’ha proposat crear un sistema web en què el propis autors 

entrin les dades dels seus estudis. Les dades es classificarien per polimorfismes i 

fenotips i de forma automatitzada s’inclourien en una meta-anàlisi (Colhoun et al. 

2003).  
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3 Consideracions particulars sobre 
els resultats obtinguts  

3.1 Estudi de gens de receptors hormonals 

La participació en la migranya de gens que codifiquen receptors d’hormones ha estat 

objecte de molts estudis durant els darrers anys (taula 7). En aquest treball, la selecció 

de marcadors es va centrar en tres SNPs sinònims del gen ESR1 i una inserció Alu del 

gen PGR però no es van poder reproduir les associacions prèviament identificades. 

Aquest és l’únic estudi d’aquest treball en què l’estratègia utilitzada per a la selecció de 

polimorfismes no ha estat la cobertura gènica, sinó la selecció de variants exòniques 

potencialment rellevants a nivell funcional tot i ser sinònimes. S’han descrit diversos 

mecanismes pels quals canvis sinònims afecten la funcionalitat de la proteïna. En 

primer lloc, s’han descrit algunes malalties genètiques causades per mutacions 

silencioses en dominis d’unió d’elements reguladors del splicing del tipus exonic 

splicing enhancers (ESE) o silencers (ESS). Aquests elements participen en el tall i 

unió d’exons, de manera que algunes variants polimòrfiques que hi estan localitzades 

poden provocar la no incorporació d’exons a la molècula de ARNm, alteracions en 

l’eficiència de tall i unió i fins i tot canvis en els nivells d’expressió de la proteïna 

(Blencowe 2000; Black 2003; Wang i Cooper 2007). En segon lloc, canvis sinònims 

poden interferir en la unió de microRNAs al ARNm provocant canvis en la producció de 

proteïna (Parmley i Hurst 2007; Bartel 2009). Finalment hi ha dos nous mecanismes 

que tan sols s’han documentat en una ocasió cada un d’ells: un haplotip format per 3 

polimorfismes silents que afecta l’estabilitat dels nivells d’ARNm i en conseqüència la 

concentració de proteïna i l’activitat enzimàtica; i canvis sinònims que aparentment 

comprometen el plegament de la proteïna, possiblement a causa d’un alentiment de la 

traducció pel reclutament de ARNts rars, que altera l’activitat proteica (Kimchi-Sarfaty 

et al. 2007; Komar 2007; Parmley i Hurst 2007).  

Els resultats obtinguts de l’estudi dels gens dels receptors hormonals no recolzen la 

participació dels polimorfismes estudiats en la migranya. Aquestes dades es 

contradiuen aparentment amb els resultats obtinguts en una població espanyola per al 

polimorfisme rs1801132 situat a l’exó 4 (Oterino et al. 2006; Oterino et al. 2008). És 

poc probable que factors genètics estiguin influint de forma diferencial sobre la 

patologia en dues poblacions espanyoles. En conseqüència, l’obtenció de resultats 
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contradictoris entre els treballs de Oterino i col·laboradors i el nostre impliquen que les 

conclusions d’algun d’aquests són errònies. El fet que identifiquin associació 

específicament en el grup de MA i amb una OR de 1,6, suggereix que el nostre treball 

no té prou poder estadístic per detectar variants de tan baix risc en el subgrup de MA i 

per tant es podria tractar d’un error de tipus II. La participació d’aquesta variant en MA 

coincideix amb l’associació nominal identificada per Kaunisto i col·laboradors en 

població finlandesa (Kaunisto et al. 2006). Curiosament, en població australiana 

s’havia identificat una variant de risc diferent a l’exó 8, el rs2228480, que no està en 

LD amb el SNP de l’exó 4, però per la variant de l’exó 4 no es van trobar evidències 

d’associació (Colson et al. 2004; Colson et al. 2005; Colson et al. 2006). Calen estudis 

amb sèries molt més grans de pacients per assolir suficient poder estadístic per 

detectar efectes de baixa intensitat i aclarir la participació d’aquestes variants en les 

migranyes. També seria interessant realitzar estudis de meta-anàlisis per les variants 

sinònimes estudiades repetidament en diverses poblacions del mateix origen ètnic.   

Per altra banda, seria molt interessant estudiar la participació de gens relacionats amb 

sistemes d’hormones sexuals en les noves categories proposades de migranya pura 

menstrual i/o migranya relacionada amb la menstruació. És raonable pensar que les 

formes de migranya relacionades exclusivament, o majoritàriament, amb la 

menstruació siguin més susceptibles a variants de risc presents en gens de receptors 

hormonals. Això podria explicar en part les diferències entre els resultats obtinguts per 

Oterino i col·laboradors i els nostres, donada l’abundància de casos infantils, en edat 

pre-menstrual i amb diferent proporció de gènere, en la nostra mostra inicial de 200 

pacients. De la mateixa manera seria interessant aplicar la divisió per edat d’inici en 

mostres més grans, sota la hipòtesi que els factors genètics puguin influenciar de 

forma diferencial la població infantil i l’adulta. 

3.2 Estudi de gens relacionats amb el sistema serotoninèrgic 

Hi ha diverses evidències que recolzen la participació del sistema de neurotransmissió 

serotoninèrgica en la migranya. Però els estudi d’associació realitzats fins ara s’han 

centrat principalment en un nombre limitat de variants genètiques i de pacients. En 

aquest treball s’han estudiat 101 SNPs de 19 gens en una mostra de 528 casos i 528 

controls. S’han identificat associacions nominals en múltiples gens i haplotips que 

confereixen susceptibilitat a MO en els gens HTR2B (rs16827801T-rs10194776G) i 

MAOA (rs3027400G-rs2072743C), i un haplotip de risc a MA en el gen DDC 

(rs2329340A-rs11974297C-rs2044859T-rs11761683G).  
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El receptor de serotonina 5HT2B s’expressa en diversos teixits, entre ells el teixit 

miocardíac i els endotelis vasculars (Manivet et al. 2000). Els receptors 5HT2B 

localitzats a les cèl·lules endotelials dels vasos sanguinis de les meninges podrien 

contribuir a desencadenar la migranya via la formació d’òxid nítric (NO), que pot induir 

l’alliberament de neuropèptids proinflamatoris d’aferents sensorials trigeminals, donant 

com a resultat inflamació neurogènica i extravasació de proteïnes plasmàtiques 

(Manivet et al. 2000; Johnson et al. 2003a). S’ha demostrat que l’estimulació dels 

receptors 5HT2B relaxa l’artèria cerebral en porcs mitjançant l’alliberament de NO 

(Schmuck et al. 1996). Però la utilització d’antagonistes d’aquest receptor en pacients 

amb migranya està contraindicada a causa del risc de provocar vasoconstricció 

coronària. Hi ha antagonistes específics de receptors 5HT2B que han demostrat ser 

eficaços bloquejant l’extravasació de plasma (Johnson et al. 2003a). A més, el fàrmac 

antimigranyós dihidroergotamina (DHE) i el seu principal metabòlit 8’-hidroxi-DHE (8’-

OH-DHE) s’uneixen, entre d’altres, als receptor 5HT2B i actuen de forma agonista 

(Schaerlinger et al. 2003). L’acció antimigranyosa de la DHE podria ser, en part, 

resultat del seu efecte en la inhibició de la inflamació neurogènica i en part de la seva 

acció inhibidora de la vasodilatació (Panconesi i Sicuteri 1997). S’ha demostrat que la 

8’-OH-DHE pot induir una desensibilització persistent dels receptors 5HT2B per la 

inhibició de producció de NO, la qual cosa contribuiria a la seva eficàcia terapèutica 

(Schaerlinger et al. 2003). S’espera que altres estudis del bloqueig dels receptors 

5HT2B en la profilaxis de la migranya corroborin la presumible hipersensibilitat 

d’aquests receptors en la iniciació de la resposta d’inflamació neurogènica (Schmuck 

et al. 1996). Aquest és el primer estudi d’associació que avalua la participació d’aquest 

gen en migranya, i d’acord amb aquests mecanismes, és raonable pensar que variants 

en aquest gen participin en la susceptibilitat a la migranya.  

La importància de la MAOA en la migranya ve determinada per la seva funció en la 

degradació de diverses amines biològiques com la serotonina i la dopamina. En 

conseqüència, aquest enzim és un bon candidat d’ambdós sistemes. D’altra banda, 

s’ha suggerit que una reducció de l’activitat monoaminèrgica quadraria amb la 

hiperactivitat observada en el tronc de l’encèfal (Marziniak et al. 2004). La participació 

d’aquest gen en la migranya ja havia estat objecte d’estudis anteriors centrats 

principalment en una variant de tipus VNTR localitzada a la regió promotora (taula 8). 

La manca de coneixements sobre els patrons de LD entre aquesta variant i els SNPs 

del nostre estudi ens impedeixen fer una comparació adequada.  

En comparar les distribucions dels haplotips de risc d’aquests dos gens (HTR2B i 

MAOA) per separat en pacients amb MA versus controls no es van obtenir resultats 

significatius. Tampoc es van detectar diferències en comparar les freqüències entre 
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MO i MA. Aquesta dada és especialment interessant ja que suggereix que aquests 

haplotips també podrien estar conferint risc al grup de MA, però que potser no hem 

pogut detectar aquest efecte. Es necessiten estudis més amplis per confirmar o 

descartar la participació d’aquests haplotips en la MA. 

L’enzim AADC participa en la síntesi de 5HT i de DA. En l’estudi del gen DDC, les 

associacions individuals nominals i l’haplotip de risc que s’han identificat confereixen 

susceptibilitat exclusivament al grup de MA. Tan sols un estudi previ havia estudiat un 

polimorfismes de tipus inserció/deleció en aquest gen (taula 8) i no va identificar 

associació (Johnson i Griffiths 2005). A causa del desconeixement dels patrons de LD 

entre aquesta variant i els SNPs d’aquest estudi no es poden comparar els resultats 

obtinguts. En canvi, molt recentment, en un treball centrat en la participació de gens 

del sistema dopaminèrgic en MA en població alemanya, Todt i col·laboradors han 

realitzat un estudi més exhaustiu d’aquest gen sense identificar variants de 

susceptibilitat (Todt et al. 2009). Aquest treball és molt similar al nostre en nombre 

d’individus amb MA i per tant, molt interessant per comparar els resultats obtinguts. En 

aquesta ocasió els SNPs estudiats per Todt i col·laboradors es van seleccionar a partir 

de la base de dades del projecte HapMap, de manera que els SNPs són comparables 

amb els del nostre estudi tot i no ser exactament els mateixos (taula 18). Dels 10 

marcadors que estudien, cinc estan en LD amb SNPs del nostre estudi (r2>0,85), 

quatre no van entrar al nostre estudi perquè presentaven MAF<0,25, i un cinquè SNP 

es va descartar per constriccions en el disseny de SNPlex. Per altra banda, en el 

nostre estudi es van incloure 7 marcadors més per assolir una millor cobertura gènica. 

En les dues poblacions les freqüències en població control dels SNPs comparables 

són molt similars, però els resultats obtinguts en l’estudi d’associació a nivell de SNPs 

individuals no són significatius. Les variacions associades nominalment al fenotip a la 

nostra població no han estat estudiades per Todt i col·laboradors, que pel fet de no 

identificar cap associació nominal en aquest gen no van prosseguir l’estudi en una 

segona població ni van realitzar les anàlisis d’haplotips. En conclusió, podem dir que 

els resultats no es contradiuen necessàriament i que el nostre treball presenta una 

millor cobertura genètica. 

Realitzar estudis funcionals dels SNPs associats de forma nominal (que no superen 

correccions per múltiples comparacions), encara que formin part d’haplotips de risc o 

que estan en LD amb aquests, és precipitat sense haver replicat aquests resultats en 

d’altres poblacions.  
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Taula 18. Esquema comparatiu dels resultats obtinguts pel gen DDC en aquest estudi i en el 
treball de Todt i col·laboradors (Todt et al. 2009) en comparar casos amb MA i controls. 

Aquest estudi, 220 MA/528 controls  Estudi Todt, 270 MA/272controls 

SNPs 
estudiats 

MAF 
cont 

LD Raó exclusió P al·lels Hap 
Risc 

 SNPs estudiats MAF 
cont 

P al·lels 

rs7803788 0,23 M   0,90   -   

rs2329340 0,30 M  0,26 x  rs2329341 0,34 1,00 

rs10499695 0,49 S  0,18   rs998850 0,45 0,51 

rs11974297 0,37 M  0,064 x  -   

rs10499694 NA M LD rs10499695        

rs2044859 0,35 S  0,71 x  -   

rs1982406 0,28 M  0,020   -   

rs7809758 - M No SNPlex    -   

rs6944090 0,24 M  0,022   -   

rs6592961 0,19 S  0,053   -   

rs3823674 NA S LD rs732215     -   

rs2876827 - M No SNPlex    rs730092 0,42 0,31 

rs732215 0,47 M  
0,37   rs1451371 

rs1470750 

0,47 

0,43 

0,24 

0,13 

rs11761683 0,28 M  0,60 x  -   

rs11238131 0,30 M  0,43   rs4947535 0,30 0,12 

-   MAF<0,25    rs11575404 0,03 0,61 

-   MAF<0,25    rs4948225 0,002 0,32 

-   MAF<0,25    rs2167363 0,03 0,72 

-   MAF<0,25    rs2329371 0,22 0,50 

MA: migranya amb aura; Cont: controls; MAF: freqüència al·lèlica mínima; LD: desequilibri de lligament; M: SNP 
representatiu d’un bin (multitag); S: bin amb un únic SNP (singleton), Hap: haplotip; X: SNPs que formen part de 
l’haplotip de risc; NA: no analitzat. En color, els marcadors comparables entre els dos estudis 
 

Si es confirmen els resultats obtinguts en rèpliques adequades, el fet que s’hagin 

identificat haplotips de risc en gens comuns entre el sistema serotoninèrgic i 

dopaminèrgic recolzaria la participació d’aquests dos sistemes de neurotransmissió en 

la migranya. 

Tot i que les associacions nominals no són significatives, les variacions rs828358, 

rs7984966 i rs4911871 dels gens HTR1E, HTR2A i HTR2C, respectivament, s’han 

trobat associades tant a MO com a MA (resultats, article capítol 2, taula 1). A més, 

aquest resultats s’han mantingut nominalment associats en ajuntar les dues 

poblacions. Considerant que la MO i la MA tenen una etiologia comú, haver identificat 

aquestes associacions en els dos grups es podria considerar com una mena de 

rèplica. Entre aquests tres, els resultats del gen HTR1E són particularment 

interessants i s’haurien d’estudiar en altres poblacions més grans per poder resoldre la 

seva possible implicació (o no) en la migranya.  
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3.3 Estudi de gens relacionats amb el sistema dopaminèrgic 

Aquesta part de l’estudi s’ha centrat en gens relacionats amb el sistema de 

neurotransmissió dopaminèrgica, excepte aquells comuns al sistema serotoninèrgic 

que ja s’havien analitzat en l’apartat anterior. En aquesta ocasió s’ha donat preferència 

a tenir dues poblacions per poder realitzar un estudi en dues etapes: en primer lloc, 

realitzar l’estudi cas-control en la primera població, i després analitzar tan sols els 

marcadors associats a la segona població per intentar confirmar els resultats obtinguts.  

Malgrat identificar associació en l’estudi de marcadors individuals en els gens DRD2 i 

TH que es mantenen significatives després d’aplicar correccions per múltiples 

comparacions de FDR al 10%, i un haplotip de risc en el gen DRD2, també significatiu 

després de correccions per permutacions, aquests resultats no s’han replicat en la 

segona població. Això indicaria que possiblement els resultats són associacions 

espúries degudes a errors de tipus I. No podem descartar, però, que es tracti d’un 

error de tipus II a la segona població, tenint en compte la mida mostral de la rèplica 

limitada a només 272 casos i 283 controls. 

Pel que fa referència als estudis publicats anteriorment, els resultats obtinguts recolzen 

que els gens DRD1, DRD3, DRD5, COMT i TH no participen en la susceptibilitat a 

migranya. A causa d’incompatibilitats tècniques en el disseny de l’estudi i a problemes 

de genotipació d’algun SNP, el gen DRD4 no s’ha pogut estudiar. Pel que fa els gens 

DRD2, DBH i SLC6A3, els nostres resultats no recolzen alguns dels estudis publicats 

fins ara. 

Els nostres resultats discrepen amb els obtinguts per diversos autors que han detectat 

associacions entre dues variants diferents del gen DRD2 i el fenotip MA (taula 9). 

Aquestes divergències es podrien explicar en cas que aquestes variants conferissin 

susceptibilitat exclusivament a MA, ja que el nostre estudi té un poder estadístic molt 

limitat per estudiar els subgrups de MO i MA per separat a la població 1. La taula 13 

mostra els SNPs estudiats en el nostre estudi i els seleccionats per Todt i 

col·laboradors. En aquesta ocasió tan sols 3 SNPs són comparables, i dos més no els 

hem estudiat perquè tenen una MAF molt baixa; en canvi, s’han inclòs 7 SNPs més 

per assolir una millor cobertura. Les associacions nominals que hem identificat a la 

nostra població 1 no es repliquen a la segona població, i una d’elles també és negativa 

a les dues poblacions alemanyes. En el treball de Todt i col·laboradors identifiquen una 

associació a la població 1 (polimorfisme que no mostra evidències d’associació a la 

nostra població 1) que no repliquen a la segona població, però que sí que és 

significativa en ajuntar les seves dues poblacions. No obstant, en una tercera fase de 

l’estudi en què augmenten el nombre de controls, els resultats no es mantenen 
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significatius. El conjunt d’aquestes dades sembla indicar que el gen DRD2 no participa 

en el fenotip migranyós. Pel que fa als estudis anteriors, centrats majoritàriament en la 

variant exònica rs6275, presenten resultats contradictoris. Aquesta variant està en LD 

amb la rs2242592 estudiada en aquest treball que no s’ha trobat associada. Seran 

necessaris més estudis i/o meta-anàlisis per aclarir la participació de DRD2 en la 

migranya, particularment en la MA. 

Pel que fa la participació del gen DBH en la migranya, els resultats obtinguts fins ara 

en diferents estudis són contradictoris. El polimorfisme inicialment identificat en 

població australiana no s’ha pogut replicar en població alemanya (taula 9; Lea et al. 

2000; Todt et al. 2009). En canvi, en aquesta població s’ha identificat el SNP de risc 

rs2097629. Per altra banda un estudi publicat el 2009 identifica una associació en 

dues poblacions independents australianes amb un polimorfismes de la regió 

promotora (rs1611115), prèviament demostrat com a responsable de la variació del 

31-52% de l’activitat enzimàtica. Aquest SNP està en cert LD amb la variant 

identificada anteriorment pel mateix grup (Fernandez et al. 2009). Malauradament, cap 

d’aquests marcadors s’ha analitzat a la nostra població per incompatibilitats de disseny 

(resultats, article capítol 3, taula suplementària 1). 

El gen SLC6A3 tan sols s’ha trobat associat a migranya en l’estudi de Todt i 

col·laboradors. Identifiquen el SNP de risc, rs40184, en ajuntar les dues poblacions i 

també en comparar amb una mostra ampliada de controls. Aquesta mateixa variant 

s’ha estudiat en el nostre treball però no s’ha identificat associació a la població 1 i per 

tant no s’ha estudiat a la població 2.  

Curiosament, cap de les tres variants associada a MA de l’estudi de Todt i 

col·laboradors és significativa en un grup poblacional i també en l’altre. Tot i això, els 

autors van procedir a l’estudi conjunt. En conseqüència, no es pot dir que presentin 

una rèplica, sinó que han augmentat la mida mostral per realitzar un estudi amb més 

poder estadístic. En el nostre treball s’ha seguit una estratègia més astringent: s’ha 

considerat necessari obtenir resultats significatius a la segona població per passar a 

les anàlisis conjuntes, i la manca de rèplica s’ha considerat un fals positiu de la 

població 1. Amb els coneixements actuals no podem saber quina de les estratègies és 

més correcta. 

3.4 Estudi de gens relacionats amb l’exocitosi sinàptica 

Vam iniciar l’estudi de gens que participen en processos de regulació de l’exocitosi 

sinàptica, o neurosecreció, amb l’estudi del gen STX1A en una mostra limitada de 

pacients, uns 200, i mitjançant tècniques de genotipació manual. Aquest estudi 

Discussió

207



preliminar va identificar una associació nominal amb un dels SNPs, rs941298, i un 

haplotip de risc. Tot i que aquests resultats no romanien significatius després d’aplicar 

la correcció per múltiples comparacions de Bonferroni, i pel fet que aquesta és molt 

conservadora, es va considerar interessant continuar l’estudi d’aquest gen, així com 

d’altres que participen en el procés de regulació de l’alliberament de vesícules a l’espai 

sinàptic. Els pacients del primer estudi es van incloure en la genotipació a gran escala 

de 143 SNPs de 15 gens diferents que participen en processos d’exocitosi neuronal 

(entre ells STX1A). Al final es van poder analitzar 98 SNPs en 538 casos i 538 

controls. El marcador rs941298 es va descartar de l’estudi final perquè està en LD amb 

el rs941299, que presentava un major nombre d’individus genotipats. El LD entre 

aquests dos marcadors estimat a la nostra sèrie de és de r2=0,98, i en conseqüència el 

SNP rs941299 és representatiu de rs941298. No obstant, l’anàlisi d’aquest marcador 

no va identificar diferències significatives entre casos i controls per a cap dels grups 

MO o MA. Això suggereix que els resultats del primer estudi podrien ser falsos 

positius.  

L’estudi de gens candidats per la seva rellevància funcional en la neurotransmissió 

sinàptica es basa en la hipòtesi que les formes comunes de migranya podrien ser, si 

més no en part, sinaptopaties, i sabem que diversos canals iònics, els gens d’alguns 

dels quals estan mutats en pacients FHM, estan implicats en el control de la 

neurotransmissió. No obstant, un article molt ampli publicat recentment en què 

s’estudia la participació de 5257 SNPs de 155 gens que codifiquen canals iònics, en 

un estudi en dues fases, no aconsegueix replicar els resultats obtinguts a la primera 

població amb MA.  

En el nostre estudi s’ha analitzat la població de forma conjunta perquè ara tenim la 

possibilitat de replicar els resultats, en un futur proper, en una mostra de mida similar 

recollida a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron per la Unitat de Neurologia. En 

conseqüència, la rèplica es realitzarà durant els propers mesos. 

S’han estudiat un total de 98 SNPs i s’han identificat diverses associacions nominals 

en els grups de MO i MA. Tan sols dos d’aquests polimorfismes, s’han mantingut 

significatius després d’aplicar un correcció de FDR al 15% en els gens CPLX2 pel grup 

de MO i NSF pel grup de MA. S’ha identificat un haplotip de risc en el gen CPLX2, 

rs17065535G-rs6887620G-rs10866692G, en el grup de MO que augmenta el risc fins 

a quatre vegades. Probablement aquest és un exemple de sobreestimació del risc pel 

fet d’estimar els haplotips en els grups de casos i controls per separat. També és cert 

que l’interval de confiança (IC) al 95% del OR és de 2,6 a 7,1, molt ampli, de manera 

que l’OR real podria estar clarament per sota de 4. D’altra banda, el risc dels portadors 

de l’haplotip identificat en el gen NSF (OR=1,32, 95%IC=1,06-1,66) és menor que el 
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risc identificat a nivell individual pels portadors de l’al·lel G d’un dels SNPs (rs183211) 

inclosos en aquest haplotip de risc (OR=3.03, 95%IC=1.49-6.25). 

A partir de la taula de distribucions genotípiques es pot fer una observació rellevant pel 

que fa al SNP rs183211 del gen NSF (resultats, capítol 4 (II), taula 1). Aquest 

polimorfisme està associat nominalment tant en el grup de MA, significació que es 

manté després d’aplicar correccions per múltiples comparacions, com en el grup de 

MO, tot i que en aquest darrer cas es perd la significació. El problema sorgeix pel fet 

que l’al·lel sobrerepresentat en casos respecte als controls és diferent en els dos grups 

de MA i MO. Aquesta dada no pot sostenir-se a nivell biològic, ja que és molt difícil que 

un dels al·lels de la variant confereixi susceptibilitat a MA i per contra sigui de protecció 

en MO, sobretot considerant que individus amb MA també poden presentar episodis 

de MO. Per tant, en aquest cas l’associació nominal en el grup de MO és 

probablement un fals positiu. L’estudi de la segona població ajudarà a dilucidar la 

possible participació del gen NSF en MA. Pel que fa el gen CPLX2, hem detectat que 

el SNP rs10866692 està associat de forma nominal a ambdós fenotips MO i MA. En 

aquesta ocasió la tendència és del mateix al·lel. No obstant, no s’ha procedit a l’anàlisi 

conjunta de la mostra perquè els valors de P no superaven el llindar ajustat de 

significació de FDR al 15%.  

Si es confirmen aquestes associacions, es reforçaria la hipòtesi de les formes 

comunes de migranya com a sinaptopaties i s’ampliaria el camp de possibles gens 

candidats a estudiar. 
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4 Perspectives de futur en l’estudi 
de les malalties complexes com la 
migranya 

Els estudis d’associació van començar amb l’anàlisi d’algunes variants funcionals en 

gens candidats concrets (associació directa), i posteriorment van derivar cap a la 

utilització de criteris de cobertura genètica dels gens candidats basats en patrons de 

LD, que implica l’anàlisi de variants no necessàriament funcionals (associació 

indirecta). Actualment l’estudi de gens concrets sovint ha obert pas a l’estudi de 

sistemes gènics que cobreixen vies funcionals completes, i des de fa pocs anys s’està 

fent el salt a l’estudi de variants polimòrfiques que cobreixen tot el genoma, i que 

representen la major part de la variabilitat existent.  

4.1 Els estudis d’associació a escala genòmica 

En contrast amb el estudis d’associació de gens candidats en què se seleccionen els 

SNPs en gens o regions candidates hi ha els estudis d’associació a escala genòmica 

(Genome-Wide Association Studies, GWAS), que analitzen sistemàticament milers o 

milions de SNPs distribuïts al llarg de tot el genoma humà sense una hipòtesi 

específica de partida sobre la possible identitat de les variants de susceptibilitat. 

Aquest abordatge és especialment interessant per a aquelles patologies en què no es 

coneixen amb certesa les bases fisiopatològiques. En general els GWAS han 

identificat de forma més freqüent gens prèviament insospitats, demostrant el potencial 

dels cribratges genètics a l’hora de descobrir nous processos biològics (McCarthy i 

Hirschhorn 2008). Fins ara no s’ha publicat cap estudi de tipus GWAS per a la 

migranya o alguns dels subgrups clínics, tot i que el consorci EUROHEAD, que reuneix 

grups europeus, ha realitzat un estudi d’aquest tipus que està en vies de publicació. 

Els GWAS podrien aportar noves dades per aprofundir en les bases fisiopatològiques 

d’aquest trastorn i identificar noves dianes terapèutiques.  

Els GWAS han esdevingut molt populars aquests darrers anys, però requereixen un 

nombre molt elevat de mostres ben caracteritzades clínicament i controls recollits de 

forma adequada. El nombre de mostres i polimorfismes (de tipus SNP) a genotipar fa 

que el cost dels estudis sigui encara avui dia molt elevat. Hi ha diverses empreses que 
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ofereixen diferents col·leccions de polimorfismes amb diferents graus de cobertura 

genètica per tal de capturar la majoria de les variacions conegudes. Hi ha, per 

exemple, l’Affymetrix genome-wide human SNP array 6.0 (∼106 SNPs) o l’Illumina 

Human1M BeadChip (∼106 SNPs). L’augment espectacular d’individus (actualment es 

treballa sovint amb milers d’individus) i polimorfismes (milions) obliga als laboratoris a 

disposar de més poder biocomputacional (Ziegler et al. 2008). 

Per altra banda, l’estudi dels marcadors a nivell individual en un GWAS és equivalent 

als estudis cas-control clàssics que se centren en gens candidats concrets, però amb 

el problema afegit que l’aplicació de les correccions per múltiples comparacions 

suposa una selecció molt severa dels positius obtinguts (Ziegler et al. 2008). El tema 

de quines correccions cal aplicar als GWAS és un dels principals motius de debat. 

Trobar un punt d’equilibri entre errors de tipus I i II és necessari per seleccionar quins 

polimorfismes cal estudiar amb més profunditat. En moltes ocasions el GWAS forma 

part d’un estudi en múltiples etapes. Els marcadors associats de forma més 

significativa en el GWAS inicial s’estudien a posteriori en mostres generalment més 

grans per confirmar o descartar l’existència de l’associació. D’aquesta manera, els 

estudis requereixen un nombre de mostres enorme que moltes vegades no es poden 

recollir en un sol centre. Amb l’objectiu de reclutar mostres de milers de pacients, els 

grups de diferents països tendeixen a agrupar-se en consorcis per realitzar estudis 

combinats. En el cas de la migranya, l’article de Nyholt i col·laboradors és un exemple 

de consorci internacional en què s’han agrupat mostres procedents de quatre centres 

diferents i s’estudien 155 gens seguint criteris de cobertura genètica (Nyholt et al. 

2008). 

Els GWAS actuals tan sols poden tenir èxit si la hipòtesis de malaltia comuna/variant 

comuna és correcta, de manera que les malalties complexes estarien causades per un 

nombre moderat de loci amb variants comunes. Si aquesta hipòtesi és falsa, per 

exemple si en realitat hi ha múltiples variants rares en el locus de la malaltia, mapar 

l’associació serà molt més difícil.  

4.2 Altres variants implicades en malalties complexes 

Els GWAS actuals se centren en l’estudi de SNPs i no avaluen la contribució d’altres 

tipus de variants genètiques com per exemple els VNTRs o els microsatèl.lits. Sí que 

contemplen, en canvi, l’anàlisi de les principals variants estructurals de grans 

dimensions, les anomenades variants de número de còpia (CNVs) que contribueixen 

de forma significativa a la diversitat genètica a les poblacions humanes, i que ja s’han 

relacionat amb alguns trastorns genètics. Es coneixen al voltant de 1500 regions de 
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tipus CNV i s’ha estimat que representen un 12-15% de la seqüència del genoma 

humà. Encara que la funció dels CNVs no és ben coneguda, el fet que cobreixin més 

nucleòtids que els SNPs emfatitza la seva importància en la diversitat genètica i 

l’evolució humana. Molts d’aquests CNVs estan situats en regions mal cobertes pels 

dissenys actuals de GWAS o no estudiades en el projecte HapMap. En conseqüència, 

la contribució dels CNVs en les malalties complexes ha estat encara poc estudiada. No 

obstant, per a algunes malalties complexes s’han identificat associacions amb CNVs, 

tot indicant que aquest tipus de variant pot ser molt rellevat per a algunes patologies 

(Estivill i Armengol 2007).  

4.3 El projecte dels 1000 genomes 

El projecte dels 1000 genomes (www.1000genomes.org), presentat el gener de 2008, 

està gestionat per un consorci internacional de recerca amb l’objectiu de crear un nou 

catàleg genètic molt més detallat de les variacions del genoma humà a partir de la 

seqüenciació completa d’aproximadament 1200 genomes. Això proporcionarà una 

visió en alta resolució dels polimorfismes potencialment rellevants a nivell biomèdic 

(Hayden 2008). Aquest nou mapa permetrà identificar polimorfismes de tot tipus 

(SNPs, CNVs, insercions i delecions) presents al genoma amb freqüències superiors a 

l’1% en general i fins al 0,1-0,5% per a les variants localitzades en gens. El projecte 

permetrà també determinar els patrons de desequilibri de lligament. Tot plegat servirà 

per accelerar futurs estudis sobre trastorns específics, augmentant el poder de 

detecció de la variant de risc, dissenyar nous estudis amb una major cobertura, i pot 

ajudar a millorar els mètodes d’’imputació’ o ‘predicció’ de SNPs no genotipats en els 

projectes ja realitzats. 

Per començar, s’han dissenyat tres estudis pilot a desenvolupar en els propers anys 

mitjançant les noves tecnologies de seqüenciació. El primer programa consisteix a 

seqüenciar el genoma sencer de sis individus, de dues famílies nuclears, a alta 

resolució. El segon estudi pilot consisteix a genotipar 180 individus de tres grups ètnics 

diferents a menys resolució. I en el tercer programa pilot se seqüenciaran les regions 

codificants de 1000 gens per a 1000 individus a alta resolució.  

4.4 Recursos necessaris per progressar en els estudis 
d’associació a partir dels coneixements actuals  

La replicació d’una associació és tan sols l’inici del procés que condueix cap a la 

identificació de la variant funcionalment rellevant. A continuació caldrà el treball 

intensiu i costós de seqüenciar l’interval en profunditat, genotipar totes les variants 
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comunes i potser les menys comunes que són d’interès en múltiples poblacions, 

entendre les seves conseqüències funcionals, examinar les seves potencials 

interaccions amb altres gens i factors ambientals i dissenyar estratègies per a la 

prevenció o intervenció terapèutica. Cap d’aquests passos s’hauria de seguir sense 

rèpliques concloents de les troballes d’una associació genotip-fenotip inicial (Chanock 

et al. 2007).  

Gràcies a la seqüenciació del genoma humà, al projecte HapMap i als avenços 

tecnològics, la recerca en el camp de les malalties complexes s’ha accelerat molt 

durant els darrers anys. Però per continuar avançant caldrà assolir algunes fites. Cada 

vegada es necessiten mostres més grans de casos i controls a més de tenir múltiples 

cohorts de diverses poblacions. Caldrà que es completin els coneixements de les 

variants al llarg del genoma en múltiples poblacions, així com els seus patrons de LD. 

És necessari desenvolupar nous mètodes per detectar de forma eficient estratificació 

en mostres grans. També cal millorar els mètodes de detecció de variants de baixa 

freqüència. Arrel del progrés de les noves tecnologies de seqüenciació a molt gran 

escala, s’hauran de desenvolupar mètodes computacionals per interpretar dades 

obtingudes de la seqüenciació de poblacions àmplies. A més, és possible que en els 

propers anys la seqüenciació de genomes complets substitueixi els mètodes de 

genotipació actuals, oferint molta més informació. També es disposa de dades 

d’expressió (a nivell de RNA) de gairebé tots els gens humans en diversos teixits, però 

es podria ampliar el ventalls de teixits estudiats. S’ha de millorar l’anotació del 

genoma, consensuar les nomenclatures, especialment a les regions no codificants. De 

cara als gens en què s’han identificat associacions s’hauran de realitzar estudis 

funcionals rellevants i validats. Seria d’especial interès identificar o crear models 

animals o models in vitro representatius per avaluar la funcionalitat de les variants de 

risc. De cara als aspectes més desconeguts de les malalties complexes, caldrà una 

recollida coordinada d’exposicions ambientals i de dades fenotípiques en cohorts 

àmplies d’individus amb mostra d’ADN disponible per poder avaluar la contribució dels 

factors ambientals. Per això també caldrà implementar mètodes computacionals per al 

càlcul exhaustiu de l’efecte d’interaccions gen-gen i gen-ambient. També serà 

necessari avaluar el paper dels efectes epigenètics en el risc de presentar una malaltia 

(McCarthy i Hirschhorn 2008). Podem dir que, tot i que s’ha avançat molt en el camp 

dels estudis d’associació genètica, encara queden molts interrogants oberts, i seran 

necessaris esforços coordinats multidisciplinaris per poder aprofundir en el 

coneixement de les bases genètiques de les malalties complexes. 
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CONCLUSIONS 

S’ha avaluat la participació en la susceptibilitat a la migranya comuna o a algun dels 

seus dos subtipus clínics principals, migranya sense aura (MO) i migranya amb aura 

(MA), de 45 gens candidats mitjançant estudis d’associació de tipus cas-control de 255 

variants polimòrfiques, seleccionades principalment en base a criteris de cobertura 

gènica. Aquest treball s’ha centrat en sistemes de gens candidats que codifiquen 

proteïnes funcionalment relacionades.  

1. L’estudi de polimorfismes sinònims del gen que codifica el receptor d’estrògens 

ESR1 i d’una inserció Alu del gen del receptor de progesterona PGR no recolzen la 

participació d’aquestes variants en la migranya, en oposició a estudis previs realitzats 

en altres poblacions. 

2. S’han estudiat 19 gens del sistema serotoninèrgic en una població àmplia i s’han 

identificat haplotips de risc en els gens del receptor 2B de serotonina (HTR2B) i de la 

monoamina oxidasa A (MAOA) en el grup de MO, i en el gen de la decarboxilasa 

d‘aminoàcids aromàtics (ADDC o DDC) en el grup de MA, resultats que es mantenen 

significatius en aplicar correccions per comparacions múltiples. La AADC i la MAOA 

participen, respectivament, en la síntesi i degradació de serotonina i de dopamina. De 

replicar-se aquestes associacions en d’altres poblacions es confirmaria la participació 

d’aquests dos sistemes de neurotransmissió en la susceptibilitat a migranya.  

3. S’han analitzat SNPs de 9 gens relacionats amb el sistema dopaminèrgic seguint un 

disseny en dues etapes. S’han identificat associacions nominals en cinc gens, dues de 

les quals es mantenen significatives després d’aplicar correccions per múltiples 

comparacions. Malauradament, cap d’aquestes associacions s’ha replicat en una 

segona mostra. 

4. L’anàlisi del gen de la sintaxina 1A (STX1A) a la migranya ha mostrat en un primer 

estudi una associació nominal que es manté en doblar els controls. Els resultats 

obtinguts en ampliar el número de casos i de controls en un segon estudi indiquen que 

es podria tractar d’un fals positiu. 

5. S’ha estudiat la participació en la migranya de 15 nous gens candidats que 

codifiquen proteïnes implicades en la regulació de la neurosecreció. S’ha identificat un 

haplotip de susceptibilitat a MO en el gen de la complexina 2 (CPLX2), que codifica 
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una proteïna reguladora dels passos finals de la fusió de membranes per l’alliberament 

de neurotransmissors. D’altra banda, s’ha identificat una associació entre un SNP del 

gen NSF, que codifica la proteïna responsable de la reactivació dels elements de fusió, 

i el grup de MA. Aquestes associacions estan pendents de rèplica, però podrien 

aportar una nova evidència a favor de la hipòtesi d’una disfunció sinàptica en alguns 

trastorns neurològics paroxístics. 

6. La identificació d’associacions específiques de MO o MA suggereix que aquests 

trastorns tenen, com a mínim en part, factors de susceptibilitat específics. D’altra 

banda s’han identificat alguns polimorfismes associats a ambdós grups, tot recolzant 

també l’existència de factors etiològics comuns. 

7. Aquest treball exemplifica el fet que els resultats dels estudis de variants comunes 

que, individualment, tenen un efecte menor sobre el risc global a patir una malaltia, 

requereixen sèries de pacients molt àmplies i rèpliques en d’altres poblacions abans 

de poder ser acceptats per la comunitat científica.  
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