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Què és URDCat?

URDCat és un Projecte de recerca emmarcat dins del Pla Estratègic de 

Recerca i Innovació en Salut (PERIS) 2016-2020, impulsat i finançat per la 

Generalitat de Catalunya a través del Departament de Salut.

Objectiu principal d'URDCat

La implementació de la Medicina 

Personalitzada basada en la Genòmica 

en Malalties Minoritàries Neurològiques 

No-Diagnosticades (MMNnoD).

URDCat és un projecte multicéntric i 

multidisciplinar on hi col·laboren 

Hospitals, Centres de Recerca i 

Institucions públiques, privades i 

concertades.

www.urdcat.cat

Què pretén assolir URDCat?

1.-Explorar la capacitat diagnòstica de la 

genòmica a l'àrea de les malalties 

minoritàries (MM). 

2.-Implementar en la pràctica clínica una 

plataforma d'anàlisi i integració de dades 

que permeti tenir un registre dels pacients 

amb MM. 

3.-Estandaritzar els processos d'anàlisi i 

interpretació de dades clíniques i 

genòmiques. 

4.-Identificar les variants genètiques 

responsables de la malaltia en pacients 

amb MMNnoD. 

5.-Promoure la incorporació de les dades 

genòmiques com a base per una Medicina 

Personalitzada de les MM. 

6.-Formació en Medicina Genòmica. 

http://www.urdcat.cat/
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Les Malalties Minoritàries
Són un grup ampli i heterogeni de malalties, format per més de 7.000 entitats clíniques 

que tenen un fort impacte en la vida dels afectats. Les MM presenten una baixa 

prevalença cadascuna d'elles, tot i que globalment afecten a ~5-7% de la població. 

Segons la Comissió Europea, es tracta de patologies amb 

una prevalença inferior a 5 en 10.000 persones. 

S'estima que, com a mínim, el 80% tenen un origen 

genètic. Per aquesta raó moltes s'expressen durant l'edat 

pediàtrica. 

La seva baixa prevalença fa que s'hi destinin menys 

recursos a la seva investigació, per aquest motiu també 

se les coneix com a malalties "orfes". 

Medicina Personalitzada basada en la Genòmica
La Medicina Genòmica consisteix en l'ús d'estudis 

genòmics per a la seva aplicació en el diagnòstic, 

maneig  i tractament de malalties. Aquesta 

informació genòmica influeix en l'atenció clínica 

integral dels pacients, ja sigui des d'una perspectiva 

de presa de decisions per arribar al diagnòstic o bé 

de tractament. 

Les noves tècniques de genòmica avançada com la 

seqüenciació massiva del DNA (NGS), permeten 

explorar a fons el nostre material genètic, a l'hora 

que amplien el coneixement sobre els mecanismes i 

les causes de la patologia genètica.
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