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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
La Malformació de Chiari tipus I (MCI) ha estat definida tradicionalment com la herniació de les amígdales 
cerebel·loses d’almenys 5mm, a través del forat mange. En general, els símptomes es posen de manifest durant la 
segona o tercera dècada de vida, tot i que s’han descrit casos pediàtrics. Donada la complexitat del quadre clínic, per 
realitzar un diagnòstic adient es requereix avaluació clínica i estudi de neuroimatge. La tècnica de preferència és la 
ressonància magnètica d’imatge, considerant-se actualment com a pacients de MCI aquells que presenten un descens 
de les amígdales superior a 3mm per sota del forat magne. 
 
L'existència de casos asimptomàtics dificulta establir una prevalença concreta, però s’ha estimat que podria estar entre 
1/1000 a 1/5000 sent major en dones que en homes (2:1 aproximadament). 
Fins el moment, es desconeix l’etiologia de la malaltia però la hipòtesi més acceptada és que MCI és deguda al 
desenvolupament insuficient del mesoderm paraxial.  
Diferents estudis realitzats fins el moment evidencien que almenys, un subgrup de pacients amb MCI són deguts a 
contribució genètica: 1) casos d’agregació familiar amb afectes en tres generacions; 2) estudis de bessons 3) 
associació amb síndromes genètics coneguts amb herència mendeliana produïts per anomalies óssies que donen 
suport a la hipòtesi de la insuficiència del mesoderm com a causa de MCI. 
 
Davant l’evidència clara d’un component genètic com a principal causant de l’etiologia de MCI, l’objectiu del projecte va 
ser la identificació de les bases genètiques de la MCI, tant en gens responsables de les formes mendelianes com en 
gens responsables de les formes complexes de MCI mitjançant dues estratègies: 
 
1-Identificació de variants genètiques de susceptibilitat en pacients amb MCI mitjançant estudis d’associació de tipus 
cas-control. 
2-Anàlisi genètic de formes monogèniques mitjançant l’anàlisi de lligament a marcardors polimòrfics i la seqüenciació 
del DNA a gran escala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
Chiari malformation type I (CMI) has been traditionally defined as the chronic tonsillar herniation of at least 5 mm below 
the foramen magnum (FM). In general, the symptoms manifest during the second or third decade of life, however, 
several pediatric cases have been described. Given the complexity of this symptoms, to perform a proper diagnostic of 
CMI, a clinical evaluation and a neuroimage analysis is required. The preferred diagnostic method is the Magnetic 
Resonance image (MRI), considering as CMI those patients showing a tonsilar descent upper 3mm through the FM.  
 
The existence of asymptomatic cases of CMI difficult to establish its prevalence, however,  it has been estimated to be 
in the range of 1/1000 to 1/5000 individuals, being higher in women than in men (2:1, approximately).  
 
The etiology of this disease remains unknown, but  the most accepted hypothesis is that CMI is the result of an 
insufficient development of the paraxial mesoderm.  
 
Several evidences suggest that, at least in a subset of CMI cases, genetic factors may play an important role: 1) cases 
of family aggregation with individuals affected in at least three different generations; 2) twin studies were monozygotic 
twins reveal a higher degree of concordance; 3) cases were CMI associated as part of known Mendelian syndromes, 
some of which feature prominent bony abnormalities, supporting  the mesodermal origin of the disorder. 
 
Considering the clear evidences for a genetic contribution in the origin of CMI, this project was focused on identifying 
the genetic basis underlying the CMI,  detecting the genes responsible for either the mendelian and the complex forms 
of CMI. To achive this main goal, two different strategies were followed: 
 
1- Identification of susceptibility genetic variants in CMI patients using a case-control association approach. 
2- Genetic analyses of monogenic forms by linkage analysis with polymorphic markers  and high-throughput DNA 
sequencing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
Les malformacions de Chiari van ser descrites per primer cop al 1895 per Hans Chiari, i fan 
referència a un grup de malformacions congènites de la fosa posterior cranial (FPC) que 
afecten al cerebel, tronc encefàlic, i la medul·la espinal. S’han descrit fins a 6 tipus de Chiari 
diferents (tipus I, II, III, IV, 0 i 1.5) sent les del tipus I i II les més freqüents. 
 
En aquesta tesi, es va estudiar fonamentalment la malformació de Chiari de tipus I (MCI).  
La MCI és una anomalia congènita del mesoderm en la que les amígdales del cerebel es 
desplacen a través del forat magne, cap al canal espinal. Des del punt de vista clínic hi ha un 
ampli ventall de manifestacions que poden aparèixer a diferents edats, amb els símptomes 
més freqüents de cefalea, trastorns oculars, vertigen, apnea de la son, disàrtria, disfàgia i 
alteracions de la medul·la espinal (siringomièlia, escoliosi). Hi ha també casos asimptomàtics. 
Pel que fa a la fisiopatologia, els símptomes s'originen per la compressió de les estructures 
neurals contingudes a la fosa cranial  posterior (FCP), que en la majoria dels casos és 
anormalment petita, comportant una herniació o descens de les amígdales del cerebel. La 
compressió d'aquestes estructures a nivell del forat occipital pot originar alteracions en la 
circulació del líquid cefalorraquidi i produir siringomièlia i/o hipertensió intracranial. 
Actualment el diagnòstic de la MCI es basa en la mesura de l’herniació de les amígdales 
cerebel·loses en estudis de ressonància magnètica d’imatge (IRM) (en general s’accepta que 
una herniació ≥3mm és suficient pel diagnòstic). 
 
Fins el moment, es desconeix l’etiologia de la malaltia, tot i que sembla ser multifactorial. La 
hipòtesi més acceptada és que MCI és deguda al desenvolupament insuficient del mesoderm 
paraxial basada en les observacions experimentals del Dr. Marin-Padilla [Marin-Padilla and 
Marin-Padilla 1981]. Però alguns casos de MCI “adquirit” semblen ser produïts per diferents 
causes: deficiència d’hormona de creixement, pèrdua de LCR, lesions intracranials o el 
síndrome de la medul·la anclada [Milhorat, et al. 2010]. 
Diferents estudis realitzats fins el moment evidencien que almenys, un subgrup de pacients 
amb MCI són deguts a contribució genètica: 1) casos d’agregació familiar amb afectes en tres 
generacions [Schanker, et al. 2011]; 2) estudis de bessons: en CMI, bessons monozigòtics 
semblen tenir major grau de concordança que el bessons dizigòtics; 3) associació amb 
síndromes genètics coneguts: múltiples desordres mendelians coneguts coexisteixen amb 
MCI, molts dels quals són produïts per anomalies ossies que donen suport a la hipòtesi de la 
insuficiència del mesoderm com a causa de MCI, com la neurofibromatosi I, síndrome de 
Klippel-Feil, malaltia de Paget, acondroplàsia i el síndrome de Crouzon [Speer, et al. 2003] 
 
Davant l’evidència clara d’un component genètic com a principal causant de l’etiologia de la 
Malformació de Chiari tipus I (MCI), l’objectiu que es va plantejar en el present projecte de 
tesi de la sol·licitant va ser la identificació de les bases genètiques de la MCI, tant en gens 
responsables de les formes mendelianes com en gens responsables de les forms aparentment 
complexes de MCI mitjançant dues estratègies: 
 
 
 



 
 

 

 
1- Anàlisi de lligament a escala genòmica mitjançant un cribatge genòmic  amb  

marcardors polimòrfics en una família espanyola multigeneracional amb MCI que 
presentava un patró d’herència mendeliana. 

2- Identificació de variants genètiques de susceptibilitat en pacients amb MCI mitjançant 
estudis d’associació de tipus cas-control. 

 
- Inclusió de casos i recollida de mostres. 
Per dur a terme els diferents estudis d’aquesta tesi, al llarg d’aquests darrers anys es va 
contactar (en persona, per telèfon o mitjançant correu ordinari) amb els pacients amb MCI 
visitats i/o ingressats a l’Hospital de Vall d’Hebron i pacients pertanyents a diferents 
associacions de MCI d’àmbit estatal (ANAC, ASENCHI, AFACAP).  
Els pacients només eren inclosos en la base de dades per realitzar els diferents estudis, un cop 
el diagnòstic era confirmat per un radiòleg o neurocirurgià, a partir de la IRM cranial. Després 
d'obtenir el consentiment informat del pacient, es va obtenir un qüestionari clínic estructurat i 
es va recollir una mostra de sang i/o saliva a partir de la qual es va extreure el material genètic 
(DNA): en el cas que la mostra fos sang, el DNA es va extreure a partir de leucòcits de sang 
perifèrica utilitzant el mètode ‘salting-out’ descrit per Miller et al., al 1998; en el cas de la 
saliva es va utilitzar un Kit d’Orangene·DNA seguint les instruccions del fabricant. 
Es va arribar a assolir un banc de mostres de 599 casos afecte MCI, corresponent a 450 
famílies diferents. Es van trobar 18 famílies amb 3 o més afectes, entre les quals, 6, 
presentaven més de 4 afectes en diferents generacions (Figura 1). 

 
Fig1. Arbres genealògics de les famílies amb més de 4 afectes de MCI de les que es va recrutar mostra. 
 
També es van recollir fins 25 mostres de pacients amb MCII, i 9 mostres fetals MCII. 



 
 

 

Paral·lelament, es va obtenir mostres d’individus control 
(població general), assolint pràcticament les 2000 mostres. 
 
- Estudi morfomètric de la fosa posterior cranial.  
Actualment es considera que el criteri de diagnòstic basat en el descens de les amígdales  
cerebel·loses (DA) té limitacions i no inclou verdaderament tots els casos existents amb MCI, 
ja que s’ha vist que individus sense suficient descens amigdalar però amb una fosa posterior 
cranial petita i alteració del líquid cefaloraquidi presenten els mateixos símptomes que 
individus diagnosticats com a MCI. 
Per aquest motiu, es va realitzar un estudi morfomètric amb la finalitat de trobar altres trets 
diferencials que poguessin diferenciar un pacient amb MCI d’un que no ho és, 
independentment del descens amigdalar. Donat que l’agent causant de la malformació sembla 
ser una FCP petita, l’estudi es va centrar en l’anàlisi de diferents paràmetres de la FCP. 
L’estudi es va realitzar a partir d’imatges sagitals T1 de ressonància magnètica de 100 
pacients MCI (amb un DA>5mm) i 50 controls (aparellats per sexe, tots majors de 18 anys i 
mateixa ètnia, caucàsics europeus (CEU)). Es van utilitzar dos mètodes diferents per a 
prendre les mesures en funció de l’origen de la IRM: quan les imatges es realitzaven i 
quedaven digitalitzades a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, es va utilitzar el mètode que 
ofereix el mateix servei de ressonàncies magnètiques de l’Hospital:  Leonardo workstation  de 
1.5 T Magnet (Siemens, Erlangen, GE), i quan les IRM eren presses de manera externa, es 
van digitalitzar i es van analitzar posteriorment amb el software Image J versió 1,41 
(http://rsb.info.nih.gov/ij). 
Es va valorar l’herniació de les amígdales cerebel·loses, el descens del contingut de la fosa 
posterior, les dimensions dels ossos que la componen (supraoccipital, clivus), l’àrea 
d’aquesta, l’angulació de la base cranial i l’angulació de la dent de l’axis (Figura 2). Degut a 
que es un estudi retrospectiu, no es va poder realitzar l’anàlisi volumètric de la FCP.  
 

 
Fig2. Mesures morfomètriques en talls sagitals T1W1 d’un pacient amb MCI (A,B,C) i un 
subjecte control (D). A) Mesures que prenen el Forat Magne (FM) com a referència i avaluen la 
poca profunditat de la FCP: FM (A), DA (B), impressió basilar (C) i la distància des del fastigi, 
pons i cos callós al FM (D-E respectivament). B) Mesures angulars utilitzades per mesurar el grau 
de displàsia de la base del crani i l’escurçament de l’os suboccipital: angle tentorial (A), angle 



 
 

 

basal (B), angle Wackenheim (C) i angle de la dent de l’axis. (D). C) i 
D): Punts de referència i mesures linials utilitzades per estimar les àrees i dimensions de la FCP: 
alçada de FCP (K) va ser estimada dibuixant la línia des del final del tentori (E) fins la línia basi 
(C)-opisti (B). El diàmetre antero-posterior de la FCP va ser mesurada per la línia que va des de la 
protuberància occipital (A) a la part superior de la cadira-turca (D). L’àrea de la FCP va ser 
estimada com el polígon delimitat per (A), (B), (C), (D) i (E), i l’àrea de la FCP delimitat per (A), 
(B), (C) i (D). La longitud del tentori (F), supraoccipital (G), i el clivus (H), i quan la sincondrosi 
esfeno-occipital era visible,  també es van mesurar les longituds del basioccipital (I) i el 
basisfenoid (J). 

 
Per tal de donar credibilitat a les mesures realitzades i que aquestes no fossin realitzades a 
l’atzar, es va avaluar la consistència de les mesures presses per un mateix observador en 
cadascun dels dos mètodes utilitzats, i la consistència de les mesures entre els dos mètodes. 
Amb el software SPSS statistics 17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL) es va utilitzar un model de 
coeficients de correlació d’efecte mixt de dues vies (amb un 95 % d’interval de confiança) en 
mesures repetides tres cops per a cadascuna de les variables en 10 o 15 individus diferents (en 
funció de si l’anàlisi era intramètode o intermètode respectivament). En tots tres casos es va 
aconseguir una elevada consistència (p<0,01). 
Per l’anàlisi estadístic es va utilitzar el software SPSS statistics 17.0 amb el que es van 
utilitzar test paramètrics (ANOVA) o no paramètrics (Mann-Whitney U) en funció de si les 
variables seguien distribució normal + homogeneïtat de variances o no. 
Dels 19 paràmetres avaluats, es va observar diferències significatives entre casos i controls en 
11 variables (p-valors significatives de l'ordre de p<10-41 a p<10-3), destacant els indicadors de 
l’alçada de la fosa posterior i desplaçament inferior d’estructures neurals, així com la llargada 
del clivus (part de l'os occipital) (p<10-11) i l’àrea de la FCP (p<10-9) (Taula 1). (Tot i la 
discrepància existent en estudis morfomètrics previs, aquest resultat obtingut coincideix amb 
molts altres anteriors, en assenyalar l’un os occipital (basioccipital o clivus) més curt de 
l’habitual com a causant d’una FCP més petita) [Noudel, et al. 2009]. 

 
Taula 1. Anàlisi morfomètric de la FCP en pacients i controls. Els resultats obtinguts 
pels 19 paràmetres mesurats estan expressants en mitja±desviació estàndard. 

Variable   Pacients   
 (n=100) 

Controls 
 (n=50) 

p      

Edat (anys) 42,6 ± 12,2 35,6 ± 7,6  
Sexe (H/D) 38/62 19/31  
Mesures            
DA (mm) 10,8 ± 4,5 -4,9 ± 3,7 4,97E-41 
Tentori(mm) 50,1 ± 5,5 53,1 ± 4,8 0,001  
Supraoccipital (mm) 41,3 ± 5,1 43,8 ± 5,1 0,004 
Forat magne (FM) (mm) 34,7 ± 3,4 35,4 ± 3,0 0,229 
Clivus (mm) 42,2 ± 4,0 47,0 ± 3,3 2,17E-11 
Àrea FCP (cm2) 33,7 ± 3,7 37,8 ± 3,5 1,56E-09 
Àrea FCP ossia (cm2) 20,3 ± 2,5 23,7 ± 2,8 1,98E-12 
Cos callòs a FM (mm) 56,0 ± 4,2 63,3 ± 3,2 2,4E-20 
Alçada FCP (mm) 62,6 ± 6,1 68,5 ± 4,9 1,84E-08 
Amplada FCP (mm) 85,5 ± 5,0 85,7 ± 4,2 0,821 
Fastigi a FM (mm) 26,1 ± 3,7 31,6 ± 2,2 5,69E-18 
Pons a FM (mm) 35,8 ± 4,5 43,2 ± 3,2 3,46E-20 
Angle basal (º) 133,7 ± 6,7 127,8 ± 4,2 3,36E-08 
Angle Tentorial (o) 90,1 ± 8,0 93,2 ± 7,1 0,022 
Angle Wackenheim (º) 153,5 ± 11,4 154,2 ± 7,2 0,971 
Impressió Basilar (mm) -4,3 ± 2,3 -4,2 ± 2,2 0,823 
Angle Dent de lʼaxis (º) 67,3 ± 5,6 66,9 ± 5,0 0,726 
Clivus a basiesfenoid (mm) 11,5 ± 4,5 14,0 ± 6,7 0,211 
Clivus a basioccipital (mm) 24,3 ± 4,3 26,0 ± 5,2 0,315 



 
 

 

 
A partir dels paràmetres mesurats (i sense tenir en compte el DA) i el software SPSS statistics 
17.0, es va obtenir un model de regressió logística que permet determinar, dins de famílies 
MCI, amb un 93% (95% CI, 86,3% - 96,6%) de sensibilitat i un 92% (95% CI, 81,2% - 
96,8%) d’especificitat, l’status d’afecte o sà en els individus amb anomalies de la fosa 
posterior o ectòpia amigdalar dubtosa per inspecció visual quan s’aplica un punt de tall de 
P=0,55.  
 
El model matemàtic obtingut va ser el següent: 
P (cas) = 1/(1 + e-z), on z = -1,533 – 2,666*cos callòs_FM – 3,785*pons_FM + 0,109*angle 
Wackenheim + 0,124*angle basal- 0,252*area FCP ossia + 0,813*McRae + 1,377*clivus. 
 
Aquests resultats s’estan preparant per a la seva publicació a Neuroimage: Clinical. 
 
- Anàlisi morfomètrica de la cavitat orofaríngea.  
A més dels símptomes neurològics i motors que presenten el pacients amb MCI, com els mals 
de cap occipitals, marejos, vertigens, debilitat muscular, pèrdua de la capacitat motora, etc..  
s’ha vist que els pacients amb MCI a vegades manifesten símptomes com tos, estridor, 
disfàgia, moviment anormal de les cordes vocals, reflux gastroesofàgic, aspiració, infeccions 
respiratòries recurrents, intolerància a la alimentació o retràs del creixement, tots ells 
problablement deguts a una funció orofaríngia anormal [Greenlee, et al. 2002].  La correlació 
entre disfàgia neurogènica, parèsia de les cordes vocals, alteració respiratòria, o retard en el 
creixement és ben conegut en pacients amb MCII, però en MCI gairebé no s’ha descript. 
Aquestes alteracions en la cavitat orofaríngia podrien ser les causants de les dificultats que 
presenten aquests pacients amb MCI en la intubació a l’hora de ser intervinguts 
quirúrgicament. Marín-Padilla al 1991, a partir d’observacions realitzades en cranis humans 
va ser el primer en descriure les alteracions orofaríngies d’aquests pacients com a alteracions 
secundàries produïdes per la insuficiència del mesoderm paraxial. Marin-Padilla va observar 
en aquests pacients: una cavitat bucal petita, llengua aparentment llarga, cavitat faríngia petita 
i curta, paladar tou llarg i comprimit, laringe elevada i posteriorment rotada. També 
l’epiglotis estava elevada, per sobre de la base de la dent de l’axis [Marin-Padilla 1991]. 
 
Fins el moment, ningú ha comprovat aquestes observacions mitjançant un estudi morfomètric 
recolzat per tests estadístics. Per aquest motiu, es va voler corraborar aquestes observacions 
en la nostra mostra de pacients adults amb un DA>5mm i amb una MCI de tipus clàssic (amb 
una FCP petita, com s’explica posteriorment, a l’estudi d’associació genètica).  
L’anàlisi es va realitzar en 80 pacients i 49 controls aparellats per sexe en talls sagitals T1W1 
d’IRM utilitzant el mètode Leonardo workstation  de a 1.5 T Magnet (Siemens, Erlangen, 
GE) (Figura 3). Com en l’estudi morfomètric de la FCP, per l’anàlisi estadístic es va utilitzar 
el software SPSS statistics 17.0 amb el que es van utilitzar tests paramètrics (ANOVA) i no 
paramètrics (Mann-Whitney U) en funció de si les variables seguien distribució normal + 
homogeneïtat de variances o no. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 Fig 3. Mesures morfomètriques de la cavitat orofaringe realitzades en tall sagittal TIW1 en un pacient 
amb MCI. Per valorar la cavitat oral, es va mesurar l’àrea de la cavitat bucal (a) i la seva longitud 
mesurant la distància de la part més externa fins la paret de l’esòfag (c). Per valorar les dimensions de 
la llengua es va mesurar la seva àrea (b) i la longitud mesurant la distància des de la part més externa 
fins la base de la llengua. Es va mesurar la longitud del paladar tou (e) i el seu gruix (f). (g) mesura la 
longitud vertical de la cavitat aèria de l’orofaringe. (h), (i) i (j) mesuren el diàmetre de la caviat aèria de 
l’orofaringe en diferents alçades (des de la úvula, des de la part més sortint de la llengua i des de la 
valécula  respectivament, fins la part posterior de la faringe). Per valorar si la laringe estava elevada, es 
va mesurar la distància entre l’epiglotis i la base de l’axis de la dent (k).  
 
De la mateixa manera que en l’estudi morfomètric de la FCP, en aquest estudi també es va 
realitzar un anàlisi de consistència de les mesures realitzades amb el software SPSS statistics 
17.0. També es va utilitzar un model de coeficients de correlació d’efecte mixt de dues vies 
(amb un 95 % d’interval de confiança) en mesures repetides tres cops per a cadascuna de les 
variables en 10 individus diferents. Per a cadascuna de les mesures es va aconseguir una 
elevada consistència (p<0,01). 
 
De les 11 variables analitzades es van obtenir diferències estadísticament significatives 
(p<0,05) ente casos i controls per 5 variables diferents, i es va confirmar les observacions 
descrites pel Marín-Padilla en 6 dels paràmetres (Taula 2): d’una cavitat bucal més petita pels 
casos (p<0,037), una llengua aparentment més llarga (no hi ha diferències estadísticament 
significatives), i un paladar tou més petit (2,11E-04) i comprimit (6,14E-03). La distància de 
l’epiglotis a la base de l’axis de la dent també es va veure alterada, estant més elevada 
(p<0,010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Taula 2. Anàlisi morfomètric de la cavitat orofaríngia en pacients i controls. Els resultats obtinguts pels 11 
paràmetres mesurats estan expressants en mitja±desviació estàndard. 

 
Aquests resultats s’estan preparant per a la seva publicació 
 
- Estudi d’associació genètica cas-control.  
Donat que l’estudi morfomètric basat en IRM demostrava la presència d’una fosa posterior 
cranial anòmala deguda, bàsicament, al subdesenvolupament de l’os occipital, l’estudi 
d’associació genètica cas-control que es va realitzar es va centrar en l’anàlisi de gens 
implicats en la formació del mesoderm paraxial durant el desenvolupament embrionari, 
concretament, en els dies en que es formen els 4 primers somites, que donaran a lloc a aquest 
l’os occipital. En la formació d’aquests somites estan implicades diverses vies gèniques que 
regulen els gradients de senyalització en el mecanisme de segmentació del mesoderm paraxial 
presomític. A partir de la cerca bibliogràfica que es va realitzar, es va seleccionar un total de 
58 gens diferents: gens que intervenen en la via de l’àcid retinoic (RBP4, RBP1, STRA6, ADH4, 
RDH10, CRABP1, CYP26A1, CYP26C1, RARG, RARA, RXRA, ALDH1A2), en la via FGF (FGF8, 
FGFR1, DUSP4, HES7, SNAI1, SNAI2, CDH1), Wnt (WNT3A, CTNNB1, Axin2, T, TBX6, MSGN1, 
NKD1, NKD2), Notch (DLL1, RBPJ, LFNG, NOTCH1, MESP2, ID1, ID2), BMP (BMPR1A, BMP2), 
Cdx (CDX1), així com gens que participen en la regulació de l’expressió dels gens HOXs 
(HOXA1, HOXA2, HOXA3, HOXA4, HOXB1, HOXB2, HOXB3, HOXB4, HOXC4, HOXD1, HOXD3, 
HOXD4) (responsables de donar l’orientació axial antero-posterior del somita), gens que estan 
involucrats en el desenvolupament dels esclerotomes, condrogènesi i osteogènesi (NOG, SHH, 
NKX3-2, PRRX1) i gens implicats en l'angiogènesi placentària (VEGFA, KDR, FLT1). També es 
van incloure els gens (NF-1 i STAT3) responsables de dues malalties associades sovint a MCI, 
Neurofibromatosi de tipus 1 i Síndrome de Hiper IgE.  
 
La sel·lecció dels polimorfismes de nucleòtids simples (SNPs) que es van incloure en l’estudi 
es va basar en el criteri de cobertura gènica, considerant els patrons de desequilibri de 
lligament dins de cada gen candidat: mitjançant la base de dades HapMap (www.hapmap.org, 
phase II+III, release 27), es van obtenir els SNPs que cobrien cada gen, més els 5Kb de la 

Variable  Pacients (n=80) Controls (n=49) P 

Edat (anys) 42,0±12,2 35,2±6,8  
Sexe (H/D) 31/49 19/30  
DA (mm) 11,0±4,5 -5,0±3,7  
Àrea cavitat bucal (cm2) 29,2±4,0 30,7±3,8 0,037 
Àrea llengua (cm2) 26,7±3,6 27,9±3,2 0,066 
Longitud llengua (mm) 70,7±6,5 69,6±5,5 0,361 
Diàmetre antero-posterior cavitat faríngea 
(mm) 

82,8±6,4 83,0±6,3 0,840 

Longitud cavitat faríngea (mm) 63,1±7,9 62,1±6,9 0,500 
Longitud paladar tou (mm) 35,7±4,8 32,6±4,3 2,11E-04 
Gruix paladar tou (mm) 10,4±2,1 11,4±1,7 6,14E-03 
Distància epiglotis-faringe (mm) 46,1±2,0 47,6±2,3 0,698 
Distància úvula-faringe (mm) 77,7±2,7 76,6±2,3 0,828 
Distància des del punt més extern de la 
llengua a la faringe (mm) 

87,4±2,9 93,8±3,1 0,247 

Distància epiglotis-dent de lʼaxis (mm) 99,4±9,3 62,8±7,5 0,010 



 
 

 

seqüència flanquejant i mitjançant el software LD-select, 
(droog.gs.washington.edu/ldSelect.html) es va avaluar el desequilibri de lligament de les 
regions genòmiques per tal de minimitzar la redundància entre els SNPs sel·leccionats. Els 
SNPs presentaven r2<0,85 de qualsevol altre SNP, una freqüència al·lèlica mínima 
(MAF)>0,10 per a gens amb menys de 20 tag SNPs o una MAF>0,25 per aquells gens amb 
més de 20 tagSNPs (FLT1, KDR, NOTCH1, RXRA). En total, es van sel·leccionar 384 
tagSNPs: 77 per la via de l’àcid retinoic, 44 SNPs per la via del FGF, 55 SNPs per la via Wnt, 
44 SNPs per la via Notch, 24 SNPs per la via BMP, 6 SNPs per CDX, 38 SNPs la via Hox, 30 
SNPs pels gens involucrats en el desenvolupament de l’esclerotoma, 51 SNPs per la via 
VEGF and 15 SNPs for NF1 and STAT3. 
 
La mostra d'estudi, constituïda per 415 pacients i 529 controls aparellats per sexe, es va enviar 
a la plataforma de genotipació "high-throughput" VERACODE d'Illumina. En l’anàlisi d’un 
marcador únic es van identificar 18 SNPs amb associació nominal (p<0,05), pertanyents a 14 
gens diferents. Cap va passar correccions per comparació múltiple (Bonferroni i False 
Discovery Rate (FDR)), tot i que s’han de destacar 5 SNPs pertanyents a 3 gens diferents per 
tenir p-valor<0,01: CDX1 (rs887343, rs2282809), FLT1 (rs17086609) and RARG (rs1554753, 
rs6580936). (Taula 3 i Figura 4A).  
Davant la possibilitat de tenir una mostra heterogènia (Milhorat i col·laboradors van publicar 
un estudi l’any 2010 [Milhorat, et al. 2010] en que suggereien fins a 5 causes (diferents a la 
FCP petita) que produïssin DA), es va realitzar un estudi d’endofenotips, que estigués format 
exclusivament per pacients amb MCI amb una FCP petita: de tots els pacients analitzats en 
l’estudi d’associació, es va revisar un total de 211 IRM que estaven disponibles. Es va aplicar 
el model obtingut prèviament en l’estudi morfomètric basat en diferents trets de la FCP. 186 
pacients presentaven una FCP característica dels pacients amb MCI. Aquest grup va ser 
anomenat com a MCI clàssic. 
 
En realitzar l’anàlisi d’endofenotips, amb el grup homogeni dels 186 individus amb fosa 
posterior petita i 519 controls, 26 SNPs localitzats en 13 gens diferents van presentar 
associació nominal (p-valor<0,05). D’aquests, 10 SNPs de 6 gens diferents van presentar un 
p<0,01: ALDH1A2 (rs2899611, rs6493979, rs2067062), BMPR1A (rs12415784), CDX1 
(rs887343, rs2282809), FLT1 (rs17086609, rs9554320), MSGN1 (rs11689375) and RDH10 
(rs16938610) (Taula 3 i Figura 4B).  Després d’aplicar la correcció de Bonferroni, cap SNP 
restava significant, però utilitzant FDR al 10% (p<2,09E-03) quatre SNPs van resultar ser 
significants: rs887343 (p=4,4E-04) al gen CDX1, rs17086609 (p=1,37E-03) al gen FLT1, 
rs2899611 (p=2,01E-03) i rs6493979 (p=2,09E-03) al gen ALDH1A2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
Fig 4. Gràfic de l’anàlisi de dues mostres (Quantile-quantile plot). A) dels 303 p-valors obtinguts en l’estudi 
d’associació de pacients amb MCI versus sota el model additiu. B) dels 186 pacients MCI clàssic versus 519 controls. 
Els SNPs amb p<0,01 són els que estan anomenats. Els SNPs que van mostrar associació desprès de realitzar el test de 
correcció per comparació múltiple 10% FDR (p< 2,09E-03) són els indicats amb (*). 

 
Amb els SNPs que van mostrar associació desprès d’aplicar el test de correccions per 
comparació múltiple del 10% FDR, es va realitzar l’anàlisi per marcadors múltiples. Amb els 
SNPs rs2899611 (al gen ALDH1A2) i rs17086609 (al gen FLT1) no es va poder realitzar 
degut a que eren singletons. Amb els altres dos SNPs es van obtenir dos haplotips de risc 
significatius (Taula 4). El primer anàlisi d’haplotips va ser realitzat en el gen CDX1 i es va 
identificar un haplotip de risc de dos marcadors (rs887343 and rs2282809) (p-valor 
ajustat=9,4E-03) amb la combinació al·lèlica G-G sobrerepresentada en la mostra CMI 
(OR=1,54, 95% IC=1,19-2,01). El segon anàlisi d’haplotips de risc va ser realitzat als 5 
marcadors del gen ALDH1A2 (rs4238326-rs6493979-rs4238328-rs2067062-rs7169439) (p-
valor ajustat=0,0179) on es va trobar la sobre-representació de l’haplotip C-A-G-C-G en els 
casos (OR=1,53, 95% IC= 1,16-2,02). 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
* Indiquen els marcadors que van passar el 10% FDR. 

 

 
 
 
Taula 3. Estudi d’associació cas-control de 404 pacients espanyols amb MCI I 519 controls aparellats per sexe. Un estudi adicional 
analitza la mateixa població control i 186 pacients amb MCI clàssic. Només es mostren els marcadors amb un p<0,01 (test de Cochran-
Armitage).  

Gen 
SNP 

(P<0.01) 

Genotips Control N (%) Genotips tots MCI N (%) 

P-val  

Genotips MCI clàssic N (%) 

P-val  11 12 22 11 12 22 11 12 22 

ALDH1A2 rs2899611 110 (21) 264 (51) 145 (28)    NS 59 (32) 90 (48) 37 (20) 0,00201* 

rs6493979 78 (15) 273 (53) 168 (32) 84 (21) 207 (51) 113 (28) 0.02436 46 (25) 95 (51) 45 (24) 0,00209* 

rs2067062 148 (29) 258(50) 105 (21)    NS 35 (20) 93 (52) 51 (28) 0,00425 

                          

BMPR1A rs12415784 5 (1) 135 (26) 379 (73) 5 (1) 76 (19) 323 (80) 0.02744 2 (1) 29 (16) 155 (83) 0,00704 

                          

CDX1 rs887343 85 (16) 252 (49) 180 (35) 43 (11) 187 (46) 174 (43) 0.00181 16 (9) 82 (44) 88 (47) 0,00044* 

rs2282809 71 (14) 240 (46) 206 (40) 37 (9) 174 (43) 193 (48) 0.00489 15 (8) 76 (41) 95 (51) 0,00308 

                          

FLT1 rs17086609 242 (47) 222 (43) 50 (10) 149 (37) 196 (49) 55 (14) 0.00183 67 (37) 83 (45) 33 (18) 0,00137* 

rs9554320 104 (20) 261 (50) 153 (30)    NS 25 (14) 88 (47) 73 (39) 0,00575 

                          

MSGN1 rs11689375 117 (23) 245 (47) 156 (30) 60 (15) 203 (51) 137 (34) 0.01225 21 (11) 98 (53) 64 (36) 0,00810 

                          

RARG rs1554753 310 (60) 182 (35) 27 (5) 272 (67) 121 (30) 11 (3) 0.00732 146 (79) 36 (19) 4 (2) 0,01752 

rs6580936 358 (69) 146 (28) 15 (3) 310 (77) 87 (21) 7 (2) 0.00767    NS 

                          

RDH10 rs16938610 305 (59) 178 (34) 36 (7) 262 (64) 126 (31) 16 (4) 0.02209 127 (68) 53 (29) 6 (3) 0,00903 

Taula 4. Resutats de l’ànalisi d’haplotips amb els SNPs que en l’ànàlisi d’un únic marcador van passar les correccions al 
10% FDR. 

Població Gen Bloc LD / SNP Haplotip Casos % Controls % P-valor (permP)a Odds Ratio [95% CI] 

MCI clàssic CDX1 rs887343-rs2282809 GG 255 (71) 614 (62) 0,0014 (0,0094) 1,54 [1,19-2,01]  

CA 103 (29) 384 (38) 0,0012 (0,0092) 0,65 [0,50-0,84] 

MCI clàssic ALDH1A2 rs4238326- rs6493979-

rs4238328-rs2067062-

rs7169439 

TGGAG 99 (28) 328 (33) 0,0732 (0,3975) 0,79 [0,60-1,02] 

  CAGCG 100 (28)  201 (20) 0,0025 (0,0179) 1,53 [1,16-2,02]  

  TGAAG 66 (19) 233 (24) 0,0563 (0,3233) 0,75 [0,55-1,01] 

  CAGCA  49 (14) 140 (14) 0,882 (1,0000) 0,97 [0,69-1,38]  

  TAGCG 38 (11) 87 (9) 0,2624 (0,8997) 1,24 [0,83-1,86] 

        



 
 

 

 
Posteriorment, per tal d’identificar si un genotip determinat podia estar relacionat amb un tret anatòmic 

determinat, es va mirar la relació entre els quatre SNPs que van passar correccions al 10% FDR en 

l’anàlisi d’un únic marcador (rs289961, rs6493979 (ALDH1A2), rs887343 (CDX1), rs17086609 

(FLT1)) i alguna de les mesures morfològiques utilitzades als estudis de IRM en el subgroup de 186 

pacients amb MCI clàssic (descens amigdalar, longitud del supraoccipital i clivus, diàmetre del forat 

magne, àrea de la FCP i FCP ossia, angle tentorial, basal i de Wackenheim). Com a test paramètric es 

va utilitar el test de Schefee. Per a les variables no paràmetriques (que no presentaven distribució 

normal (test Kolmogorov-Smirnov p<0,05) o homogeneïtat de variances (test de Levene p<0,05))  es 

va utilitzar el test de Kruskal-Wallis. Es van trobar relacions modestes en els dos SNPs del gen 

ALDH1A2  amb l’angle basal (p<0,05) (Taula 5). 

 

Taula 5. Resultats de l’ànalisi de correlació entre les variants gèniques 
que van passar correccions al 10% FDR en l’anàlisi d’un únic marcador i 
paràmetres de la FCP i DA. En negre, els valors significatius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aquests resultats donen suport a la hipòtesi que variants de gens implicats en el mesoderm 
paraxial poden determinar la mida de la PCF. Concretament, els resultats apunten a un defecte 
en la via de l’àcid retinoic i la vasculogenesi fetal com a causant de la hipoplàsia de la base 
del crani. Tot i que s’haurien de confirmar aquests resultats amb altres estudis, aquests són els 
primers resultats de susceptibilitat gènica que s’han definit mai en MCI. Donades les 
limitacions del criteri actual de diagnòstic, l’entendiment  de les bases genètiques de la MCI 
hauria de tenir importants implicacions clíniques, incloent el ràpid reconeixement dels 
subjects de risc que podrien arribar a ser simptomàtics i ser intervinguts quirúrgicament a 
temps. 
 
Aquest treball es va presentar en forma de pòster en el Congrés Internacional de Genètica 
Humana que es va realitzar a Montreal a l’octubre de l’any passat (www.ichg2011.org/ ) i a 
les Jornades de Recerca realitzades per l’Institut de Recerca de l’Hospital Universitari de la 
Vall d’Hebron (en forma de presentació oral) el passat desembre. 
 
Aquests resultats s’estan preparant actualment per a la seva publicació. 

 ALDH1A2 ALDH1A2 CDX1 FLT1 

Variables rs2899611 rs6493979 rs887343 rs17086609 

DA  0,083 0,625 0,374 0,360 

Supraoccipital 0,443 0,285 0,630 0,612 

Clivus 0,942 0,947 0,360 0,942 

FM 0,195 0,755 0,576 0,856 

Àrea FCP 0,090 0,271 0,367 0,506 

Àrea FCP ossia 0,174 0,329 0,335 0,425 

Longitud FCP 0,629 0,145 0,206 0,738 

Angle tentorial  0,785 0,859 0,758 0,806 

Angle Basal 0,005 0,033 0,732 0,301 

Angle Wackenheim 0,269 0,484 0,704 0,357 



 
 

 

 
- Anàlisi de lligament. 
En el reclutament de mostres, es va trobar una família amb 12 individus de diferents 
generacions afectes de MCI (DA>3mm) (Figura 1). Es va recollir mostra de 18 individus de 
la família i es va realitzar un cribatge genomic mitjançant l’anàlisi de cosegregació de 
marcadors polimòrfics per tal de mirar quina era la regió cromsómica que podien estar 
compartint tots els individus, que poguès contenir el gen responsable de la malaltia. Per tal 
d’esbrinar-ho, es va utilizar el programa MERLIN per realizar un anàlisi de lligament no 
paramètric multipuntual a escala genòmica utilitzant l’estratègia only affected en un panell de 
6008 marcadors de tipus SNPs, que es van genotipar en la plataforma Illumina. Inicialment, 
es va realizar en 10 invidius afectes i es va asumir un model d’herència autosómica dominant 
amb un 99% de penetració i 1% de fenocòpies. Es van trobar dos pics destacats, situats als 
cromosomes 15 i 17, amb valors de LOD score de 2,36 i 2,40 respectivament. 
Per tal de confirmar aquests pics, o arribar al llindar de significació requerit per confirmar un 
lligament genètic d’una malaltia a una nova regió (LOD score >3), es van introduir més 
marcadors polimòrfics (en aquest cas set marcadors de tipus microsatèl·lit per cada regió) i es 
va incorporar la resta d’individus de la família (dos afectes i sis sans). Tot i que per a la regió 
identificada al cromosoma 17 no encaixava del tot bé en tots els individus (dos dels individus 
de la família (un individu sa era portador de l’haplotip que conté el gen causant de la malaltia, 
i per contra un d’afecte no el conté)), es va obtenir un valor de LOD score multipuntual 
màxim de 3,286, mentre que la regió del cromosoma 15 va ser descartada per una caiguda de 
puntuació (Figura 5). La regió cromosòmica obtinguda en el cromosoma 17 comprenia  
34,01Mb, amb més de 200 gens. 

Fig. 5. Arbre genealògic de la família amb 12 individus amb MCI amb els haplotips obtinguts desprès de 
realitzar l’anàlisi de lligament per a la regió cromosòmica que va mostrar major probabilitat de contenir el 
gen causant de la malaltia. En negre, els individus amb DA>5mm i en gris, els individus amb 



 
 

 

3mm>DA<5mm. En la part inferior de l’esquerra, es mostra el gràfic 
de la regió i localització de la regió obtinguda i els seus valors en l’anàlisi de lligament realitzat. A la part 
inferior de la dreta, els marcadors limitants de la regió cromosòmica obtinguda. 

 
Donada la magnitud de la regió cromosòmica obtinguda, amb més de 200 gnes, es va 
descartar (per qüestió de temps i diners) la possibilitat d’identificar el gen causant de la 
malaltia mitjançant l’anàlisi mutacional de cadascun dels gens situats dins la regió, per 
seqüenciació directa per mètode de Sanger.  
Aquesta regió d’interès es va tenir en compte en estudis posteriors. 
 
- Anàlisi mutacional del gen SUZ12.  
A partir de la publicació de Miró i col·laboradors al 2009 [Miro, et al. 2009], en la que es 
constatava que l’haploinsuficiència del gen Suz12 murí podia donar lloc a fenotips similars a 
la MCI i a la MCII, i al fet que en humans el gen es troba situat al cromosoma 17, dins la 
regió trobada en l’anàlisi de lligament en la família extesa amb MCI, es va realitzar l’anàlisi 
mutacional d’aquest gen. Amb aquest tipus d’anàlisi es va voler confirmar que una alteració 
trobada a nivell genòmic dins aquest gen fos la causant de l’alteració en la funcionalitat 
proteïca i donès lloc a la malformació de Chiari en humans. A més, la funcionalitat de la 
proteïna Suz12 codificada (integrant del complex repressiu policomb 2) augmentava l’interès 
de l’anàlisi ja que és sabut que aquesta proteïna juga un paper important en la regulació de la 
transcripció de diversos gens desde les fases primerenques de l’embriogènesi a les fases fetals 
(com per exemple dels gens Hox) (Figura 6).  
 

 
Fig. 6. Repressor transcripcional SUZ12. A) Esquema del gen SUZ12 en humans. B) Diagrama del 
Complex repressor policomb 2  (CRP2) del que forma part la proteïna SUZ12 (Margueron and 
Reinberg 2011). C) Esquema del mecanisme d’actuació del complex: quan el CRP2 està format 
completament, aquest metil·la la lisina 27 de la histona 3, la qual cosa fa recrutar el complex repressor 
policom1 (CRP1) que interfereix /inhibeix en l’inici de la transcripció (Spivakov and Fisher (2007)).   



 
 

 

 
L’anàlisi es va realitzar en 21 pacients amb MCI que haguessin estat intervinguts 
quirúrgicament i en 19 pacients MCII. Els 16 exons del gen SUZ12 i les seves corresponents 
regions flanquejants en les que estaven inclosos els splice sites i branch points  van ser 
amplificades i seqüenciades mitjançant el mètode de Sanger.  
No es va detectar cap canvi patogènic en cap de les mostres. Es va descartar aquest gen com a 
causant de la MCI. 
 
- Seqüenciació massiva. Exoma.  
Considerant la gran mida de la regió del cromosoma 17 lligada a MCI i la impossibilitat de 
realitzar la identificació de la mutació causant del fenotip mitjançant l’anàlisi mutacional de 
tots els gens candidats mitjançant el mètode de Sanger, es va optar per utilitzar la tecnologia 
de seqüenciació massiva o de nova generació (NGS). Aquesta tècnica es basa en el lligament 
seqüencial de milions de fragments de ADN en un únic xip, obtinguts mitjançant 
l’amplificació clonal de seqüències de ADN d’interès seleccionats per tècniques de captura. 
La seqüenciació massiva i simultània dels fragments de ADN de cada pacient proporciona 
gigabases de dades processables mitjançant programes bioinformàtics adients amb una 
fidelitat superior al 99% [Medvedev, et al. 2009]. Aquestes dades obtingudes són 
posteriorment comparades amb seqüències genòmiques referencials de cada gen d’interès. Per 
al nostre estudi, concretament es va optar per la seqüenciació dels exons de tots els gens del 
genoma (exoma) en diferents individus amb MCI.  
Per tal d’esbrinar quin és el gen/gens afectes en la família extensa amb MCI analitzada amb 
l’anàlisi de lligament, primerament es va sel·leccionar un dels individus afectes de la MCI, 
concretament el cas índex que es tenia de la família (amb >5mm de DA) i es va seqüenciar.  
Desprès de descartar les variants descrites en les diferents bases de dades, i que no es 
trobessin de forma heterozigota (forma problable de les variants que es transmeten en una 
herència autosòmica de tipus dominant), es van trobar 149 variants de novo dins la regió de 
lligament trobada anteriorment (37canvis sinònims, 77 no sinònims, 5 produïnt un canvi sense 
sentit i 19 que afectaven a splice sites). Degut a la gran quantitat de gens trobats i que no es 
coneix la funcionalitat de la major part d’ells, no es va poder determinar el possible gen 
concret causant de la MCI. 
Posterioment, es va sel·lecionar un segon individu afecte de la mateixa família, amb una 
relació de segon grau de consanguinitat (tiet i neboda) amb el que es va realitzar un segon 
exoma. En aquest cas, i en col·laboració amb el grup de genètica dirigit pel Dr. Cormand, de 
la facultat de biologia de la Universitat de Barcelona, es van analitzar conjuntament els 
resultats dels dos exomes, considerant com a candidates, aquelles variants comunes que 
presentessin una herència autosòmica dominant, i que a més es cosegreguessin en la família. 
En aquest cas, es va analitzar l’exoma de tot el genoma i es van trobar fins a 157 variants 
corresponets a transcrits de 57 gens diferents (només una es trobava dins la regió 
cromosòmica de lligament) (Figura 7).  
Mitjançant el sowfware EasyLINKAGE plus v5.05 i les dades de l’anàlisi de lligament, es va 
mirar quina d’aquestes variants es trobaven en regions que es cosegreguessin en els diferents 
individus de la família amb 12 afectes de MCI (fos afecte o sa). Es van trobar 4 variants de 
quatre gens diferents que presentessin un LOD score >1: GPR149 al cromosoma 3; OR10G8 
al cromosoma 11, GP1BA al cromosoma 17 i DDX52 al cromosoma 17, dins la regió de 
lligament.  
 



 
 

 

 

 
 
Fig. 7. Esquema dels passos seguits per tal d’analitzar les variants obtingudes de les seqüenciacions 
massives (exomes) dels dos individus de la família amb 12 individus amb MCI. 
 
Es van voler confirmar la cosegregació d’aquestes variants en els diferents individus de la 
família mitjançant l’amplificació i seqüenciació directa (mètode Sanger). Cap de les variants 
va cosegregar al 100% (Figura 8) 

 
Fig. 8. Arbre genealògic de la família amb 12 individus amb MCI on es mostra, com a exemple, la 
cosegregació de la variant analitzada del gen GP1BA. En negre, es mostren els electroferogrames amb 
els nucleòtids comuns a la població general, i en vermell, amb la variant trobada en els dos exomes 



 
 

 

analitzats, corresponents a individus afectes per MCI. Els casos en 
que el nucleòtid trobat no encaixa amb el fenotip de l’individu, es mostra amb un cercle. Tots els 
electroferogrames van ser obtinguts mitjançant la seqüenciació directa, pel mètode de Sanger.  
 
Per aquest motiu, i amb la col·laboració del grup de “Variació de genètica i epigenètica de la 
malaltia” del CRG dirigit pel Dr. Ossowski, es va decidir ampliar l’estudi seqüenciant més 
individus de la mateixa família, i individus d’altres famílies amb quatre o més afectes (Figura 
1). Actualment, l’estudi es troba en aquest punt.  
 
- Anàlisi metil·lació.  
Per tal d’explorar si modificacions epigenètiques podien ser causants del mal tancament del 
tub neural, es va analitzar els patrons de metilació dels promotors de més de 14.000 gens en 3 
mostres de vèrtebres fetals de MCII i de controls sense defecte del tub neural. Aquest anàlisi 
es va realitzar mitjançant l’array de metil·lació Infinium HumanMethylation27 BeadChip a 
l’Institut d’investigació biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). Els resultats preliminars van 
detectar diversos promotors hipermetilats de manera selectiva en els casos analitzats. 
Posteriorment, per tal de confirmar els promotors hipermetilats obtinguts mitjançant el 
mètode Infinium, es va procedir a piroseqüenciar les illes CpG dels promotors analitzats al 
Centre de Regulació Genòmica (CRG) on finalment, no es va confirmar cap dels resultats. 
En el moment actual, s’ha ampliat el número de mostres fins a 9 casos i 9 controls per tal de 
confirmar si existeix una hipo o hipermetil·lació de promotors en MCII. 
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