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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
Els avenços en tècniques de genotipat de polimorfismes genètics a gran escala estan liderant una revolució en el 
camp de l’epidemiologia genètica i la genètica de poblacions humanes. La informació aportada per aquestes 
tècniques ha evidenciat l’existència d’estructuracions poblacionals que poden augmentar l’error en els estudis 
d’associació a escala genòmica (GWAS, genome-wide association studies). Estudis recents han demostrat la 
presència d’aquestes estructuracions a nivell interregional i intrarregional a Europa.  
El present projecte ha avaluat el grau d’estructuració genètica en poblacions de la Península Ibèrica i altres 
regions del sudoest europeu (Itàlia i França) per quantificar l’impacte que aquesta potencial estructuració pot tenir 
en el disseny d’estudis d’associació GWAS i reconstruir la història demogràfica de les poblacions de la 
Mediterrània. 
Per aconseguir aquests objectius, s’han analitzat mostres de DNA de 770 individus de 26 poblacions de la 
Península Ibèrica, França, Itàlia i d’altres països de la Mediterrània. Aquestes mostres van ser genotipades per 
240000 SNPs utilitzant l’array 250K StyI d’Affymetrix en el marc d’aquest projecte o mitjançant altres arrays 
d’Affymetrix en els projectes internacionals HapMap i POPRES. S’han realitzat anàlisis estadístiques incloent 
anàlisis de components principals, Fst, identitat per descendència, desequilibri de lligament, barreres genètiques, 
etc. 
Aquests resultats han permés construir un marc de referència de la variabilitat en aquesta regió, avaluar el seu 
impacte en estudis d’associació i proposar mesures per evitar l’increment de qualsevol tipus d’error (tipus I i II) 
en estudis nacionals i internacionals. A més, també han permés reconstruir la història de les poblacions humanes 
de la Mediterrània així com analitzar les seves relacions demogràfiques. 
Donada la duració limitada d’aquesta acció (24 mesos, d’octubre de 2010 a setembre de 2012), els resultats 
d’aquest projecte es troben actualment en fase de redacció i conduiran a diverses publicacions en revistes 
internacionals i a la preparació de comunicacions a congressos. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
Advances in high-throughput genotyping platforms are leading a revolution in the fields of genetic epiemiology 
and human population genetics. The information generated by these techniques have revealed the existance of 
population substructures that can increase error rates in genome-wide association studies (GWAS). Recent studies 
have demonstrated the presence of these structures between and within regions across Europe. 
The present project has evaluated the degree of population structure in populations from the Iberian Peninsula and 
other regions in Southwest Europe (Italy and France) to quantify the impact of the potential population 
structuration on the design of GWAS and to reconstruct the demographic history of Mediterranean populations. 
To achieve these goals, 770 DNA samples from individuals in 26 populations from the Iberian Peninsula, Italy, 
France and other countries in the Mediterranean Basin have been analyzed. These samples were genotyped uisng 
the 250K StyI Affymetrix array in the framework of this project or using other Affymetrix arrays in the HapMap 
and POPRES international projects. The statistical analyses have included principal component analysis, Fst, 
identity by descent, linkage disequilibrium patterns, genetic barriers, etc.  
These results have allowed the characterization of genetic variability in this region, the evaluation of its impact on 
association studies and the ellaboration of proposals to avoid increases in error rates (either Type I or II) in 
national and international studies. Moreover, they have also allowed the reconstruction of the history of human 
populations in the Mediterranean and the analysis of their demogrpahic relationships. 
Given the limited duration of this action (24 months, from October 2010 to September 2012), the results of this 
project are currently being prepared and will lead to several publications and communications to scientific 
meetings. 

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
      

 
 
 
 
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. 
 
Mostres i marcadors genètics analitzats 
 
Després d’establir col·laboracions amb investigadors d’universitats i centres de recerca d’Espanya, Itàlia, 
França, Marroc, Tunísia, Estats Units i Israel (així com de les dades del projecte POPRES a través del 
database of Genotypes and Phenotypes (dbGaP), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gap)  s’ha disposat d’una base 
de dades genètiques d’individus de 26 poblacions diferents d’Europa i el Mediterrani (Figura 1). 
 
Mostres de DNA d’aquests individus han estat analitzades mitjançant diferents arrays d’Affymetrix 
(http://www.affymetrix.com/), principalment el 250K StyI, però també el 500K, el 5.0 i el 6.0. Després 
d’extreure el conjunt comú de polimorfismes SNP (single nucleotide polymorphism) i dels corresponents 
controls de qualitat (SNP call rate >95%, individual call rate >95%, Hardy-Weinberg equilibrium p > 1E-5, 
exclusió d’individus amb parentesc proper i de marcadors de zones amb valors extrems de desequilibri de 
lligament) es van incloure dades de 145371 SNPs autosòmics en un total de 770 individus (Taula 1). 
 

 
Figura 1. Localització de les poblacions incloses en el projecte. Marcades en violeta les poblacions d’origen 
jueu. 



           

 
 

 
 
 

Anàlisis estadístiques 
S’ha fet servir el programa smartpca del paquet EIGENSOFT version 3.0 (Patterson et al., PLoS Genet 2006) 
per realitzar les anàlisis de components principals (PCA). Les anàlisis es van córrer en un set de dades més 
petit per eliminar un desequilibri de lligament (LD) elevat (R2 < 0.8) entre marcadors. Així, es van analitzar 
116548 SNPs per fer les PCAs. També es va calcular les distàncies Fst entre parelles de poblacions utilitzant 
el mateix programa.  
 
Per estudiar l’estructura poblacional dins de la Mediterrània es va utilitzar el programa ADMIXTURE 1.1 
(Alexander et al., Genome Res 2006). Donat que el programa no té en compte explícitament la presència de 
LD, es va còrrer el programa en el conjunt de dades purgat per excés de LD amb valors de K de 2 a 10. 
 
La quantitat del genoma compartit de forma idèntica per descendència (IBD) es va estimar utilitzant l'algoritme 
fastIBD implementat al programa Beagle V3.3.2 (Browning and Browning, Am J Hum Genet 2011). Per 
eliminar el soroll adicional de regions amb un baix contingut d'informació, es van eliminar les regions que 
presentaven una densitat de marcadors inferior a 75 SNPs/MB i les que eren més curtes de 2 MB i es va 
aplicar l'estricte llindar de 10-10 pel fastIBD score threshold, tal i com recomanen els autors per tenir un poder 
adequat per detectar regions IBD i al mateix temps mantenir la tasa d'error (false discovery rate) sota mínims.  
 
Sortides d'homozigosi (long runs of homozygosity, ROH) es van detectar amb PLINK v1.07 
(http://pngu.mgh.harvard.edu/~purcell/plink/index.shtml) amb els següents paràmetres: freqüència al·lèlica 
>5%, finestra mòbil de 1 Mb, 50 SNPs per finestra, 2 genotips perduts permesos per finestra, longitud mínima 
de ROH de 1 Mb, i un heterozigot permès per finestra. Aquests paràmetres són semblants als utilitzats 
anteriorment per Henn et al. (PNAS 2011) i Nalls et al. (PLoS Genet 2009) i han estat resumits com la mitjana 
i la variança de tots els ROH (en MB) dins d'una població.  
 
S'han calculat distàncies geogràfiques ortodròmiques entre parelles de poblacions a partir de les seves 
coordenades geogràfiques i s'han analitzat les correlacions entre totes les matrius de distàncies (Fst, IBD i 
geogràfiques) entre parelles de poblacions amb un test de Mantel amb el programa  Arlequin 3.5.1.3 
(Excoffier et al Evolutionary Bioinformatics Online 2005). La significació de les correlacions entre matrius s'ha 
establert mitjançant un test de permutacions (1000 permutacions). 
 
Alguns d'aquests càlculs han estat realitzats al UCSF Biostatistics High Performance Computing System, de 
la University of California San Francisco. 
 
 
 
POP n % IBD pairs mean IBD mean ROH var ROH 
ALB 2 0% 0 6.37 11.34 
AND 40 12.4% 0.666 16.49 928.23 
ASK 50 53.1% 2.342 11.80 81.56 
BAS 37 41.3% 1.774 17.89 308.83 
BER 38 20.5% 0.756 26.04 4950.76 
BOS 8 3.6% 0.073 9.82 238.90 
CAT 41 15.0% 0.629 9.15 765.47 
CRO 8 3.6% 0.222 6.66 73.42 
CRT 44 9.5% 0.600 11.86 322.51 
CYP 4 0% 0 5.30 37.31 
FRE 49 0.9% 0.040 1.02 6.12 
GAL 42 2.9% 0.101 10.55 831.11 
GRK 6 0% 0 2.01 5.64 
IRQ 38 49.8% 2.936 70.40 10722.89 
ITA 51 0.4% 0.022 9.81 1412.57 
KSV 2 0% 0 15.69 111.79 
MAC 3 33.3% 0.715 2.12 7.00 
NIT 36 11.7% 0.502 5.89 64.98 
POR 50 4.7% 0.164 21.12 1148.61 
SER 3 0% 0 0 0 
SFR 46 3.0% 0.084 3.13 29.07 
SIT 35 1.7% 0.053 10.44 1042.13 
SPH 39 11.5% 0.433 17.47 1612.69 
TRK 19 2.9% 0.209 80.23 14800.15 
TUN 39 8.4% 0.418 43.67 6079.52 
YUG 40 11.9% 0.447 6.68 57.98 
Taula 1. Poblacions, tamanys mostrals, identitat per descendència (IBD) dins de cada població i valors de 
runs of homozygosity (ROH). Mean IBD, mean ROH i var ROH estan expressats en megabases (MB). 
 
 
 

 



           

 
 

 
 
 

Estructura poblacional al Mediterrani 
 
L'anàlisi de components principals (PCA) resumeix en dos dimensions la variació genètica observada a les 
poblacions mediterrànies estudiades (Figura 2). Individus de la mateixa població s'agrupen i els principals 
grups geogràfics són indistingibles. tot i així, a la primera component principal (PC) la majoria de les 
diferències venen determinades per la separació de les poblacions del sud de la Mediterrània (Berbers del 
Marroc (BER) i Tunísia (TUN)) de la resta. La segona PC separa les poblacions en una clina estreta d'est a 
oest. PCs adicionals (no mostrades) identificaven els berbers del Marroc amb ascendència de l'Àfrica 
subsahariana més elevada. 
 

 
Figura 2. PCA de totes les poblacions analitzades. 
 
L'anàlisi de l'estructura poblacional mitjançant el programa ADMIXTURE ha evidenciat un cert grau 
d'estructuració poblacional a la Mediterrània compatible amb els resultats de les PCA (Figura 3). Amb K=3, 
s'observa que la principal estructuració observada és un cert grau del que semblaria influència subsahariana 
a les poblacions del nord d'Àfrica i certes aportacions de poblacions orientals a alguns individus de poblacions 
de l'est de la Mediterrània (p.e. turcs (TRK) o jueus sefardites (SPH) i iraquís (IRQ)). Quan augmentem el 
número de grups a 5, s'observa una clara diferenciació de les poblacions nordafricanes i iraquianes. Els 
berbers (BER) i tunisians (TUN) ja mostren unes característiques pròpies independents de les influències 
subsaharianes (en color violeta a la figura). Aquesta influència nordafricana es troba present en la majoria de 
grups europeus mediterranis, però especialment en els de la Península Ibèrica. La diferenciació dels jueus 
iraquians s'observa clarament i aquesta component es troba present en tots els grups analitzats amb 
l'excepció dels bascos, però en major grau en les poblacions mediterrànies centrals i orientals. A K=7, els 
bascos presenten característiques diferenciades de la resta, que deuen reflexar l'empremta de poblacions 
europees antigues. 
 
Abans de comentar els resultats sobre fragments del genoma idèntics per descendència (IBD) compartits 
entre individus d'una mateixa població, s'ha de destacar que no es poden tenir en compte els resultats d'IBD 
d'algunes poblacions degut al baix nombre d'individus inclosos. P.e. la població de Macedònia (MAC) 
presentaria un elevat nombre d'individus que comparteixen fragments IBD, però pot estar molt inflat pel fet 
que aquesta població només inclou 3 individus (Taula 1). Destaquen entre totes les poblacions, els jueus 
ashkenazis (ASK) i iraquians (IRQ) juntament amb els bascos (BAS) com les poblacions amb un percentatge 
més elevat d'individus que comparteixen fragments del genoma IBD (>40% en tots els casos). Els individus 
d'aquestes poblacions comparteixen, en promig, més de 1.5 MB del seu genoma d'un ancestre comú. Això és 
molt, tenint en compte que tots els individus emparentats fins a un grau de cosins segons ja havien estat 
depurats del conjunt de dades analitzat. Destaquen després un seguit de poblacions amb percentatges de 
parelles d'individus que comparteixen segments IBD d'entre el 10 i el 20%: andalusos (AND), berbers del 
Marroc (BER), catalans (CAT), Creta (CRT), nord d'Itàlia (NIT), sefardites (SPH) i iugoslaus (YUG). Els 
individus d'aquestes poblacions comparteixen, en promig, al voltant de mitja megabase IBD (0.4-0.7 MB). 
 
 
 
 
 

 



           

 
 

 
 
 

 
Figura 3. Gràfics d'estructuració poblacional fets amb ADMIXTURE, incloent poblacions de HapMap com a 
referència (K=3, 5 i 7). 
 
Com a mesura complementària dels efectes demogràfics, s'han analitzat les sortides d'homozigosi (long runs 
of homozygosity, ROH). En tractar-se de llargues regions genòmiques en homozigosi, poden indicar efectes 
de deriva deguts a tamanys poblacionals reduits durant temps recents en aquestes poblacions. Destaquen les 
poblacions iraquiana i turca, on els seus individus tenen en promig >70 MB del seu genoma en homozigosi, 
seguits per les poblacions nordafricanes, amb valors promig de ROH de 25-45 MB. 
 
En repetir les anàlisis excloent les poblacions nordafricanes, l'estructura genètica a la riba europea de la 
Mediterrània esdevé més clara (Figura 4). La primera PC separa poblacions geogràficament d'oest a est, amb 
un posició extrema de la població de bascos (BAS) a l'oest i dels jueus iraquís (IRQ) a l'est. La segona PC 
separa les diferents poblacions jueves, separant els jueus ashkenazis (ASK) i iraquís a extrems oposats de 
l'eix i deixant els individus sefardites (SPH) en una posició intermitja amb la resta de poblacions 
mediterrànies. La PC3 mostra un patró semblant de variació entre les poblacions jueves i la PC4 (no 
mostrada) identifica alguns individus sefardites amb nivells relativament elevats de mestissatge amb 
poblacions subsaharianes.  
 
Aquest patró geogràfic es substancialment compatible amb un model d'aillament per distància. Existeixen 
fortes correlacions entre les distàncies genètiques (Fst) i geogràfiques tant si s'inclouen com si s'exclouen les 
poblacions nordafricanes (p < 10-6). Els coeficients de correlació més elevats s'obtenen quan s'analitzen 
només les poblacions de la riba nord de la Mediterrània amb un mínim de 10 individus (16 poblacions en 
total). En aquest cas, les distàncies genètiques explicaven gairebé el 50% de la variança genètica observada 
(r2 = 0.481) 

 
Figura 4. PCA excloent les poblacions nordafricanes de l'anàlisi. 
 
 

 



           

 
 

 
 
 

Estructura poblacional a la Península Ibèrica 
 
Donat el patró de diferenciació genètica que mostra la població basca en les PCA i les anàlisis de clustering, 
ha estat interesant d'explorar l'estructuració genètica a la Península Ibèrica. S'ha inclòs la població del sud de 
França (SFR, de l'àrea de Toulouse) tot i no ser peninsular degut a les similaritats que aquesta població ha 
mostrat amb la resta de poblacions ibèriques en les anàlisis anteriors i a la proximitat geogràfica i històrica 
amb les altres poblacions pirinenques (BAS i CAT) (Figura 5 dreta). 
 
En les anàlisis PCA (Figura 5 esquerra), la primera PC evidencia un trasfons genètic diferent dels bascos 
comparats amb les altres poblacions de la Península, mentre que la segona PC mostra una certa 
correspondència amb un patró geogràfic d'oest a est, amb gallecs (GAL) i portuguesos (POR) a un extrem i 
catalans (CAT) a l'altre. Abans d'aquest anàlisi 5 individus (2 portuguesos, 2 andalusos i 1 francès) van ser 
eliminats per ser outliers en les PCA degut a una elevada ascendència subsahariana d'aquests individus. 
 

 
Figura 5. PCA de les poblacions de la Península Ibèrica (esquerra) i localització de es mostres analitzades 
(dreta). 
 
Quan s'exclouen els bascos de les anàlisis, la distribució de les mostres al llarg dels dos eixos resembla la 
geografia de la Península Ibèrica (Figura 6). La primera PC separa les poblacions d'oest a est mentre que la 
PC2 segueix un gradient nord-sud. A la PC2, dos individus andalusos (AND) s'aparten clarament de la resta 
d'individus. La PC3 mostra també un patró de diferenciació nord-sud. 
 

 
Figura 6. PCA de les poblacions de la Península Ibèrica excloent la població del País Basc. 
 

 



           

 
 

 
 
 

Altres resultats durant el periode d'aquesta acció 
 
Paral·lelament al desenvolupament d'aquest projecte, durant els 24 mesos de l'acció Beatriu de Pinós aquest 
investigador ha participat en d'altres projectes de recerca en col·laboració amb el grup d'acollida liderat pel Dr. 
Pedro Moral (Universitat de Barcelona) i amb el grup liderat pel Dr. Esteban Burchard (University of California, 
San Francisco), on havia desenvolupat tasques investigadores amb anterioritat. Aquests projectes han 
comportat la publicació d'articles, conferències invitades i comunicacions a congressos que s'enumeren a 
continuació. 
 
Articles: 
Tcheurekdjian H*; Via M*; De Giacomo A; Corvol H; et al(2010) ALOX5AP and LTA4H polymorphisms modify 
augmentation of bronchodilator responsiveness by leukotriene modifiers in Latinos. J Allergy Clin Immunol 
126: 853-8. 
Via M; Gignoux CR; Roth LA; Fejerman L; et al. (2011) History Shaped the Geographic Distribution of 
Genomic Admixture on the Island of Puerto Rico. PLoS ONE 6(1): e16513. 
Galanter JM, Torgerson D, Gignoux CR, Sen S, Roth LA, Via M, et al (2011) Cosmopolitan and ethnic-specific 
replication of genetic risk factors for asthma in 2 Latino populations. J Allergy Clin Immunol 128(1):37-43.e12. 
Fejerman L, Chen GK, Eng C, Huntsman S, Hu D, Williams A, Pasaniuc B, John EM, Via M, Gignoux C, et al. 
(2012) Admixture mapping identifies a locus on 6q25 associated with breast cancer risk in US Latinas. Hum 
Mol Genet 21(8):1907-17 
Avena S, Via M, Ziv E, Pérez-Stable EJ, Gignoux C, Dejean C et al. (2012)  Heterogeneity in genetic 
admixture across different regions of Argentina. PLoS ONE 7(4):e34695. 
Gayà-Vidal M, Athanasiadis G, Carreras-Torres R, Via M, Esteban E, Villena M, Vasquez R, et al. (2012) 
Apolipoprotein E/C1/C4/C2 gene cluster diversity in two native Andean populations: Aymaras and Quechuas. 
Ann Hum Genet 76(4): 283-95. 
Gaibar M, Esteban ME, Via M, Harich N, Kandil M, Fernández-Santander A. (2012) Usefulness of autosomal 
STR polymorphisms beyond forensic purposes: data on Arabic- and Berber-speaking populations from central 
Morocco. Ann Hum Biol 39(4): 297-304. 
The 1000 Genomes Project Consortium (2012) An integrated map of genetic variation from 1,092 human 
genomes. Nature 491:56-65. 
 
Conferències invitades: 
Gene-gene and drug-drug interactions in pharmacogenetic studies: the case of leukotrienes in asthma. 6th 
Santorini Conference: Systems Biology and Personalized Health Science and Translation, Santorini, Grècia, 
Octubre 2012 
Recent advances in genetic ancestry testing: applications of population genetics to biomedical research. 5th 
Congress of the International Society of Nutrigenetics and Nutrigenomics (ISNN), Beijing, Xina, 2011 
 
Comunicacions a congressos: 
Moreno Estrada A; Via M; Gignoux C; Henn B; Acuña Alonzo V; Bryc K; Rangel Villalobos H; Cañizales 
Quinteros S; Ruiz Linares A; Burchard EG; Bustamante CD. "Population genomics in the Americas: sub-
continental ancestry and its implications for medical genomics" 60th American Society of Human Genetics 
(ASHG) Annual Meeting,Washington D.C., USA, Novembre 2010 
Gignoux C; Via M; Hu D; Eng C; Torgerson D; Burchard EG. "Demography and History Shape Risk Factors in 
a Large Genome-Wide Study of U.S. Hispanics" 60th American Society of Human Genetics (ASHG) Annual 
Meeting,Washington D.C., USA, Novembre 2010 
Carreras-Torres, R; Via, M; Esteban, E; Moral, P. "Interaction within LPA gene between two multiallelic 
polymorphisms (5’PNRP and KIV2RP) influences Lp(a) levels and is revealed as a risk factor for Myocardial 
Infarction in a Spanish family-based sample" European Human Genetics Conference 2011 (ESHG 2011), 
Amsterdam, Països Baixos, Maig 2011  
Via, M; Esteban, ME; Fejerman, L; Avilés, L; Burchard, EG; Martínez-Cruzado, JC. "Interactions between 
genetic ancestry and socioeconomic status shape self-identification and discrimination among Puerto Ricans" 
European Human Genetics Conference 2011 (ESHG 2011), Amsterdam, Països Baixos, Maig 2011 
Gaibar, M; Esteban, M; Via, M; Moral, P; Kandil, M; Harich, N; Fernández-Santander, A. "The utility of 
commercial STRs beyond forensic purposes: Population relationships in North Africa" European Human 
Genetics Conference 2011 (ESHG 2011), Amsterdam, Països Baixos, Maig 2011 
Dejean, CB; Fejerman, L; Avena, SA; Via, M; Parolin, ML; Perez-Stable, E; Postillone, MB; Di Fabio Rocca, F; 
Beckman, K; Ziv, E; Dugoujon, JM; Carnese, FR. "Mezcla génica poblacional e individual en muestras 
cosmopolitas de la Argentina. De los marcadores clásicos a los de ancestría" XVII Congreso de la Sociedad 
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