
 

    PROJECTE URDCat 

 

Aquest Projecte pretèn desenvolupar un model d'atenció sanitària dirigit a pacients afectes de 

Malalties Minoritàries No_Diagnosticades neurològiques, a fi d'utilitzar el coneixement derivat 

de les tecnologies òmiques, que permet integrar les ciències clíniques, la capacitat d'estudi i 

d'anàlisi de la informació en un model de col·laboració interdisciplinària que permeti abordar 

el continu de coneixement que va de la seqüenciació a la presa de decisions clíniques. 

 

Situació de partida: 

Un important percentatge de casos d’afectats per MM no té un diagnòstic clínic tancat, ni molt 

menys una caracterització molecular de l’etiologia. Aquest és un problema cabdal que dificulta 

la derivació i atenció correcta per part del Sistema Sanitari. 

 

Objectiu General: 

El projecte pretén capacitar al Servei Català de Salut d’una estrucutura col·laborativa per 

l’aplicació de la Medicina Genòmica a l’atenció dels afectats de Malaties Minoritàries (MM). 

 

Objectius específics: 

 Explotar la capacitat diagnòstica de la genómica a l’àrea de les MM 

 Implementar en la pràctica clínica una plataforma d’anàlisi i d’interpretació de dades 

(RDCat) que permeti tenir un registre dels pacients amb MM 

 Estandarditzar els processos d’anàlisi i integració de dades clíniques i genòmiques 

 Identificar les variants genètiques responsables de la malaltia en pacients amb MM no 

diagnosticades (MMnoD) 

 Avançar en la incorporació de les dades genòmiques com a base per una Medicina 

Personalitzada de les MM 

 Formació en Medicina Genòmica 

 

Metodologia i Resultats Esperats 

Les tasques del projecte es desenvolupen en base a 4 paquets de treball: 

 Selecció i caracterització de pacients afectats per MMNoD neurològiques (N=700) 

 Caracterització genómica i anàlisi de les dades 



 Desenvolupament d’una Plataforma d’anàlisi i interpretació de dades (RFCat) 

 Integració legal, ética i social de la Medicina Genòmica en el cas de les MM 

El projecte aglutina els principals grups que treballen en MM a Catalunya, i inclou clínics, 

genetistes, bioquímics i bioinformàtics. Aquest equip multidisciplinari realitzarà la revisió i la 

selecció de casos retrospectius amb MMnoD (s’estima que uns 700), generarà noves dades 

genòmiques (per uns 300 pacients), principalment exomes,  i analitzarà i interpretarà les dades 

utilitzant les eines de la plataforma RDCat. Aquesta aplicació permetrà resoldré un percentatge 

significatiu de casos de MMnoD (al voltant del 30-40%). 

 

ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL DEL TEMA, INCLOENT BIBLIOGRAFIA RELLEVANT 

Les noves tecnologies genòmiques 

En els darrers 10 anys, les noves tecnologies de seqüenciació genòmica (NGS) han revolucionat 

la recerca biomèdica i el diagnòstic d’algunes malalties. Hi ha tres aproximacions que 

permeten identificar mutacions responsables o que confereixen susceptibilitat a una malaltia 

mitjançant NGS, amb graus creixents de complexitat:  

- La seqüenciació de panells de gens implica seqüenciar tots els gens prèviament relacionats 

amb la malaltia o malalties similars a elevada cobertura. Actualment hi ha panells comercials, 

que contenen entre 10 i 500 gens, per a grups de malalties com els càncers hereditaris o les 

malalties neuromusculars.  

- La seqüenciació de l’exoma sencer implica seqüenciar totes les regions del genoma que 

codifiquen proteïnes.  

- La seqüenciació del genoma sencer a més a més permet identificar canvis en regions no 

codificants per proteïnes. Incloent per tant, seqüències reguladores i d’altres regions 

conservades, facilitant la identificació de variants estructurals. 

La seqüenciació de l’exoma o genoma sencer ofereix la possibilitat d’identificar nous gens 

associats a la malaltia però presenten reptes importants per emmagatzemar, analitzar i 

interpretar la gran quantitat de dades obtingudes. Típicament, a l’anàlisi de les dades de 

seqüenciació d’un exoma es detecten unes 50.000 variants respecte al genoma de referència, 

que després es filtren segons la seva herència en la família, el seu potencial impacte funcional, 

la seva freqüència poblacional i les associacions prèvies amb malalties o fenotips similars, en 

un procés en el que és vital la col·laboració d’experts bioinformàtics, genetistes i clínics. 

Recentment, el consorci Eurogentest (1) i l’American College of Medical Genetics (2) han 

publicat guies i estàndards de qualitat tant dels assajos de laboratori de NGS com dels 

mètodes d’anàlisi.  

 

 

 



Les malalties minoritàries  

Les malalties minoritàries (MM) es defineixen com aquelles que tenen una prevalença menor 

de 5 afectats per 10.000 habitants. Hi ha aproximadament unes 8.000 MM; solen ser cròniques 

i incapacitants, i moltes d’elles s’inicien a l’edat pediàtrica.  

S’estima que un mínim d’un 80% de les MM tenen una base genètica i que pel 60% d’elles s’ha 

descrit un gen associat. Segons la seva base molecular les MM amb causa genètica es 

classifiquen en: 

- Trastorns genòmics: estan causats per reordenaments de grans segments del DNA i 

representen el 8-12% de les MM de base genètica. 

- Trastorns genètics: estan causats per canvis d’uns pocs nucleòtids en el DNA i representen el 

85-87% de les MM de base genètica. 

- Trastorns epigenètics: s’estima que un 2-3% de les MM estan causades per alteracions que 

afecten a la metil·lació o d’altres mecanismes epigenètics. 

Diversos estudis indiquen que el percentatge d’èxit de la seqüenciació d’exomes pel diagnòstic 

de MM a la pràctica clínica se situa al voltant del 25-30%, essent els casos pediàtrics i amb 

afectació de múltiples òrgans els que presenten taxes més altes de detecció de mutacions. 

A nivell internacional, consorcis com el IRDiRC (International Rare Diseases Research 

Consortium) (3) i d’altres aglutinen gran part dels esforços que es fan actualment per a 

investigar les MM. 

 

Les malalties minoritàries no diagnosticades  

Els casos de MM no diagnosticades (MMNoD) són aquells que escapen al diagnòstic de 

l’especialista després de fer totes les exploracions i proves pertinents. Engloben casos de 

noves entitats clíniques, entitats clíniques conegudes però de base molecular desconeguda, i 

també malalties causades per factors no genètics. Els casos genètics poden presentar patrons 

d’herència dominants, recessius, mitocondrials o lligats a l’X, però també poden ser causats 

per mutacions dominants de novo, fenòmens de mosaïcisme o epigenètics. Un estudi europeu 

recent indica que el 25% d’aquests pacients triguen entre 5 i 30 anys a tenir el diagnòstic. 

 

La medicina personalitzada  

La medicina personalitzada (MP) vol abordar el tractament i la prevenció de les malalties a 

partir de la integració de la tota informació individual, des de les característiques clíniques, a 

les dades genòmiques i la interacció amb el medi ambient de l’individu.  

En l’actualitat diversos països estan desenvolupant projectes pilot ambiciosos per a la 

implementació de la MP basada en la genòmica en el seu Sistema de Salut. Les principals 

iniciatives centren els seus esforços a curt i mig termini en MM i càncer. A Anglaterra l’any 



2013 es va iniciar un projecte per fomentar la medicina basada en la genòmica, amb la 

participació de 13 Centres Mèdics del NHS, un centre de seqüenciació genòmica amb 

emmagatzemament centralitzat de les dades i diversos centres d’interpretació de dades (4). El 

projecte té un pressupost de 118 milions de lliures i té previst la seqüenciació del genoma 

complert de 25.000 pacients amb càncer i 17.000 amb MM. Més recentment s’ha aprovat un 

pla per impulsar la MP a França, que preveu la posada en marxa de 12 centres de seqüenciació 

i un centre d’emmagatzemament de dades analitzades (5). El projecte compta amb un 

finançament de 670 milions d’euros durant els 5 primers anys. L’objectiu és que a l’any 2020, 

aquesta infraestructura pugui seqüenciar exomes o genomes de 235.000 pacients amb MM i 

càncer cada any, a partir del 2020. 

A l’àmbit europeu, el consorci PerMed (6), format per representats dels organismes i 

Institucions, ha elaborat un pla (Strategic Research and Innovation Agenda, SRIA) per afavorir 

la implementació de la MP. En un futur no gaire llunyà, s’obtindrà la seqüència del genoma 

complert de cada persona, molt probablement en el moment de néixer, i formarà part de les 

dades mèdiques del pacient en la seva Història Clínica Electrònica. Els metges podran consultar 

aquestes dades en qualsevol moment per determinar susceptibilitat a malalties, establir 

estratègies de prevenció o prescriure els medicaments més adequats. 

 

La situació a Catalunya i a Espanya 

Encara que individualment cada entitat clínica sigui poc freqüent, a Catalunya les dades 

reflecteixen que hi ha en total més de 300.000 afectats per MM. Alguns hospitals de Catalunya 

utilitzen ja les tècniques d’NGS, principalment la seqüenciació de panells de gens, per al 

diagnòstic de les MM. La implementació rutinària d’aquestes tècniques presenta molts reptes 

en relació a l’estandardització dels processos, l’emmagatzemament i la interpretació de les 

dades i la formació del personal implicat, entre d’altres. 

A nivell espanyol el CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER) (7) agrupa els principals grups que 

treballen en MM, 12 dels quals són catalans i tots ells participen en aquest projecte. En el marc 

del CIBERER s’han realitzat estudis de NGS en 601 pacients, i s’ha arribat al diagnòstic en un 

50% dels casos. El programa ENoD (Enfermedades Raras no Diagnósticadas) del CIBERER 

coordina les accions en aquests tipus de malalties. Finalment, el CNAG-CRG té també una 

amplia experiència en la seqüenciació d’exomes de pacients amb MM i ha seqüenciat un total 

de 800 exomes en el marc de dues convocatòries competitives en aquesta àrea. Al projecte 

europeu RDConnect (8), el CNAG-CRG ha desenvolupat una plataforma d’anàlisi i interpretació 

de dades clíniques i genòmiques específica per a MM. 
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OBJECTIUS I HIPÒTESI 

HIPÒTESIS 

- La implementació de la medicina personalitzada basada en la genòmica en la pràctica clínica 

rutinària del Sistema Català de la Salut augmentarà l’eficiència del diagnòstic i a mig-llarg 

termini permetrà a més a més identificar noves vies de tractaments per aquests pacients. 

- Les col·laboracions i l’intercanvi de dades i informació tant en l’àmbit nacional com 

internacional són crucials per aglutinar recursos fragmentats en diversos grups i hospitals i  

aconseguir així millorar el diagnòstic i tractament de les Malalties Minoritàries (MM). 

- Un elevat percentatge de casos de Malalties Minoritàries no Diagnosticades (MMnoD) tenen 

una causa genètica que pot ser identificada mitjançant estudis genòmics a gran escala 

(seqüenciació de l’exoma o del genoma complet). 

 

OBJECTIUS 

1. Establiment d’un marc col·laboratiu per a la implementació de la medicina 

personalitzada basada en la genòmica en l’àmbit de les MM, amb la participació de 

grups clínics, genetistes, bioinformàtics i científics experimentals dels principals 

hospitals de Catalunya, en el que s’assegurin els interessos del pacient i la formació del 

personal involucrat. 

 

2. Implementació en la pràctica clínica d’una plataforma d’anàlisi i interpretació de 

dades genòmiques i clíniques (RDCat) que permeti tenir un registre dels pacients amb 

MM, compartir aquestes dades de forma controlada tant nivell local com global, 

estandarditzar els processos de recollida de les dades clíniques dels pacients i d’anàlisi 

i integració de dades genòmiques, i generar un model de sortida dels resultats pels 

informes clínics corresponents. 

 

 

3. Identificació de les variants genètiques responsables de la malaltia en pacients amb 

MM no diagnosticades (MMnoD), mitjançant la re-avaluació de dades genòmiques ja 

generades o la generació de noves dades genòmiques i, en alguns casos, la realització 

d’estudis de biologia funcional gènica i cel·lular addicional. 

 



4. Avaluació dels resultats obtinguts en el context de la pràctica clínica habitual, en 

termes econòmics, de retorn al pacient, de temps de resposta, etc. 

 

METODOLOGIA I PLA DE TREBALL 

WP1. Clínica: selecció i caracterització de pacients  (Coordinador: Alfons Macaya)  

El projecte es centrarà en les MMNoD neurològiques dividides en dues categories (no 

mútuament excloents) en funció de la utilitat de la NGS en el diagnòstic molecular, dels 

mecanismes mutacionals identificats i del nombre de gens candidats coneguts:  

Malalties Neurodegeneratives (MN): neurometabòliques, neuromusculars, atàxies, 

paraparèsies hereditàries, leucodistròfies, distonies i altres moviments anormals. 

Trastorns del Neurodesenvolupament (TD): Discapacitat intel·lectual greu, epilèpsia, autisme, 

malformacions del sistema nerviós i malalties neurocutànies. 

En primer lloc s’establiran els criteris d’inclusió de pacients amb MMNoD neurològiques, tenint 

en compte la informació clínica i genòmica disponible. Per a aquesta tasca es nomenarà un 

Comitè de Revisió de Casos (CRC), format per cinc membres de l’equip experts en 

neurogenètica, tres amb formació clínica neurològica i dos amb formació en genètica clínica i 

molecular. L’avaluació inicial es basarà en un qüestionari que ompliran els investigadors, amb 

els signes guia del fenotip i biomarcadors (bioquímica, neuroimatge, histologia, 

neurofisiologia), i les variants genètiques detectades. El CRC podrà remetre els casos de difícil 

avaluació a experts en cadascun dels subgrups de MM. 

Addicionalment, el CRC podrà prioritzar l’anàlisi de casos en funció de factors qualitatius com 

són la disponibilitat de mostres parentals, l’exhaustivitat de la informació clínica o la utilitat de 

l’assessorament genètic a la família. 

En tots els casos seleccionats es procedirà a la caracterització clínica detallada dels pacients 

emprant sistemes de terminologia reconeguts, principalment el Human Phenotype Ontology 

(HPO) i codis OMIM, ICD-10 i Orphanet, que seran introduïts a la plataforma RDCat (WP3) i a 

l’obtenció del consentiment informat apropiat. Per a alguns fenotips s’utilitzaran 

addicionalment  ontologies específiques http://bioportal.bioontology.org/ontologies (autisme i 

epilèpsia). 

Un primer recompte de pacients indica que durant els 6 primers mesos del projecte s’hauran 

identificat i revisat de forma retrospectiva més de 700 amb aquests requisits (aproximadament 

MN, n=400, TD, n=300). 

S’obtindrà el DNA a partir dels biobancs dels diferents centres o s’extraurà a partir de sang dels 

probands i els seus familiars. En casos de sospita de mosaïcisme, mutacions somàtiques o 

impossibilitat d’extracció de sang, es podrà obtenir DNA de saliva o mucosa bucal. En malalties 

on el teixit diana sigui accessible (pell, múscul) se n’obtindrà DNA i RNA per al diagnòstic i/o 

comprovacions funcionals. 

 



WP2. Genòmica: seqüenciació, anàlisi, interpretació i validació (Coordinadora: Antonia 

Ribes) 

Es recolliran tots els resultats previs de seqüenciació (panells de gens i/o exomes) del total de 

pacients del WP1 (uns 700) i es re-analitzaran utilitzant pipelines estandarditzades de la 

plataforma RDCat (WP3) per a la identificació i anotació de variants. S’utilitzarà BWA-MEM, 

Picard i GATK-HC per a la identificació de Single Nucleotide Variants i InDels; i Control-FreeC 

per a la detecció de Copy Number Variants. En tots els casos s’identificaran regions 

d’homozigositat amb PLINK, i s’estimarà la consanguinitat de la mostra. Les variants 

detectades s’anotaran i, juntament amb les regions d’homozigositat, estaran disponibles a la 

plataforma RDCat, que té les eines per seleccionar les variants segons la qualitat de les dades, 

les llistes de gens candidats, el model d’herència, les prediccions de patogenicitat de les 

variants i la seva freqüència poblacional. Les dades d’aquells pacients sense diagnòstic seran 

re-analitzades amb noves aproximacions considerant fenòmens com la penetrància 

incompleta, el mosaïcisme o els reordenaments estructurals. 

Pels casos seleccionats pel CRC (s’estima que seran uns 300) que només es disposi de dades de 

panells, es generaran noves dades genòmiques, seqüenciant exomes a elevada cobertura 

(>90x). Pel grup de malalties MN, amb patrons d’herència probablement recessius i amb llistes 

de potencials gens candidats, es seqüenciarà l’exoma només dels pacients. En el cas del grup 

de malalties TD es seqüenciaran també les mostres dels dos progenitors per tal d’identificar les 

mutacions de novo al pacient. Les noves dades de seqüenciació també s’analitzaran segons les 

pipelines descrites i estaran disponibles a la plataforma RDCat. S'estudiaran opcions segures 

d'emmagatzematge a llarg termini de les dades amb el Barcelona Supercomputing Center 

(BSC) i l’European Genome-phenome Archive (EGA). 

Es validaran les mutacions identificades mitjançant la seqüenciació per la tècnica de Sanger, 

tant en el pacient com en totes les mostres dels familiars disponibles. Es determinarà la taxa 

de falsos positius del procés. 

En els casos que la variant i/o el gen candidat identificat no estigui associat amb la malaltia, es 

realitzaran estudis funcionals per tal d’obtenir evidència de la implicació de la variant en 

l’etiologia de la malaltia. Per a aquells pacients amb un fenotip bioquímic, es confirmarà la 

patogenicitat de les mutacions utilitzant models cel·lulars (293T, HeLa, COS7) o fibroblasts 

primaris. L’efecte patogènic de les mutacions es demostrarà amb estudis de complementació 

funcional, mitjançant tècniques bàsiques de clonació, mutagènesi dirigida, transfecció cel·lular, 

estudis d’expressió i altres estudis bioquímics i de biologia cel·lular. 

En última instància, el CRC revisarà les dades per arribar al diagnòstic final. En cas de no 

identificar cap variant suggestiva de malaltia el CRC valorarà la possibilitat de procedir a 

l’anàlisi del genoma complet o del transcriptoma. 

Finalment, s’establirà una guia per validar els assajos de seqüenciació massiva i els processos 

d’anàlisi de dades, amb recomanacions sobre els paràmetres i les mostres control, seguint els 

criteris establerts per l’American College of Medical Genetics i Eurogentest. 

 



WP3. Plataforma d’anàlisi i interpretació de dades (RDCat) (Coordinador: Sergi Beltran) 

Es posarà en funcionament una plataforma (RDCat) d’ús clínic en l’àmbit de les MM, basada en 

l’actual plataforma RDConnect (platform.rd-connect.eu). La plataforma es basa en tecnologia 

de BigData; funciona en un clúster amb programari Hadoop, utilitza el motor de cerca 

ElasticSearch, inclou RESTful APIs i una interfície web. S’implementaran sistemes 

d’autentificació per donar accés als usuaris autoritzats del projecte tot garantint la seguretat i 

la privacitat de les dades. Es faran proves d’escalabilitat al BSC. 

La plataforma RDCat permetrà connectar els fenotips moleculars i clínics dels pacients i els 

registres de mostres, utilitzant les principals bases de dades i recursos existents. És un sistema 

centralitzat d’emmagatzemament de dades amb eines d’anàlisi online que proporcionen: 

informació genòmica anotada (Ensembl), sistemes de filtratge i priorització de variants 

(ClinVar, PP2, SIFT, CADD, ExAC, etc), sistemes per filtrar mitjançant llistes pre-definides de 

gens, enllaços a nombroses bases de dades i eines externes a nivell de gens i variants 

(Ensembl, ExAC, dbSNP, HGMD, OMIM, etc), eines addicionals integrades directament a la 

plataforma (Exomiser) i accés al sistema Matchmaker Exchange que permet buscar pacients 

similars en altres bases de dades sense enviar informació privada. 

Dins d’aquest projecte s’incorporaran les següents funcionalitats a la plataforma: 

- Sistema Phenotips, amb formularis per cada grup de malalties per facilitar l’entrada de dades 

clíniques.  

- Possibilitat d’integrar algunes dades des de les Històries Clíniques Electròniques. 

- Llistes de panells de gens per a l’anàlisi de les malalties objecte d’estudi en el projecte.  

- Altres eines d'anàlisi per detectar variants estructurals i mosaïcisme 

- Sistema per generar de forma automàtica un informe de resultats, seguint les directrius de 

l’American College of Medical Genetics and Genomics (ACMGG) i del consorci EuroGenTest. 

S’inclouran totes les variants que compleixin els anomenats criteris ACA, es a dir que estiguin 

validades analíticament, que tinguin rellevància clínica i que puguin comportar una decisió 

clínica sobre el pacient o familiar. 

- Es realitzarà un projecte pilot amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

per integrar RDCat amb HC3 (la Història Clínica Compartida de Catalunya) per facilitar que les 

dades Genètiques tractades siguin d’utilitat per a la presa de decisions assistencials, fent un 

primer pas cap a la medicina personalitzada. 

 

WP4. Aspectes legals, ètics i socials (Coordinador: Francesc Palau) 

El projecte contempla una sèrie d’accions i guies per garantir la preservació dels drets del 

pacients i el respecte als principis ètics en el marc de la medicina personalitzada: 

- Criteris per compartir dades clíniques i genòmiques dels pacients, i mesures per garantir la 

privacitat i l’ús adequat de la informació, incloent les acreditacions necessàries del sistema. 



- Model de CI basat en l’autonomia del pacient, amb múltiples punts de sortida i re-entrada i 

que permeti compartir les dades amb finalitats de recerca. Models de CI per a menors d’edats i 

per a adults incapacitats. Aquests models s’adaptaran a cadascuna de les Institucions del 

projecte.  

- Protocol pel retorn de resultats al pacients, incloent guies per informar sobre les variants 

probablement patogèniques no sol·licitades o troballes incidentals (TIs). 

- Pàgina web del projecte i jornades divulgatives per informar als ciutadans i fomentar l’ús de 

la MP com acció proactiva per mantenir la salut i la qualitat de vida. 

- Treball conjunt amb les principals associacions de pacients amb MM per recollir les seves 

suggerències i inquietuds. 

- Treball conjunt amb altres iniciatives i sistemes de salut de la Unió Europea. 

Finalment, s’avaluaran els resultats del projecte en termes econòmics i de retorn al pacient, 

per mesurar la contribució de la MP a la sostenibilitat i equitat del Sistema de Salut. 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓ 

Objectiu: Assegurar que el coneixement present i futur generat per aquesta acció repercuteixi 

en la millor formació dels científics i clínics pertanyents al consorci i reforçar els llaços i la 

col·laboració entre els membres del consorci i amb d’altres institucions. També es pretén 

contribuir a disseminar el coneixement tant a professionals de la salut, com als pacients i 

familiars i al públic en general. 

Objectius concrets: 

1- Proporcionar la millor formació possible a tot el personal en formació vinculat als grups 

integrants. 

2- Reforçar l'educació i mobilitat dels científics del consorci, incrementant la col·laboració 

científica i la transferència de tecnologia. 

3- Organitzar cursos en Medicina Personalitzada per a Malalties Minoritàries, en col·laboració 

amb les institucions participants i el CIBERER, dirigits als participants i altres professionals 

implicats en l'atenció a Malalties Minoritàries. 

4- Disseminar el coneixement a altres professionals i a públic en general, donant a conèixer la 

rellevància de la recerca en aquest grup de malalties i facilitant la translació per a benefici del 

pacient i la seva família. 

Activitats 

1- Formació per a personal incorporat. Hi haurà un programa específic de formació en 

Medicina Personalitzada dirigit als diferents perfils professionals a través d'un curs intensiu de 

dos dies que els familiaritzi amb les eines a utilitzar en el projecte. A més de les activitats 



internes setmanals en cada institució (reunions de grup i altres activitats docents en cada 

institució), es realitzarà una reunió del consorci amb periodicitat bimensual i participació de 

tot el personal incorporat. Aquestes reunions multidisciplinàries a fi de discutir sobre les dades 

generades fins al moment, qüestions metodològiques i estratègies futures, contribuiran a la 

formació a les diverses àrees rellevants. A més, les persones incorporades es beneficiaran de 

les activitats docents existents en les institucions consorciades en tots els aspectes de la 

recerca, necessitats assistencials, epidemiologia i ètica i molt especialment en el CIBERER 

(http://www.ciberer.es/programas-transversales/programa-de-formacion), al que pertanyen 

la gran majoria dels grups participants..  

2- Mobilitat i intercanvi d'investigadors. S'incentivaran les estades curtes per a investigadors 

(contractats i participants) en altres laboratoris i grups del consorci, a fi de facilitar la 

transferència d'experiència i tecnologia. Especialment, serà important per a la formació i millor 

utilització de la plataforma tecnològica que existeix i es desenvoluparà en un dels grups 

participants (CNAG, Bioinformàtica). Estimem estades d'entre una setmana i 2 mesos en total 

per cada anualitat, tenint en compte que la majoria seran en grups de la mateixa localitat. 

També es facilitaran estades en grups externs, nacionals (del CIBER i altres) i internacionals per 

a accions formatives estratègiques. L'avaluació de la pertinència de cada estada que requereixi 

finançament addicional serà realitzada pel comitè científic del consorci.  

3- Formació en Medicina Personalitzada en Malalties Minoritàries. Organització de cursos 

monogràfics anuals, monogràfic, intensiu en la temàtica inclouen tallers, que complementi els 

interessos del consorci, dirigits tant al personal en formació com al personal investigador 

sènior i oberts a altres professionals del Sistema Català de Salut interessats. Es pretén explotar 

la riquesa d'experiència en diverses aproximacions per a la recerca en malalties rares que s'ha 

aconseguit aglutinar el consorci. Els investigadors participaran com a principals docents, 

juntament amb algun professor convidat nacional o internacional. S'utilitzarà infraestructura 

de les institucions hospitalàries i acadèmiques al fet que pertanyen els grups del consorci, a 

Barcelona. 

4- Simposi del consorci. Anualment, es realitzarà una reunió científica dels membres del 

consorci. Es convidarà als membres del comitè científic extern els qui podran així avaluar el 

progrés científic del projecte. El dia previ a la jornada científica oficial es dedicarà per complet 

a presentacions dels becaris en formació de cada grup. Cooperació interdisciplinària i 

internacional en docència. Existeix ja col·laboració de varis dels grups amb xarxes europees 

(Orphanet), amb el CIBERER i amb altres xarxes llatinoamericanes (RELAGH), per a diverses 

activitats docents i de difusió conjuntes. 

5- Difusió del coneixement. Es crearà una pàgina web pròpia amb informació completa i 

actualitzada sobre els objectius i recursos del projecte. A més, el portal proporcionarà 

sostingues i vincle directe als grups i altres accions rellevants en el camp de les MM, aportant 

informació dirigida a professionals i públic en general sobre MM i els recursos relacionats amb 

les mateixes. 

A més de la presentació de resultats en fòrums científics nacionals i internacionals, es proposa 

que cada grup participi en almenys una conferència divulgativa anual durant el temps de 

durada del consorci. 



DESCRIPCIÓ DE L’INTERÉS SOCIAL I CIENTÍFIC DEL PROGRAMA 

Es tracta d’un projecte de recerca amb vocació traslacional que té com a objectiu principal la 

implementació dels estudis genòmics a gran escala com a eina per al diagnòstic de les MM en 

el Sistema Català de Salut.  

El projecte aglutina els principals grups que treballen en MM a Catalunya, amb representants 

de 5 dels 7 Instituts de recerca sanitària acreditats per l‘Instituto de Salud Carlos III. L’objectiu 

és crear una xarxa cooperativa i treballar perquè a la finalització del projecte aquests centres 

estiguin preparats per a l’ús de la genòmica en la pràctica clínica rutinària en l’àrea de les MM. 

És per això que el projecte contempla temes organitzatius com la formació dels professionals, 

els models dels consentiments informats, l’adequació dels informes clínics, i la implementació 

de la plataforma RDCat com a projecte pilot per centralitzar i estandarditzar els processos 

d’anàlisi de les dades de tots els pacients amb MM de Catalunya.  

El projecte té un fort impacte assistencial, científic i social. Determinará la capacitat 

diagnòstica de l’anàlisi genòmica dels pacients amb MM, així com les conseqüències 

pronòstiques i terapèutiques del diagnòstic. Ja dins del propi projecte s’atendran casos no 

resolts als que el propi sistema ha de donar sortida. 

Hem compartit la idea d’aquest projecte amb associacions d’afectats i tenim el seu suport, a 

més que implementarem la seva participació al seguiment del projecte. 

D’altra banda, la capacitat de determinar nous gens associats a malalties i proposar nous 

mecanismes fisiopatològics i dianes moleculars és gran, sent també rellevant per a la definició 

de noves malalties. Un àrea d’especial interès pel que fa a la patologia del sistema nerviós és la 

troballa de nous gens de trastorns del neurodesenvolupament i de processos cognitius, i 

també de la patologia neuromuscular. Un tercer punt fonamental és l’impacte social que 

representa l’aplicació dels nous coneixements genòmics com a eina la generació d’informació 

personalitzada de l’individu i de com afecta al procés d’emmalaltir de cada persona, més 

concretament sobre els afectats per les MM.  

Aquest projecte té una forta capacitat d’atracció i retenció de talent de metges, professionals 

sanitaris i investigadors joves que vulguin desenrotllar una carrera clínica i científica. 

Finalment, l’estructura en xarxa ens ha de permetre generar un model sostenible del 

diagnòstic genòmic de les MM per l’atenció sanitària de la població. 

 

ADEQÜACIÓ DE LA PROPOSTA AL PLA ESTRATÈGIC DE RECERCA I INNOVACIÓ EN SALUT 

El Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 (PERIS) estableix la medicina 

personalitzada basada en la genòmica, les tecnologies òmiques i de dades massives, i les MM, 

com algunes de les prioritats temàtiques que centren l’estratègia del pla. Aquests, son els tres 

eixos principals del nostre projecte i que quedarien perfectament emmarcats en els objectius 

del PERIS. El projecte està enfocat a resoldre un problema candent, els casos de MM no 

diagnosticats i permetre així millorar la salut i la qualitat de vida d’un grup específic de la 



població afectat per MM, moltes de gran severitat, que provoquen un gran patiment personal i 

que solen conduir a una mort prematura. La identificació de les causes genètiques de les MM, i 

el coneixement de la seva fisiopatologia afavorint, en un futur, el disseny d’estratègies 

terapèutiques per aquestes i d’altres malalties directa o indirectament relacionades. D’acord 

amb els objectius de la convocatòria el projecte pretén desenvolupar recerca translacional i 

potenciar l’ús de tecnologies, com les que aquí s’utilitzaran, per tal d’establir línies rutinàries 

de diagnòstic aplicables i transferibles al Sistema Català de Salut. 

 

D’altra banda, el PERIS situa les persones en el centre del sistema de salut i fa que siguin co-

partícips dels processos de presa de decisions, el que implica, a més, tenir els ciutadans i les 

associacions de pacients com a socis actius per tal de focalitzar la recerca en les prioritats 

identificades per ells i millorar-ne els resultats en salut i satisfacció. En aquest sentit, s’ha fet 

co-partícips dels nostre projecte a diverses associacions de pacients que aportaran la seva visió 

i necessitats en la presa de decisions, i que alhora ajudaran a que els nous coneixements que 

es creïn amb la recerca arribin als pacients als quals van destinats i que s'apliquin eficientment. 

D’aquesta forma es donarà resposta als reptes socials plantejats per les associacions de 

pacients amb MM. 

També hem d’assenyalar que aquest projecte s'alinea amb les estratègies de l'Administració 

general de l'Estat, articulada mitjançant els plans estatals de recerca científica i tècnica i 

d'innovació 2013-2020, i amb les polítiques comunitàries del programa marc europeu de R+D+I 

“Horitzó 2020”, ja que es fonamenta en l'excel·lència científica dels equips participants, la 

resposta a determinats reptes socials, i l’interès de les industries que recolzen aquest projecte. 

 

HISTORIAL CIENTÍFIC (1000) 

El consorci està format per un total de 15 grups de recerca consolidats pertanyents a 7 
instituts de recerca sanitària de Barcelona (IMIM, IDIBAPS, IDIBELL, HSJDD, VHIR, HSP, IGTP), al 
Centre Nacional d’Anàlisis Genòmics (CNAG) i al ISGlobal, amb la participació addicional sense 
finançament del Centre Nacional de Supercomputació de Barcelona (BSC-CNS) i de les 
associacions de pacients de MM representades per FEDER. Els 13 grups vinculats a institucions 
sanitàries engloben la majoria dels hospitals on es presten servicis de genètica mèdica 
diagnòstica avalats per la instrucció en genètica de CatSalut (06/2015) i 10 dels grups també 
estan vinculats al CIBER de MM (CIBERER) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). 
Els grups participants aporten gran experiència en assistència i recerca clínica en àrees 
rellevants per a les MM en general com la genètica mèdica, bioquímica, neurologia i 
neuropediatria, així com en recerca bàsica i aplicada en genètica i genòmica, en 
desenvolupament d'eines d'anàlisis genòmic, bioestadística i bioinformàtica i, sobretot, 
documentada habilitat i capacitat per a la translació ràpida dels resultats de la recerca a 
l'atenció dels pacients i les seves famílies. Diversos grups tenen relació molt estreta amb 
associacions de famílies i pacients, actuant en comitès assessors i participant regularment en 
activitats conjuntes i divulgatives. 
A més de la trajectòria consolidada de cadascun dels grups que es resumeix breument a 
continuació (els últims cinc anys), existeix una activitat cooperativa molt intensa en la recerca 
sobre MM entre tots els grups participants des de fa més de 8 anys, a través de la seva 
participació en el CIBERER i de diverses accions singulars amb el CNAG e ISGlobal. Aquesta 



activitat queda documentada en projectes de recerca i producció científica conjunta, així com 
en nombroses accions translatives i de transferència. 
 
IMIM-UPF (grup coordinador). IP: Luis Pérez-Jurado.  
El grup de la Unitat de Genètica UPF i del Programa de Neuociències del IMIM és un equip 
multidisciplinari que vincula activitats clíniques a l'Hospital del Mar amb recerca centrada en 
els trastorns del neurodesenvolupament, integrant recerca clínica amb models animals i 
recerca traslacional en genètica mèdica. La producció científica dels últims 5 anys consisteix en 
un total de 60 publicacions (i 8 capítols de llibre) amb un índex h de 27 i i10 de 63. Ha 
participant com IP en 14 projectes competitius inclouen 2 Europeus i un altre del NIH-USA. El 
grup va contribuir al desenvolupament del recurs Orphanet a Espanya, actualment vinculat al 
CIBERER, és coordinador de l'acció estratègica CIBERER sobre malalties rares no diagnosticades 
(ENoD) amb objectius complementaris a la sol·licitud present, i el centre té la nominació com 
Centre de referencia (CSUR) per a encefalopaties epilèptiques. 
 
H. Clínic-IDIBAPS (3 grups). IPs: Antònia Ribes, Montserrat Milà i Francesc Cardellach. Són tres 
equips multidisciplinaris que centren la seva activitat en les bases genètiques, bioquímiques i 
mecanismes fisiopatològics de les malalties metabòliques hereditàries, l'estudi de les bases 
genètiques de les malalties rares neuroconductuals, i el diagnòstic, assistència i recerca de les 
malalties neuromusculars i mitocondrials. En els darrers 5 anys, han publicat més de 150 
articles, una patent i una guia clínica nacional i europea, i han participat en més de 20 
projectes competitius (5 europeus). Assoliments rellevants són la creació d'un grup 
multidisciplinari de seguiment de pacients adults amb malalties metabòliques diagnosticades 
en la infància i la nominació CSUR per Trastorns de moviment, Atàxies i paraparèsia espàstica e 
Hipertensió pulmonar familiar.  
 
HSJD (3 grups). IPs: Francesc Palau, Rafael Artuch i Daniel Grinberg. 
Desenvolupen una investigació orientada als pacients, centrada en malalties rares de base 

genètica: del desenvolupament del sistema nerviós central i perifèric, errors congènits del 

metabolisme, malalties mitocondrials, malalties lisosòmiques, fenotips ossis monogènics, 

síndrome d'Opitz C, les distròfies musculars a la infància, i els trastorns del moviment d’origen 

genètic. Han contribuït amb la descripció de nous gens, desenvolupament de registres de 

pacients i assaigs clínics. Forma part del Centre Daniel Bravo de Diagnòstic i Recerca de 

Malalties Minoritàries i son beneficiaries de la acció estratègica per a instal·lacions singulars 

2016-18 de la Generalitat de Catalunya GenomicScientia: Centre de Ciències Genòmiques en 

Medicina. Cal destacar que tenen diverses denominacions CSUR nacionals, participen en l’acció 

europea “Inherited NeuRoMetabolic Diseases Information Network”, l’European Network & 

Registry for Homocysinurias and Methylation defects (DG SANCO) i van coordinar un projecte 

estratègic del International Rare Diseases Research Consortium-ISCIII TREAT-CMT. 

 
VHIR (3 grups). IPs: Alfons Macaya, Eduardo Tizzano i Ramon Martí. 
Els Grups de Recerca de l’HUVH-VHIR combinen el diagnòstic genètic i la recerca translacional 
en malalties hereditàries, i centren la seva activitat al voltant de l’estudi de la base genètica, 
fisiopatologia i tractament de malalties del sistema nerviós en desenvolupament, 
neuromusculars, neurometabòliques, la malaltia de McArdle i els trastorns neurològics 
paroxístics. La producció científica és important amb més de 80 publicacions indexades. Han 
promogut nous tractaments de pacients amb síndromes de depleció del DNA mitocondrial o 
per al MNGIE i han registrat dues patents i 3 designacions com a medicament orfe. Son 
coordinadors d’un node de l’European Reference Network (ERN) en “Rare Neurological 



Diseases”, participen en la ERN de Malalties Neuromusculars i té tres designacions CSUR per 
Atàxies i Paraparèsies, Malalties Neuromusculars i Malalties Neurometabòliques. Consorci: 
“Synaptopathies and Paroxysmal Syndromes (SYNaPS) Study Group  
 
IDIBELL-IGTP (2 grups). IPs: Aurora Pujol i Concepción Lázaro / Eduard Serra (IGTP).  
La trajectòria científica dels grups del IDIBELL-IGTP està centrada en l'estudi de malalties 
genètiques humanes i amb més profunditat les neurofibromatosis, l’adrenoleucodistròfia i el 
diagnòstic e identificació de nous gens de leucodistròfies i paraparesia espàstica. A més de les 
65 publicacions relacionades amb MM i 14 projectes competitius, participen al Consorci ERN-
GENTURIS per l’establiment d’estandars de NGS amb EMQN i LeukoTreat FP7-241622 
(Therapeutic challenge in Leukodystrophies. El IGTP-ICO ha estat nominat CSUR per 
Facomatosis, coordinat pel Dr. Ignacio Blanco i ha organitzat el 16è Congres Europeu de les 
Neurofibromatosis en 2014. 
 
IIB-SP (1 grup). IP: Pía Gallano.  
L’equip investigador del Servei de Genètica de l’Hospital de Sant Pau posseeix una 
considerable experiència en el diagnòstic molecular de les malalties hereditàries i centra la 
investigació en les malalties neuromusculars, coagulopaties hereditàries, càncer hereditari i 
farmacogenètica.  
 
CNAG-CRG (1 grup) IP: Sergi Beltran.  
El Servei d’Anàlisi Bioinformàtic del CNAG col·labora amb nombrosos grups clínics espanyols i 
internacionals en la recerca en malalties minoritàries. Té més de 35 publicacions i lidera el 
desenvolupament de la plataforma RD-Connect i el “work-package” de MM d’ELIXIR-
EXCELERATE, co-lidera amb Michael Brudno la API v2 d’IRDiRC/GA4GH MatchMaker Exchange i 
participa en el GA4GH Beacon Project. També coordina l’anàlisi de dades de la convocatòria 
BBMRI-LPC 2016 per seqüenciar >900 exomes de MM.  
 
ISGLOBAL (1 grup). IP: Juan Ramon González.  
El grup de recerca en Bioinformàtica en Epidemiologia Genètica desenvolupa eines 
bioinformàtiques per l'anàlisi de dades de micromatrius i de seqüenciació massiva 
(www.creal.cat/jrgonzalez/software.htm). Entre d'altres, el grup ha desenvolupat eines per la 
detecció de variació estructural, inversions i mosaïcismes genètiques que s'han fet servir per 
trobar nous gens en MM i complexes. A més, lidera la xarxa Espanyola GENOMet, dedicada al 
desenvolupament de eines per l'anàlisi de dades genòmiques. 
 
Barcelona Supercomputing Center (BSC) (1 grup) IP: Sergi Girona. 
Centre de referència internacional per la computació d'altes prestacions, coneguda també amb 
el nom d'HPC (High Performance Computing). Especialista en gestió de BigData con amplia 
experiència en múltiples proyectos Internacionales públicos y privados. Participando, solo en 
2015, en 122 publicaciones. 
 
• Publicacions seleccionades 

1. Jacobs K,,..(180 more authors)…, Pérez-Jurado LA*, Chanock SJ* (*co-last authors). 
Detectable clonal mosaicism and its relationship to aging and cancer. Nat Genet 
44(6):651-8 (2012).  

2. Argente J, (8 authors), Pérez-Jurado LA. A new molecular mechanism involving 
defective minor spliceosome mRNA processing that results in isolated familial growth 
hormone deficiency. EMBO Mol Med, 6:299-306 (2014).  

http://www.creal.cat/jrgonzalez/software.htm


3. Sevilla T, Lupo V, Martínez-Rubio D, Sancho P, Sivera R, Chumillas MJ, García-Romero 
M, Pascual-Pascual SI, Muelas N, Dopazo J, Vílchez JJ, Palau F*, Espinós C* Mutations 
in MORC2 gene cause axonal Charcot-Marie-Tooth disease. Brain; 139: 62-72 (2016) 

4. Fernández-Rodríguez J, Castellsagué J, Benito L, Benavente Y, Capellá G, Blanco I, Serra 
E, Lázaro C*. A mild neurofibromatosis type 1 phenotype produced by the 
combination of the benign nature of a leaky NF1-splice mutation and the presence of a 
complex mosaicism. Hum Mutat. 32(7):705-9 (2011). 

5. Tort F, Ferrer-Cortès X, Thió M, Navarro-Sastre A, Matalonga L, Quintana E, Bujan N, 
Arias A, García-Villoria J, Acquaviva C, Vianey-Saban C, Artuch R, García-Cazorla À, 
Briones P, Ribes A*. Mutations in the lipoyltransferase LIPT1 gene cause a fatal disease 
associated with a specific lipoylation defect of the 2-ketoacid dehydrogenase 
complexes. Hum Mol Genet. 23(7):1907-15 (2014). 

6. Juan-Mateu J, Gonzalez-Quereda L, Rodriguez MJ, Baena M, Verdura E, Nascimento A, 
Ortez C, Baiget M, Gallano P. DMD Mutations in 567 Dystrophinopathy Families: A 
Step Forward in genotype-Phenotype Correlations. PLoS One. 10(8) (2015) 

7. Marcé-Grau A, Dalton J, López-Pisón J, García-Jiménez MC, Monge-Galindo L, Cuenca-
León E, Giraldo J, Macaya A*. GNAO1 encephalopathy: further delineation of a severe 
neurodevelopmental syndrome affecting females. Orphanet J Rare Dis 11:38 (2016) 

8. Laurie S, Fernandez-Callejo M, Marco-Sola S, Trotta JR, Camps J, Chacón A, Espinosa A, 
Gut M, Gut I, Heath S, Beltran S*. From Wet-Lab to Variations: Concordance and 
Speed of Bioinformatics Pipelines for Whole Genome and Whole Exome Sequencing. 
Hum Mutat. 2016 Sep 8. doi: 10.1002/humu.23114. 

9. González JR, ..17 authors..., Pérez-Jurado LA. A common inversion polymorphism at 
16p11.2 underlies the joint susceptibility to asthma and obesity. Am J Hum Genet 94 
(2014). 

10. Hernandez-Ferrer C, Quintela Garcia I, Danielski K, Carracedo A, Perez-Jurado LA, 
Gonzalez JR* Affy2sv: an R package to pre-process Affymetrix CytoScan HD and 750K 
arrays for SNP, CNV, inversion and mosaicism calling. BMC Bioinformatics (2015) 

 

 
CAPACITAT FORMATIVA DE L’INVESTIGADOR PRINCIPAL I DE L’EQUIP(2500) 

La capacitat formativa del consorci és superlativa, avalada per nombroses activitats realitzades 
en els últims anys per cadascun dels grups integrants, algunes d'elles ja coordinades a través 
de la seva participació en el CIBERER i/o en les mateixes institucions. 

El coordinador de la proposta és Catedràtic de Genètica i té una trajectòria molt important a 
nivell de formació. És responsable de la docència en Genètica i Genòmica dels graus de 
Medicina i Biologia Humana de la UPF, i director del Màster d'Assessorament Genètic de la 
mateixa universitat, acreditat pel Board Europeu de Genètica Mèdica. A més és coordinador de 
la formació del CIBER de malalties rares, a través del qual s'organitzen diversos programes i 
cursos. Ha dirigit un total de 7 tesis en els últims 5 anys, a més de nombrosos treballs de 
Màster, supervisió de residents i formació d'especialistes amb contracte Río Hortega. 

Els grups del IDIBAPS realitzen nombroses contribucions docents (11 tesis, formació de Grau 
de Medicina i Biomedicina, formació de metges residents i d'investigadors, etc..) Organitzen 
una jornada anual de Malalties Minoritàries de l’adult i Conferències Internacionals de X-Fràgil 
i Errors del Metabolisme.  

Els grups del HSJD fan una important tasca formativa amb formació pregraduada en Medicina, 
Biologia, Bioquímica, Biotecnologia i Ciències Biomèdiques, de màster (de Biomedicina, de 
Biotecnologia Molecular i de Genètica i Genòmica), i postgraduada (29  tesis doctorals), 
formació de residents pel sistema de formació Sanitaria Especialitzada (FIR/QUIR), formació en 



investigació (Rio Hortega) i formació de neuropediatres en el màster de neuropediatria del 
HSJD/UB. Hem organitzat cursos, com ara el de Genètica Humana de la Societat Espanyola de 
Genètica o simposis internacionals. 

Els membres dels grups VHIR tenen també una gran activitat docent. Reben Màsters en 
pràctica de diverses programes de formació, i residents del Hospital Vall d´Hebron i altres 
hospitals nacionals e internacionals. Coordinadors del Màster en Neurologia Pediàtrica de la 
UAB, participen a d’altres Màsters Universitaris de Genètica Medica, Assessorament Genètic, 
Biomedicina i Medicina Reproductiva. 14 tesis doctorals des de 2011. 

A l’IDIBELL-IGTP, s’han completat 17 tesis doctorals, 9 treballs de màster, 6 treballs de final de 
grau, i la tutorització i formació de tècnics de laboratori, asesors genètics, estudiants de 
batxillerat, i residents. 

IIB-SP. S’han dirigit un total de 8 tesis doctorals, 4 cursos de genètica molecular i de postgrau i 
anualment acull en formació dos residents d’oncologia i dos residents d’anàlisis clíniques i dos 
graduats en Biologia/Genètica.  

CNAG-CRG ha organitzat dues edicions del curs “Introducció a l’anàlisi genòmica” (2015 i 2016) 
i ha col·laborat en l’organització de dos simposis organitzats sobre malalties rares (2015). Ha 
dirigit 4 projectes de màsters de bioinformàtica. 

ISGLOBAL 1 tesi dirigida, i 6 estudiants de doctorat. El grup ha organitzat més de 20 cursos per 
l'anàlisi de dades genètiques i d'integració de dades òmiques. A més, responsable de 3 
assignatures a dos Màsters de Bioinformàtica (UAB i Uvic). 


