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1. El teixit ossi  

1.1. Funció i estructura del teixit ossi 

L’os és una forma de teixit connectiu altament especialitzat amb la principal 

funció de mantenir el suport de tots els sistemes interns de l’organisme en els 

vertebrats superiors. Per exemple, és el suport mecànic dels teixits tous i de l’acció 

muscular. És un complex teixit viu en el qual trobem una matriu mineralitzada que li 

confereix la rigidesa i la força característica a la vegada que hi manté cert grau 

d’elasticitat. A més d’aquestes funcions de suport i protectives, l’os és la principal 

font d’ions inorgànics de l’organisme, participant activament en la homeòstasi 

corporal del calci. A més, en el seu microentorn es duen a terme processos vitals 

com l’hematopoiesi. 

 Morfològicament existeixen dos tipus d’os: l’os cortical o compacte i l’os 

trabecular o esponjós (figura 1). En l’os cortical es troben fibres de col·lagen 

densament empaquetades formant làmines concèntriques. Aquest està 

especialitzat en proporcionar les funcions mecàniques i protectores de l’os. En 

canvi, l’os trabecular està format per una matriu porosa pobrament organitzada, la 

qual albergarà el moll de l’os i que desenvolupa principalment les funcions 

metabòliques. En l’home adult el 80% de l’os és cortical, però les proporcions 

relatives entre os cortical/trabecular són molt variables en funció de les diferents 

parts de l’esquelet. 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 1.  Principals 
components i 
estructuració del teixit 
ossi (adaptat de 
McGraw Hill ©) 
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L’os està format per l’anomenada matriu extracel·lular i diferents tipus 

cel·lulars. La matriu extracel·lular és una matriu orgànica constituïda 

majoritàriament per col·lagen de tipus I (95%), proteoglicans i altres proteïnes no 

col·lagèniques, com ara l’osteonectina, l’osteocalcina, l’osteopontina i la 

sialoproteïna òssia. Aquesta matriu orgànica està reforçada per dipòsits de calci i 

fosfat en forma d’hidroxiapatita [Ca10(PO4)6(OH)2] i altres sals com ara carbonats, 

citrats, fluorurs, etc... i constitueix un 65% del pes sec de l’os. Els principals tipus 

cel·lulars que es troben en aquesta matriu inclouen els osteoblasts, els osteòcits i 

els osteoclasts, els quals descriurem detalladament en el següent apartat.  

 

1.2. Les cèl·lules òssies i l’osteogènesi 

En la figura 2 es mostren els quatre tipus cel·lulars constituents del teixit 

ossi: els osteoblasts, els osteoclasts, les cèl·lules de revestiment i els osteòcits.  

 

Quiescència Resorció Reversió Formació Mineralització Quiescència

Cèl·lules mare 
hematopoiètiques

Cavitat de l’endosti

Preosteoclast

Monòcit

Cèl·lules mare 
mesenquimals

Preosteoblast

Os vell

Línia de cimentació

Os nou

Matriu

Cèl·lules de revestiment

Osteòcits
Osteclasts

Macròfags
Osteoblasts

Osteòcits

 

Figura 2. Il·lustració dels principals elements cel·lulars del teixit ossi així com de les 
seves principals funcions durant el procés de remodelat ossi (adaptat de 
http://www.roche.com/pages/facets/11/ostedefe.htm). 

 

Els osteoblasts són les cèl·lules formadores de l’os. S’originen a partir de 

cèl·lules mare mesenquimals que es troben a la medul·la òssia i que proliferen i 
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diferencien inicialment a pre-osteoblasts. Posteriorment esdevenen osteoblasts 

madurs i formen una estructura epitelial a la superfície de la matriu orgànica de l’os 

anomenada osteoid, que s’anirà calcificant durant la mineralització.  

Els osteoblasts sintetitzen els precursors col·lagènics de la matriu orgànica i 

en regulen el procés de mineralització. També produeixen osteocalcina i 

proteoglucans, i són molt rics en fosfatasa alcalina. Al final de la producció de la 

matriu òssia i la deposició dels ions minerals, els osteoblasts esdevenen cèl·lules de 

revestiment (flat lining cells), si romanen a la superfície de l’ós, o bé osteòcits, si pel 

contrari, hi queden embedits. Els osteòcits queden atrapats dins la matriu òssia i 

són responsables del seu manteniment. Cada osteòcit ocupa un espai anomenat 

llacuna, diverses llacunes es troben comunicades entre elles a través d’unes 

connexions filopoidals que permeten la comunicació entre osteòcits veïns, entre 

l’exterior i l’interior de l’os així com amb els vasos sanguinis que travessen la matriu. 

Pel contrari, les cèl·lules de revestiment esdevenen cèl·lules planes, elongades i 

inactives que cobreixen les superfícies òssies que no estan essent ni resorbides ni 

en formació.  

Els osteoclasts són les cèl·lules encarregades de la resorció de l’os. 

S’originen a partir de les cèl·lules mare hematopoiètiques. Els pre-monòcits es 

diferencien a precursors osteoclàstics en el moll de l’os, sota el control de tres 

factors clau: M-CSF, RANKL i l’OPG. L’osteoclastogènesi implica la interacció entre 

cèl·lules estromals i cèl·lules hematopoiètiques, sota control de diverses hormones 

circulants, com per exemple la hormona paratiroidea, el 1α, 25-

dihidroxicolecalciferol (calcitriol) i els esteroides sexuals: estrogen i testosterona. El 

microentorn del moll de l’os juga un paper essencial com a font de citoquines com 

els TNFs i les interleuquines, que també regulen la formació i activitat dels 

osteoclasts. L’osteoclast funcional és el resultat de la fusió de diversos pre-

osteoclasts per donar lloc a cèl·lules gegants multinucleades que durant la fase de 

resorció es caracteritzen per una bipolaritat morfològica i funcional. El pol apical 

s’adhereix a la matriu òssia,  aquest té una bomba de protons ATPàsica i secreta els 

enzims lisosomals i les metal·loproteases capaços de dissoldre els minerals i la 

matriu orgànica de l’os. D’aquesta manera s’alliberen els minerals que 

contribueixen a l’homeòstasi del calci i del fòsfor. El pol baso-lateral, en contacte 
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amb el micro-entron de la cèl·lula, té la funció essencial de mantenir l’equilibri 

electroquímic de l’osteoclast mitjançant la coordinació de bombes i canals d’ions. 

L’osteoclast actua cíclicament alternant fases migratòries al llarg de la superfície 

òssia i fases de resorció activa creant les llacunes òssies o llacunes de Howship. 

Aspectes de la diferenciació i funció dels osteoclasts han estat extensament revisats 

en els treballs de Karsenty (1999) i Boyle i col. (2003). 

Durant el desenvolupament i paral·lelament als diversos processos 

d’organogènesi comença el procés de formació de l’esquelet, anomenat 

osteogènesi/esqueletogènesi. Aquest s’inicia per la convergència i condensació de 

cèl·lules, la majoria d’origen mesenquimal, en els llocs on es formaran els diversos 

elements de l’esquelet. Durant aquesta etapa actuen factors essencials per a la 

correcta organització de l’embrió, principalment factors de creixement del tipus 

fibroblast growth factor (FGF), Hedgehog o les bone morphogenic proteins (BMPs). 

A nivell transcripcional, la morfogènesi de les condensacions mesenquimals està 

controlada per factors de transcripció del tipus homeo-box, normalment de les 

famílies Hox, Pax i Msx. Cadascuna de les condensacions mesenquimals 

evolucionarà posteriorment pel seu compte cap a la formació d’un element ossi, 

independentment del seu origen i posició. Existeixen dos processos d’ossificació 

diferents: l’ossificació endocondral i la ossificació intramembranosa: 

• En l’ossificació intramembranosa les estructures òssies es formen 

per un procés en el qual les cèl·lules mesenquimals indiferenciades 

proliferen en el lloc de la condensació i després es diferencien in situ 

directament a osteoblasts. Aquesta ossificació és la que té lloc en els 

ossos plans, com per exemple els del crani i els de la part lateral de 

la clavícula.  

• En canvi, l’ossificació endocondral o intracartilaginosa és la que es 

dona en la major part de l'esquelet axial i apendicular  (ossos llargs 

de les extremitats i vèrtebres superiors) i és un procés format per 

tres etapes diferents a nivell genètic, cel·lular i tissular que es poden 

resumir en: 1er) la producció d’un motlle cartilaginós, 2on) la 

diferenciació dels condròcits hipertròfics i vascularització i 3er) 

vascularització, resorció del motlle cartilaginós i osteogènesi. 
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1.3. El remodelat i el control de l’homeòstasi òssia 

L’activitat de les cèl·lules òssies varia considerablement al llarg de la vida de 

l’organisme. Durant els primers estadis del desenvolupament es requereix creació 

de l’os, tal i com s’ha descrit anteriorment, en el procés d’osteogènesi o ossificació 

(bone modelling). Es forma el patró esquelètic i s’assoleix el seu creixement 

longitudinal cap a la segona dècada de vida. Durant aquest període la formació d’os 

precedeix i supera àmpliament la seva resorció.  

Posteriorment i fins arribada l’edat adulta, es produeix un continu remodelat 

ossi (bone remodelling). Existeix un equilibri entre l’acció dels osteoblasts i dels 

osteoclasts, que condueix a una constant remodelació de l’os en resposta a les 

demandes d’ions de l’organisme, així com a les seves necessitats mecàniques. Cada 

cicle de remodelat s’inicia amb una fase d’activació caracteritzada per la 

diferenciació dels pre-osteoclasts, seguida per una fase de resorció de la matriu per 

part dels osteoclasts madurs. Posteriorment els osteoclasts es desenganxen de la 

superfície de l’os i els precursors osteoblàstics es diferencien a pre-osteoblasts i 

després a osteoblasts madurs, que sintetitzaran i dipositaran una nova matriu que 

omplirà la llacuna de resorció prèviament formada. 

Per mantenir un remodelat adequat cal que l’acció dels osteoblasts i els 

osteoclasts es trobi finament regulada, fet que s’aconsegueix mitjançant diversos 

mecanismes d’acoblament. En la revisió Matsuo (2009)  es descriuen alguns dels 

elements clau d’aquest acoblament, resumits a continuació i esquematitzats en la 

figura 3. 

 

 

 
 
 
Figura 3. Representació 
esquemàtica de les principals vies 
d’acoblament entre osteoblasts, 
osteoclasts i osteòcits. 
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- Els osteoblasts indueixen la diferenciació dels osteoclasts. Diferents 

sistemes de receptor/lligand duen a terme aquesta activació, el 

més rellevant dels quals és el sistema RANK/RANKL/OPG. RANKL, 

present a la superfície dels osteoblasts, es capaç d’activar al 

receptor RANK (que es troba en la superfície dels osteoclasts) i 

desencadenar l’activació dels osteoclasts. En aquest sistema també 

participa la proteïna osteoprotegerina, OPG, amb capacitat per 

inhibir aquesta activació. La semaforina 3B (SEMA3B), és una altra 

molècula osteoclastogènica expressada pels osteoblasts. 

- Per altra banda, els osteoblasts també poden inhibir la 

diferenciació i supervivència dels osteoclasts, per exemple per 

acció de la leptina inhibidora d’osteoclasts (OCIL) induïble per la 

PTHrP. En els osteoblasts madurs, la via canònica de Wnt es capaç 

d’induir l’expressió d’OPG i suprimir la diferenciació dels 

osteoclasts; i també poden expressar el lligand Fas que hi regula la 

supervivència. 

- Els osteoclasts també poden activar els osteoblasts, gràcies entre 

d’altres, a la secreció del factor de creixement derivat de les 

plaquetes (PDGF) o al sistema lligand eferinaB2 

(osteoclast)/receptor tirosina-quinasa EphB4 (osteoblast) que 

regula el remodelat gràcies a un sistema bidireccional de 

senyalització en el qual l’eferina B2 dels osteoclasts media senyals 

inhibitoris per la diferenciació dels osteoclasts i la EphB4 en els 

osteoblasts, media senyals estimuladors per la seva diferenciació. 

Els osteoclasts madurs també són capaços de segregar Wnt10b, 

esfingosina 1-fosfat i BMP6 per tal de promoure la diferenciació 

dels osteoblasts, entre d’altres. 

- També s’ha descrit la via de senyalització de Notch com a element 

clau en la comunicació entre les cèl·lules òssies, regulant la 

comunicació entre cèl·lules a nivell del nínxol de cèl·lules mare 

hematopoiètiques (revisat per Zaidi, 2007).  
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- Els osteòcits, embedits en la matriu mineralitzada, són capaços de 

detectar canvis en la càrrega mecànica de l’os o micro-danys i 

desencadenar l’acció de reguladors com l’esclerostina, Dkk-1 o 

TGF-β. 

Tots aquests mecanismes de comunicació local entre osteoblasts i 

osteoclasts, es complementen per mitjà de mecanismes sistèmics, els més 

importants dels quals són: l’hormona paratiroidea (PTH), les hormones sexuals, les 

hormones corticoides i la vitamina D (revisat per Marie, 2001). L’osteoformació 

també està regulada a nivell del sistema nerviós central per mitjà de la leptina 

(revisat per Wong i col., 2008). A nivell de factors locals, els senyals para/autocrins o 

bé a senyals mecànics, més rellevants són: els IGFs, el TGF-β, les BMPs i els FGFs 

(revisat per Marie, 2001) i citocines (TNF-α) que medien la comunicació de les 

cèl·lules òssies amb altres òrgans com els ronyons i cervell (Elefteriou, 2008; 

Takeda, 2008; Wong i col., 2008). Recentment s’ha proposat també la implicació de 

la serotonina derivada del duodè com a hormona inhibidora de la formació òssia 

per un mecanisme dependent d’Lrp5 (Yadav i col., 2008). La figura 4 mostra 

resumidament alguns d’aquests elements reguladors de l’homeòstasi òssia. 

 

SNC

DUODÈ

RONYÓ

 
Figura 4. Representació esquemàtica de diversos elements reguladors de l’homeòstasi òssia (adaptat 
de Harada i Rodan, 2003). 
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2. Elements clau per a la diferenciació i funció dels osteoblasts  

Com ja s’ha comentat en apartats anteriors, els osteoblasts són les cèl·lules 

especialitzades en la formació de l’os i defectes en la seva diferenciació o 

funcionament tindran,  per tant, greus conseqüències per al teixit ossi, d’aquí la 

gran importància dels factors que en controlen la diferenciació i correcta funció.  

Els osteoblasts, així com els condròcits, els adipòcits i els mioblasts, deriven de 

cèl·lules mare mesenquimals, com es mostra en la figura 5. 

  

 

 

 

Figura 5. Principals tipus 
cel·lulars derivats de les 
cèl·lules mare 
mesenquimals i elements 
clau implicats en la seva 
diferenciació (adaptat de 
Takada i col., 2009). 

 

 

 

 

 

La diferenciació de les cèl·lules mare mesenquimals dirigida a cada tipus 

cel·lular està controlada per diferents famílies de factors de transcripció específics:  

• els factors de transcripció de la família Sox (Sox9, Sox5 i Sox6) per 

diferenciar-les a condròcit (Bi i col., 1999 i revisat per Karsenty, 1999) 

• els factors de la família C/EBP i PPARγ2 per a diferenciar-les a adipòcit 

(revisat per Takada i col., 2009) 

• els factors MYF5, MYF6 i MYPD1  per diferenciar-se a mioblast 

• i Runx2, Osterix i els efectors de la via canònica de Wnt com principals 

determinants del llinatge osteoblàstic, els quals es mostren a la figura 6 i 

que es descriuran més detalladament a continuació.  

RUNX2
Msx2
C-fos
Twist
Dlx5
AP1
NFκB

Mioblast        Pre-mioblast                  Pre-condròcit      Condròcit

Pre-adipòcit Pre-osteoblast

Adipòcit Osteoblast

Adipòcit madur Osteoblast madur
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Figura 6. Descripció dels principals elements que determinen el llinatge 
osteoblàstic: Runx2, Osterix i efectors de la via de Wnt; i els seus principals punts 
de regulació (adaptada de Zaidi, 2007). 

 

2.1. El factor de transcripció Runx2 

Els primers treballs dedicats a la recerca de factors de transcripció específics 

del llinatge osteoblàstic es varen iniciar amb l’estudi del promotor del gen de 

l’osteocalcina, ja que aquest és l’únic gen expressat específicament en osteoblasts 

plenament diferenciats. D’aquesta manera s’hi varen identificar dues regions 

específiques de resposta en osteoblasts (OSE, osteoblast specific element) i 

posteriorment, es va identificar CbfaI (Runx2) com a la proteïna responsable 

d’aquesta regulació (Ducy i col., 1997; Komori i col., 1997; Mundlos i col., 1997 i 

Otto i col., 1997). 

Runx2 forma part d’una família més extensa de factors de transcripció, entre 

ells Runx1 i Runx3, caracteritzats tots ells per la presència d’un domini runt d’unió al 

DNA altament conservat al seu extrem N-terminal (Kagoshima i col., 1993). És a 

través d’aquest domini que les proteïnes Runx s’uneixen a caixes OSE del genoma i 

actuen com a proteïnes d’ancoratge, afavorint la reorganització de la maquinària 

transcripcional en el context tridimensional de la matriu nuclear (revisat per Stein i 

col., 2004). Les proteïnes Runx formen heterodimers amb els co-activadors 

transcripcionals Cbfβ/Pebp2β (core-binding factor β) in vitro i reconeixen 

específicament seqüències consens PyGPyGGTPy.  

Les principals funcions dels membres de la família Runx es resumeixen a la 

taula 1. Runx2 és l’únic membre de la família de proteïnes Runx que s’expressa en 

osteoblasts. A nivell de proteïna, Runx2 presenta dos senyals de localització nuclear 
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(NLS, figura 7) que la dirigeixen al nucli i a certs loci discrets de la matriu nuclear 

(NMTS), ja que la seva activitat és dependent de la seva localització nuclear i 

sublocalització a la matriu d’aquest. Runx2 també conté diversos dominis 

d’activació i de repressió on s’uneixen factors que en controlen estrictament 

l’activitat. Alguns dels seus coactivadors són p300, MOZ i MORF i alguns dels seus 

repressors són membres de la família TLE/Grg i HDAC6 entre d’altres (figura 7). 

 

Taula 1. Principals característiques dels membres de la família de proteïnes amb dominis Runt 

Nom Localització Funció 
Fenotip del 
model murí 

K.O. 

Fenotip de la mutació 
en humans 

Runx1/Cbfa2 
/Pebp2αB 

21q22.1 

Diferenciació cèl·lules 
hematopoiètiques, 

desenvolupament dels 
timòcits 

Anèmia i 
hemorràgia 

Leucèmia 

Runx2/Cbfa1
/Pebp2αA/ 

AML-3 
6p21 

Diferenciació i funció dels 
osteoblasts, maduració 

condròcits 

Manca 
d’ossificació 

Displàsia cleidocranial 

Runx3/Cbfa3
/Pebp2αC 

1p36.1 

Regulació creixement cèl·lules 
epitelials gàstriques, 

neurogènesi, 
desenvolupament dels 

timòcits, maduració 
condròcits 

Epiteli 
estomacal 
hiperplàsic 

Càncer d’estómac 

 

S’han descrit fins a 12 isoformes de Runx2, ja que el seu gen presenta dos 

promotors diferents i splicing alternatiu. Aquestes isoformes presenten funcions 

especialitzades durant la diferenciació i maduració dels osteoblasts. Els dos 

promotors, P1 (distal) i P2 (proximal) dirigeixen l’expressió de les dues isoformes 

principals de Runx2, el tipus II i el tipus I, respectivament. Runx2-I consta de 513 

aminoàcids (iniciats per MRIPV), s’expressa constitutivament en cèl·lules 

mesenquimals no òssies, en ostoprogenitors, en condròcits i en timòcits; i els 

osteoblasts l’expressen constitutivament al llarg de la seva diferenciació. Runx2-II 

conté 528 amioàcids (iniciats per MASNS). La seva expressió es limita a les cèl·lules 

òssies, en osteoprogenitors induïts per BMP-2 i aquesta augmenta al llarg de la 



18 INTRODUCCIÓ 

 

diferenciació dels osteoblasts. Durant el desenvolupament, Runx2-II s’expressa 

durant la condensació mesenquimal i en els condròcits madurs. Ambdues isoformes 

es presenten esquemàticament en la figura 7. 

Isoforma II, de 528 aa, 
promotor 1 distal

Isoforma I, de 513 aa, 
promotor 2 proximal

Activació/Repressió           Unió al ADN                     Activació                     Repressió

 

Figura 7.  Dominis estructurals de les isoformes I i II de Runx2. A la part inferior 
s’indiquen els diferents elements que poden interactuar amb la proteïna Runx2. I 
amb diferents símbols de color fúcsia, s’indica la posició de mutacions descrites que 
causen CCD (adaptat de Schroeder i col., 2005). 

 

Runx2 és absolutament indispensable per a la diferenciació de les cèl·lules 

mare mesenquimals cap a osteoblasts i no cap a cap altre llinatge. Els estudis de 

ratolins KO per les diverses isoformes indiquen que Runx2-I es suficient per la 

diferenciació primerenca dels osteoblasts i per la formació òssia intramembranosa, i 

que Runx2-II es necessari per completar la maduració dels osteoblasts i la formació 

d’os endocondral.  

En humans, l’haploinsuficiència de Runx2 causa displàsia cleidocranial (CCD) 

(OMIM #119600), una malaltia rara autosòmica recessiva on mutacions de pèrdua 

de funció de Runx2 en heterozigosi donen lloc a diversos fenotips esquelètics 

anormals (Otto i col., 2002; Yoshida i col., 2002). Es tracta de delecions, insercions o 

mutacions de canvi d’aminoàcid, repartides per tot el gen, com es mostra 

esquemàticament en la figura 7.  

Els ratolins amb mutacions anàlogues a les descrites en humans presenten 

un fenotip semblant (Mundlos i col., 1996 i Otto i col., 1997). A més, el ratolí 

transgènic Runx2-/- presenta una completa absència d’ossificació tant endocondral 

com intramembranosa. Aquest ratolí desenvolupa un esquelet de mida i patró 
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normal, però que és exclusivament cartilaginós degut a la manca de diferenciació 

dels osteoblasts i la impossibilitat per tant, que aquests duguin a terme la 

mineralització (Komori i col., 1997 i Otto i col. 1997). El ratolí deficient en Runx2 

mor després del naixement degut a una insuficiència respiratòria secundària, ja que 

li manca l’estructura òssia necessària per mantenir la respiració. De manera 

secundària, aquests ratolins tampoc presenten osteoclasts, ja que la seva 

diferenciació i funció està regulada pels mecanismes d’acoblament descrits 

anteriorment, per tant la formació de la cavitat òssia i de l’os en si, tampoc es 

poden dur a terme. A més a més, les cèl·lules de calvària d’aquest model murí es 

diferencien a adipòcit in vitro espontàniament i en presència de BMP-2 a condròcit, 

però no es diferencien a osteoblast en presència de BMP-2 ni in vivo ni in vitro. Per 

tant, es pot concloure que Runx2 és essencial per la diferenciació de les cèl·lules 

mare mesenquimals a osteoblasts i n’inhibeix la diferenciació a adipòcit i a 

condròcit. A més a més, Ostèrix, un altre regulador clau de la diferenciació dels 

osteoblasts, s’ha descrit com a gen diana de Runx2 (downstream gene) (revisat per 

Karsenty, 2008).  

La funció de Runx2 s’estén més enllà del desenvolupament i la diferenciació 

dels osteoblasts que acabem de descriure, ja que també participa en la regulació de 

la seva funció durant el remodelat ossi. Diversos fets ho evidencien.  En primer lloc, 

l’expressió de Runx2 es manté postnatalment i en els osteoblasts plenament 

diferenciats (Ducy i col., 1997). En segon lloc, Runx2 és el principal regulador de 

l’osteocalcina, el principal marcador dels osteoblasts madurs. Tercer, l’obtenció 

d’un model murí de sobre-expressió selectiva d’un dominant negatiu de Runx2 

(conté el domini runt d’unió al DNA però sense capacitat de transactivació, Δrunx2) 

(Ducy i col., 1999) en va permetre l’expressió sota el control del promotor de 

l’osteocalcina, dirigida postnatalment únicament en osteoblasts diferenciats. Tot i 

que aquests ratolins són normals al néixer, a les dues setmanes comencen a 

presentar una pèrdua òssia important. Aquest fenotip està causat per un descens 

en la deposició de matriu òssia per part dels osteoblasts, mentre la resorció òssia 

continua inalterada. Però la diferenciació dels osteoblasts no es veu afectada. El 

nombre d’osteoblasts és normal i és únicament la seva funció és la que es troba 

alterada. Molecularment presenten expressió reduïda de col·lagen I, osteopontina, 
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sialoproteina òssia i osteocalcina, totes elles proteïnes codificades per gens amb 

elements de resposta a Runx2 als seus promotors (Ducy i col., 1999). Posteriorment 

s’ha obtingut el ratolí transgènic que sobre-expressa Runx2 en les cèl·lules del 

llinatge osteoblàstic (Geoffroy i col., 2002; i Liu i col., 2001). Contràriament al que es 

podia hipotetitzar, aquest ratolí mostra una osteopènia severa que augmenta 

progressivament amb la edat i una major ocurrència de fractures òssies. Aquests 

ratolins presenten tant un augment en la formació òssia com en la resorció, que 

acaba donant lloc a un elevat recanvi ossi i a un descens en la mineralització.  

Entre els gens diana del factor de transcripció Runx2 hi trobem reguladors 

del creixement cel·lular, components de la matriu extracel·lular òssia, reguladors de 

l’angiogènesi i proteïnes de senyalització per al desenvolupament del fenotip 

osteoblàstic i del recanvi ossi. Concretament en osteoblasts s’ha descrit la seva 

acció sobre els gens del col·lagen de tipus I, de la silaoproteïna òssia, de 

l’osteopontina, l’osteocalcina, del TGFβ receptor I, de l’osteoprotegerina, de RANKL 

o de la col·lagenasa tipus III (revisat per Cohen, 2009). S’ha descrit tant accions 

activadores com repressores de Runx2 en diversos promotors, així com la implicació 

de diversitat de cofactors segons el lloc d’unió en un gen concret. 

 

2.2. La via de Wnt 

La via de senyalització de Wnt/β-catenina es considera, juntament amb 

Runx2 i Ostèrix, el tercer element clau en el control de l’esqueletogènesi i el 

remodelat ossi, intervenint tant en la condrogènesi com en la maduració dels 

osteoblasts. La seva implicació en os es va demostrar a partir de la identificació de 

mutacions en Lrp5 (co-recetor de la via) com a responsables de diversos fenotips 

ossis monogènics, com són la síndrome de l’osteoporosi-pseudoglioma (OPPG) i el 

fenotip alta massa òssia (high bone mass, HBM) (veure apartat 3.1.). 

La via de Wnt regula la supervivència cel·lular, la proliferació i la 

diferenciació en una gran varietat de cèl·lules i teixits. Moltes de les proteïnes Wnt 

són essencials durant l’embriogènesi, però també són actives en teixits adults 

regeneratius, com és el cas de l’os. Els principals components de la via es mostren a 

la figura 8.  
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Figura 8. Principals elements de la via de Wnt (adaptat de Krishnan i col., 2006). 

 

La família de proteïnes Wnt està constituïda per 19 glicoproteïnes 

modificades amb lípids i riques en cisteina que activen vies de transducció de 

senyals que medien processos biològics molt importants. Aquestes proteïnes 

s’uneixen a receptors de membrana complexes formats per alguna de les 10 

proteïnes Frizzled (FDZ), per receptors de membrana acoblats a proteïnes G, i per 

alguna de les dues Proteïnes Relacionades amb els Receptors de Lipoproteïnes de 

baixa densitat (co-receptors LRP5/6). També poden participar en aquesta via les 

Proteïnes Segregades Relacionades amb Frizzled (SFRP), el Factor Inhibidor de Wnt 

(WIF-1) o Kremen (Krm) (aquests dos últims amb activitat antagonista). Per altra 

banda, la proteïna Dickkopf 1 (Dkk-1) i l’Esclerostina (SOST) poden actuar també 

com inhibidors de la via a través de la seva acció sobre els co-recepors Lrp5/6 

(revisat per Westendorf i col., 2004; Krishnan i col., 2006 i Kubota i col., 2009). 

Les proteïnes Wnt poden activar, coma mínim, tres vies de senyalització 

diferents: la via canònica (o depenent de β-catenina), la via del Ca2+ o la via de 

polaritat planar, en funció de la proteïna Wnt, les FDZ, la Lrp i el tipus cel·lular 

involucrats. La via canònica és la més estudiada i sembla tenir especial rellevància 

en la biologia òssia. El punt clau de la via canònica és la presència de la proteïna β-

catenina. La  β-catenina és una molècula intracel·lular que inicialment es va 

involucrar en adhesió cel·lular via interacció amb les caderines E i α. Posteriorment, 

Situació sense lligand Situació amb lligand
Espai extracelular

Citoplasma Nucli  

Alteració de la transcripció
de gens específics

Degradació
proteasomal

Localització
nuclear
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es va observar que en absència dels lligands Wnt, la β-catenina es troba reclutada 

en un complex juntament amb APC (adenomatous polyposis coli) i axina, que en 

facilita la fosforilació per part de la CK1 (caseina quinasa 1) i la GSK3 (glicogen 

sintasa quinasa 3). Aquesta fosforilació promou la interacció de la β-catenina amb la 

β-TrCP (β-transducin repeat containing protein), que dona lloc a la seva 

ubiquitinització i degradació proteasomal. Ara bé, quan les cèl·lules reben els 

senyals procedents de les proteïnes Wnt, aquesta via de degradació es veu inhibida 

i la β-catenina s’acumula al citoplasma i al nucli. La β-catenina nuclear interacciona 

amb els factors de transcripció LEF/TCF (lymphoid enhancer-binding factor /T cell-

specific transcription factor) per modular l’expressió dels seus gens diana. En 

absència dels senyals de Wnt, TCF actua com a repressor dels gens diana formant 

un complex amb Groucho. Groucho interacciona amb desacetilases d’histones 

(HDAC), que es creu que impedeixen l’activació transcripcional del DNA. Quan la β-

catenina es troba en el nucli pot desplaçar Groucho i fer que els factors TCF/LEF 

reclutin l’acetilasa d’histones CBP/p300 que, pel contrari, activa la transcripció dels 

gens diana (revisat per Krishnan i col., 2006 i Liu i col., 2008). 

La via canònica de Wnt desenvolupa accions en el teixit ossi a diferent nivell: 

actua en l’osteoblastogènesi, en la condrogènesi i en l’osteoclastogènesi (resumits 

esquemàticament en la figura 9). Pel que fa a l’osteoblastogènesi, els estudis de 

Day i col. (2005) i de Hu i col. (2005) mostren que la deleció condicional de la β-

catenina en els precursors mesenquimals impedeix la seva correcta diferenciació a 

osteoblasts; posteriorment Hill i col. (2005) i Rodda i McMahon (2006) varen 

confirmar la necessitat de la via de senyalització de Wnt tant en els estadis 

primerencs com en els més tardans de la diferenciació osteoblàstica [revisat per Liu  

i col. (2008)]. 
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Figura 9. Accions de la via de canònica de Wnt sobre els elements del teixit ossi (adaptat de Krishnan 
i col., 2006 i Liu i col., 2008). 

 

 

Les proteïnes Wnt afavoreixen la renovació de les cèl·lules mare 

mesenquimals progenitores d’osteoblasts, adipòcits i condròcits, però n’inhibeixen 

selectivament la diferenciació a adipòcit o condròcit. Posteriorment, la β-catenina 

afavoreix la replicació dels preosteoblasts, n’augmenta l’activitat mineralitzadora i 

en bloqueja l’apoptosi (revisat per Krishnan i col., 2006). Els efectes de la via de Wnt 

en la condrogènesi són complexes, ja que diversos experiments en mostren efectes 

contraris d’estimulació/inhibició. Aquest fet sembla indicar que podria tenir-hi un 

paper o altre dependent del context cel·lular o de l’estadi de diferenciació (revisat 

per Liu i col., 2008).  L’acció de la via canònica de Wnt sobre l’osteoclastogènesi té 

un paper inhibitori indirecte, ja que s’ha descrit la seva capacitat d’incrementar 

l’expressió d’osteoprotegerina (Holmen i col., 2005) (veure apartat 1.4). 

Diverses patologies òssies posen de manifest la implicació dels elements de 

la via de Wnt en la biologia òssia. Per exemple, mutacions en Lrp5, a part dels 
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fenotips OPPG i HBM comentats anteriorment, també poden causar osteopetrosis 

de tipus I o endosteal hyperostosis. Mutacions en SOST, antagonista de la via, 

causen esclerostosis i malaltia de Van Buchem (figura 10). Tanmateix, els diversos 

models murins per als diferents membres de la via aporten gran quantitat 

d’informació sobre la mateixa, revisats extensament en el treball de Glass i Karsenty 

(2007). 

 

Fenotips de baixa massa òssia        Població norma l           Hiperostòsis cranio-tubulars 

Portadors 
OPPG

Osteoporosis 
idiopàtica

Osteoporosis 
multigènica

Portadors 
VBCH/SCL

Fenotips d’alta 
massa òssia

Z-score 
o DMO

BAIX ALTMutacions de pèrdua 
de funció d’LRP5

Mutacions de guany de 
funció d’LRP5

Mutacions de pèrdua 
de funció de SOST

Mutacions de pèrdua 
de funció de SOST

Polimorfismes 
d’LRP5

 

Figura 10. Espectre de fenotips amb variabilitat en la DMO deguts a variacions en la 
via canònica de Wnt.  VBCH, malaltia de Van Buchem; SCL, esclerosteosis (adaptat 
de Balemans i Van Hul, 2007). 

 

3. Exemples de fenotips ossis 

Com s’ha comentat en apartats anteriors, el manteniment de l’homeòstasi 

òssia és de vital importància. Alteracions tant en la funció osteoblàstica com en 

l’osteoclàstica degudes a canvis hormonals, sobreproducció de citocines 

inflamatòries o factors de creixement, entre d’altres, poden desencadenar 

desequilibris entre resorció/formació òssia donant lloc a augments patològics de la 

massa òssia (osteopetrosis) o en una disminució d’aquesta (osteoporosis). A 

continuació es descriuen breument alguns fenotips ossis rellevants per aquesta tesi. 

3.1. Dos fenotips ossis monogènics oposats: la síndrome de 
l’osteoporosi i pseudoglioma (OPPG) i el High Bone Mass (HBM) 

 L’estudi de la síndrome de osteoporosi i pseudoglioma (OPPG) i del fenotip 

high bone mass (HBM) ha contribuït notablement al coneixement de la biologia 
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òssia ja que va permetre el descobriment de la implicació de la via de Wnt en la 

formació òssia (revisat per Balemans i Van Hul, 2007). 

La Síndrome d’Osteoporosi i Pseudoglioma (OPPG OMIM#259770) és una 

malaltia autosòmica recessiva caracteritzada per una osteoporosi juvenil i severa 

deguda a una disminució de la formació de l’os i per ceguesa provocada per una 

vascularització aberrant de l’ull (pseudoglioma) (Gong i col., 2001). Com a causa 

d’aquesta malaltia es varen identificar mutacions de pèrdua de funció en el gen 

LRP5, que codifica el co-receptor de la via de Wnt Lrp5 (figura 8, de la pàgina 28). 

Aquestes mutacions impedeixen la unió de les proteïnes Wnt al co-receptor i així 

condueixen a la inactivació de la via. Actualment s’han descrit 12 mutacions 

diferents, trobades en homozigosi en els pacients, i 15 heterozigots compostos per 

aquesta malaltia. La majoria de les mutacions es troben a la part del gen que 

codifica el segon o tercer domini β-propeller, que són dominis amb alta afinitat per 

a la unió de les proteïnes Wnt i que es troben altament conservats (Ai i col., 2005). 

Tot i que els portadors heterozigots de les mutacions es consideren fenotípicament 

normals, diversos estudis els han descrit una massa òssia reduïda i un major risc de 

patir fractures osteoporòtiques en comparació amb individus control de la mateixa 

edat i sexe. 

Paradoxalment,  existeix un altre fenotip ossi caracteritzat justament pel 

contrari: una massa òssia anormalment elevada, l’anomenat fenotip high bone 

mass (alta massa òssia, HBM). En aquest cas, també són mutacions en el gen del co-

receptor Lrp5 les responsables del fenotip, però ara es tracta de mutacions de 

guany de funció que causen una activació desregulada de la via de Wnt (Johnson i 

col., 1997 i Boyden i col., 2002) (figura 10 de la pàgina 31). La primera mutació 

identificada fou el canvi d’aminoàcid Gly171Val. S’ha establert que aquest canvi 

causa l’activació constitutiva de la via de Wnt. Els individus portadors d’aquesta 

mutació en heterozigosi presenten una elevada síntesi de massa òssia però una 

resorció i arquitectura òssia normals. Recentment s’ha identificat una nova mutació 

en un pacient amb HBM (Met282Val). Aquesta sembla actuar mitjançant la reducció 

del l’efecte antagònic de Dkk1 en la via canònica de Wnt (Balemans i col., 2007). 

L’avaluació radiogràfica dels individus amb HBM revela la presència d’ossos densos 

amb còrtex gruixuts (hiperostosi cortical), i les densitometries mostren valors de 
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densitat mineral òssia consistentment superiors als dels familiars no afectes. Els 

marcadors del remodelat ossi es mantenen en nivells normals. En alguns casos es 

poden presentar altres símptomes clínics com torus palatinus i mandíbula ampla i 

enfonsada. La presència de complicacions clíniques degudes al sobre-creixement 

ossi és molt variable. Poden trobar-se des de casos asimptomàtics, sense fenotip 

clínic obvi, fins a la presència de símptomes suaus o severs, com pressions als nervis 

cranials o retard en el desenvolupament. El tipus de mutació no prediu la severitat 

clínica del fenotip, es creu que la variabilitat en les manifestacions podria ser 

deguda a factors ambientals o, més probablement, a l’existència de gens 

modificadors (revisat per Balemans i Van Hul, 2007). 

 

3.2. L’osteoporosi postmenopàusica 

3.2.1. Osteoporosi i fractura osteoporòtica: definició i tipus 

L’osteoporosi és una malaltia sistèmica de l’esquelet caracteritzada per una 

massa òssia baixa i una alteració de la microarquitectura de l’os, amb el conseqüent 

augment de la seva fragilitat  i una major susceptibilitat a les fractures, generalment 

de maluc (fèmur proximal), columna (fractura de vèrtebra) i canell (NIH Consensus 

Conference, 2001). En les formes comunes d’osteoporosi la reducció de la massa 

òssia és generalitzada i afecta tant l’os cortical com el trabecular, tot i que no 

sempre de la mateixa manera. En l’os cortical s’observa un aprimament del còrtex i 

un augment de la porositat intracortical, mentre que en l’os trabecular les 

trabècules s’aprimen i perden connectivitat entre elles, com es pot observar en la 

figura 11. 

L’osteoporosi és el resultat del desequilibri entre la resorció i la formació 

òssia. Els primers estadis de la malaltia són asimptomàtics i aquesta no es fa 

clínicament evident fins que apareixen les fractures. Precisament, l’elevada 

morbiditat de l’osteoporosi rau en aquestes fractures i donat que  la  pèrdua  de  

massa  òssia  augmenta  amb  l’edat  i el notable envelliment progressiu de les 

poblacions dels països desenvolupats, es preveu un important augment en la  



INTRODUCCIÓ 27 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Microscòpia electrònica 

d’escombrat d’un os normal (imatge 

superior) comparat amb un os osteoporòtic, 

on s’observa la pèrdua d’estructura interna 

(imatge inferior). Extret de Marx 2004. 

 

 

morbiditat i mortalitat associades a aquesta malaltia. L’osteoporosi és tres vegades 

més freqüent en dones que en homes, en part degut a que les dones tenen un pic 

de massa òssia màxima menor i a que el seu descens és més accelerat. Segons la 

OMS, la seva prevalença s’estima en un 30% de les dones caucàsiques i en un 8% 

dels homes caucàsics majors de 50 anys, i arriba fins al 50% en les dones de més de 

70 anys. 

La patogènesi de les fractures depèn de molts factors a part de 

l’osteoporosi, per exemple factors no esquelètics com el risc de caigudes, que 

també augmenta amb l’edat. De totes maneres, les fractures associades a 

l’osteoporosi presenten un patró clar, essent les de maluc, vèrtebra i avantbraç les 

més comunes. La fractura osteoporòtica més greu és la de maluc. Típicament les 

fractures són el resultat de caigudes, però també es poden donar espontàniament. 

El risc de partir una fractura de maluc al llarg de la vida es troba entre el 14 i el 20% 

en dones caucàsiques d’Europa i EUA, i presumiblement augmentarà al disminuir la 

mortalitat (Osteoporosis WHO Report, 2000). La fractura de vèrtebra és el segon 

tipus de fractura osteoporòtica més freqüent. Sovint és asimptomàtica, però les 

dades de la seva incidència indiquen que en dones entre els 60 i 90 anys el risc es 

multiplica per 20, i només per 10 en homes. Normalment no requereixen 

hospitalització dels pacients, però depenent de la seva severitat i freqüència, també 
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signifiquen un deteriorament de la qualitat de vida. Contràriament a les fractures de 

maluc, la seva presència no augmenta el risc de mortalitat prematura. 

 

L’osteoporosi es pot classificar etiològicament en: 

- osteoporosi primària, que engloba els tres subtipus: osteoporosi senil, 

osteoporosi postmenopàusica i osteoporosi idiopàtica, donant-se aquesta 

última en dones abans de la menopausa i en homes menors de 65 anys 

sense causes aparents. Globalment aquesta es caracteritza per la pèrdua 

acumulativa de massa òssia en persones d’edat avançada o en patir canvis 

en les hormones sexuals. 

- osteoporosi secundària: deguda a causes patològiques que deterioren el 

desenvolupament normal de la densitat mineral òssia (DMO) o en 

provoquen una excessiva pèrdua durant la maduresa, com per exemple: 

processos inflamatoris, hipogonadisme, malabsorció o malalties endocrines, 

entre d’altres. També pot ser deguda a condicions mèdiques o tractaments 

farmacològics que la desencadenin com, per exemple, els tractaments amb 

glucocorticoides o amb heparina. 

 

Durant el nostre projecte ens hem centrat en l’estudi de l’osteoporosi primària 

post-menopàusica, és a dir, la que es dona en gran part de les dones després de la 

menopausa (al voltant dels 50 anys). La dona presenta constitutivament uns ossos 

més prims que l’home, i la pèrdua de massa òssia que pateixen és molt més 

accelerada degut a l’aturada en la producció d’estrògens (que té accions 

protectores sobre el teixit ossi). El principal mecanisme que desencadena aquesta 

pèrdua és el desacoblament entre els cicles de resorció i de formació del remodelat 

ossi, causat per aquest dèficit d’estrògens i per l’alteració dels nivells normals de la 

hormona paratiroidea (PTH) a causa de l’envelliment. Entre els cinc i set anys 

posteriors a la menopausa, la dona pot arribar a perdre el 20% de la seva massa 

òssia (figura 12). 
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Figura 12. Corba de la variació dels valors de densitat mineral òssia en una dona en funció de la 
seva edat. S’indiquen amb diferent color els llindars per la definició d’osteoporosi i osteopènia 
(adaptat Brown i Duncan, 1999). 

 

3.2.2. Factors de risc 

L’osteoporosi és una malaltia multifactorial, en la qual intervenen tant 

factors genètics com ambientals, tots ells amb un pes relativament petit (a excepció 

de l’envelliment i la menopausa, que en el cas de l’osteoporosi postmenopàusica 

tenen un gran rellevància). Els principals factors de risc no genètics són el pes, la 

talla, l’estat hormonal, factors nutricionals, l’activitat física, hàbits com el 

tabaquisme o la ingesta d’alcohol. En els propers capítols s’aprofundirà en el 

coneixement sobre el component genètic de l’osteoporosi. 

 

3.2.3. Diagnòstic i tractament de l’osteoporosi postmenopàusica 

La majoria de la informació sobre les característiques de l’esquelet es pot 

obtenir mitjançant tècniques no invasives que permeten la mesura de la massa 

òssia en diferents regions amb gran precisió i exactitud. La massa d’os en un lloc 

determinat de l’esquelet és directament proporcional al seu volum i mida, i a la 
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densitat del teixit mineralitzat contingut en l’embolcall del periosti. La densitat 

mineral volumètrica mitja d’un os (en grams d’hidroxiapatita per cm3) pot ésser 

determinada per tomografia computeritzada quantitativa (TCQ, en anglès QTC). 

Aquesta tècnica també permet la mesura de la densitat mineral dels compartiments 

cortical i trabecular per separat. En la pràctica mèdica habitual però, es mesura la 

densitat mineral d’àrea o de superfície (DMO en grams d’hidroxiapatita per cm2, 

BMD), determinada mitjançant absorciometria dual de raigs X (DXA). Tot i ser 

menys sensible que la QTC, és menys costosa i emet menor radiació. La DMO és 

directament proporcional a la força òssia i continua essent el paràmetre més 

utilitzat tant com a criteri diagnòstic de la malaltia com per al seguiment del guany 

o pèrdua d’os (figura 13, pàgina següent).  

Degut al fort efecte de l’edat, el sexe i la raça sobre els valors crus de DMO, 

sovint aquesta s’expressa en la pràctica clínica en termes de Z-score i T-score. El Z-

score consisteix en expressar el valor de DMO obtingut en desviacions estàndard en 

relació al valor mig d’una població de referència de la mateixa edat, sexe i raça. El T-

score, en canvi, es refereix al valor del pic de màxima massa òssia assolible en la 

vida adulta (aproximadament als 30 anys). L’Organització Mundial de la Salut ha 

definit l’osteoporosi segons criteris densitomètrics. Es parla d’osteopènia quan els 

valors de masa òssia es troben entre 1 i 2,5 desviacions estàndard per sota del valor 

normal mig del pic en dones postmenopàusiques; i d’osteoporosi quan aquests es 

troben per sota de 2,5 desviacions estàndard, com s’indica a la figura 12 (pàgina 

anterior).  

Pel que fa al tractament farmacològic de l’osteoporosi, el fàrmac ideal seria 

aquell capaç d’augmentar la resistència òssia, incrementant la DMO i corregint els 

defectes microestructurals de l’os, així com de disminuir la incidència de les 

fractures associades. Avui en dia encara som lluny d’aconseguir aquest fàrmac, i les 

estratègies es basen sobretot en la prevenció. És important que l’individu 

aconsegueixi un pic de massa òssia elevat, sobretot promovent hàbits alimentaris i 

de vida adequats. Dietes balancejades riques en calci i vitamina D són importants 

per aconseguir aquest pic, així com evitar el tabaquisme i moderar la ingesta 

d’alcohol (revisat per Bonura, 2009). Tanmateix existeix una àmplia varietat 

d’opcions terapèutiques per tal de disminuir el risc de fractures osteoporòtiques, 
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classificades en dos grans grups: els agents anti-resortius (per disminuir la resorció 

òssia) i els agents anabòlics (per promoure la formació d’os), resumits a la taula 2.  

 

Figura 13.  Exemples de les dues proves diagnòstiques més habituals per l’osteoporosi: la 

densitometria (part esquerra de la imatge) i la tomografia computeritzada (dreta). 
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Taula 2. Principals tractaments per l’osteoporosi postmenopàusica 

Fàrmac Acció Comentaris 

Tractament 
hormonal 
substitutori 
(HRT) 

Evitar l’acceleració de la pèrdua de DMO en la 
menopausa. Inhibició del desenvolupament 
dels osteoclasts (antiresortiu) 

Estrògens i progestàtics. Molt 
en desús degut a efectes 
secundaris com augment del 
risc de càncer de mama i de 
malalties cardiovasculars. 

Bisfosfonats Inhibició de la resorció òssia i alentiment del 
augment del remodelatge ossi. Inhibició del 
reclutament i diferenciació dels osteoclasts 
(disminució de la seva adherència i la seva 
secreció d’enzims per degradar la matriu, i 
augment de la seva apoptosi) (antiresortiu) 

Etidronat, alendronat, 
risedronat, ibandronat 

SERM 
(moduladors 
selectius dels 
receptors 
d’estrogen) 

Anàlegs selectius dels estrògens que segons el 
teixit diana poden actuar com a agonistes o 
com a antagonistes dels estrògens. 
Augmenten la DMO per inhibició dels 
osteoclasts (antiresortiu) 

Raloxifé 
No efectes en els receptors de 
les mames ni en l’uter. 

Anticòs contra 
RANKL 

Bloqueig de RANKL, inhibició de 
l’osteoclastogènesi (antiresortiu) 

En assaig clínics avançats 

Ranelat 
d’estronci 

Inhibició de la resorció i estimulació de la 
formació 

  

Fragment de la 
PTH 

Teràpia anabòlica, mecanisme d’acció poc 
conegut. L’administració intermitent sembla 
estimular la formació d’osteoblasts i inhibir la 
seva apoptosi. 

Teriparatide (hormona 
paratiroidea humana 1-34). 
Limitació del seu ús: 
requeriment d’administració 
diària per injecció; duració 
limitada del tractament 

PTHrP (PTH 
related, peptide) 

Teràpia anabòlica, mecanisme d’acció poc 
conegut 

En assaigs clínics primerencs 

Calci i Vitamina D Prevenció de la pèrdua òssia per l’edat Suplements nutricionals 

Calcitonina Inhibidor de la formació i activitat 
osteoclàstica (antiresortiu) 

Calcitonina de Salmó 
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4. L’estudi genètic d’una malaltia complexa: l’osteoporosi com a 
exemple. 

4.1. Conceptes bàsics d’epidemiologia genètica 

4.1.1. Malaltia monogènica versus malaltia complexa 

 Les malalties i els trets fenotípics hereditaris s’han classificat històricament 

en dues categories principals: els monogènics i els multifactorials o complexes, 

representats esquemàticament en la figura 14. 

Figura 14. Principals trets diferencials entre les malalties monogèniques i les complexes (adaptat de 
Peltonen i McKusick, 2001). 
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Les malalties monogèniques (o oligogèniques) són aquelles en que el patró 

d’herència observat és clarament mendelià. La identificació dels gens causants 

d’aquestes malalties es basa en els estudis de lligament i clonatge posicional que 

revelen quin és el gen causant de la malaltia i que, posteriorment, condueixen a la 

identificació de les mutacions concretes que desencadenen el fenotip. Les malalties 

monogèniques es caracteritzen per la seva baixa freqüència en la població i sovint, 

per l’alta severitat del fenotip. L’OPPG o la CCD són alguns exemples de malalties 

òssies monogèniques, també ho són l’esclerostosi (mutacions en SOST), la malaltia 

de Paget (mutacions en OPG i p62),  les exostosis múltiples (mutacions en EXT1 i 

EXT2) o l’osteogènesi imperfecta (mutacions COL1A1). Aquest escenari inicialment 

senzill (gen/mutació/fenotip) sovint es complica per l’existència de fenòmens de 

penetrància incomplerta, d’heterogeneïtat fenotípica o per la presència de variants 

en altres gens amb capacitat moduladora del fenotip, que moltes vegades dificulten 

la identificació de les mutacions causants i que fan difícil la classificació entre 

malaltia monogènica i malaltia multifactorial. En les malalties multifactorials o 

complexes ens trobem amb la combinació de múltiples efectes petits de diversos 

gens de susceptibilitat, o bé amb la interacció d’un o més gens amb factors no 

genètics. En el cas de les malalties complexes no parlem de mutacions, sinó de 

polimorfismes que es troben de manera freqüent en la població i que donen lloc a 

efectes més o menys subtils que confereixen a l’individu la predisposició a un 

determinat fenotip clínic (veure apartat 4.1.2.1.). A més, en l’escenari de les 

malalties complexes la combinació de diversos polimorfismes i/o la seva interacció 

amb factors ambientals és el que desencadena el fenotip. Les malalties complexes 

són comunes en la població i l’osteoporosi n’és un clar exemple.  

 

4.1.2. La variabilitat genètica 

4.1.2.1. Tipus de variabilitat genètica 

 
Amb la finalització del Projecte Genoma Humà i posteriors iniciatives 

privades, disposem actualment de seqüències d’alta qualitat del genoma humà que 

han obert la porta a l’estudi de la variació genètica entre individus. El genoma de 
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dos individus no relacionats és un 99,9% idèntic. El 0,1% restant és la variabilitat 

genètica i engloba diferents tipus de polimorfismes de diferent mida i naturalesa. 

Existeixen grans duplicacions, inversions i delecions del DNA genòmic. A un nivell 

intermedi trobem els mini- i microsatèl·lits (VNTRS i STRs), i a l’escala més petita 

existeixen delecions i insercions d’un sol nucleòtid, o canvis d’un sol nucleòtid en la 

seqüència genòmica (Single Nucleotide Polymorphisms, SNPs) (figura 15). 

 

 

 

Figura 15. Diferent 
tipus de variabilitat 
genètica que podem 
trobar en el genoma 
humà. 

 

 

 

A continuació es descriurà amb més detall els SNPs, ja que són el tipus de 

polimorfisme més emprat com a marcador en els estudis d’associació, i els usats en 

els treballs presentats en aquesta tesi.  

Els SNPs (single nucleotide polymorphisms) són variacions que impliquen un 

sol nucleòtid i que són la font més abundant de variabilitat en el genoma. Un locus 

polimòrfic té, com a mínim, dos al·lels alternatius. Els polimorfismes es troben amb 

una freqüència significativa en la població (>1-5%). S’estima que existeixen entre 10 

i 30 milions d’SNPs distribuïts homogèniament al llarg del genoma (HapMap 

Consortium, 2003). Per la seva abundància al llarg de tot el genoma i per la seva 

relativa facilitat de genotipat, els SNPs han esdevingut una eina indispensable en 

epidemiologia genètica. Existeixen bases de dades de lliure accés, com per exemple 

dbSNP de NCBI, en les quals es cataloguen els SNPs identificats i es recullen detalls 

de la seva freqüència en diferents poblacions. Actualment, aquesta base de dades 

conté més de sis milions i mig d’SNPs validats (Build 130; setembre 2009) i es 

continuen desenvolupant projectes d’àmbit internacional per a la seva identificació 
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i caracterització massiva, com ara The SNP consortium LTD (Holden 2002) o el 

Projecte Internacional HapMap (The HapMap Consortium 2003). 

Recentment, un altre tipus de variabilitat comuna ha anat guanyant terreny 

als SNPs en el camp de l’epidemiologia genètica:  les variacions en nombre de còpia 

(CNVs). Les CNV formen part d’un grup més ampli de variants estructurals del 

genoma, que inclou delecions, duplicacions, inversions o reorganitzacions 

cromosòmiques que poden afectar des d’una kilobase fins a grans canvis 

citogenètics que involucren cromosomes sencers. Els CNVs són variants estructurals 

de mida intermèdia que comprenen de 1000 a 5x106 parells de bases. També es 

troben distribuïdes per tot el genoma i són freqüents en la població. Les CNVs 

poden tenir efectes més lleus que les mutacions ja que alteren la dosi gènica sense 

abolir la funció del gen, per tant, són bons candidats com a responsables de 

fenotips complexos. Actualment, les limitacions en la seva identificació i posterior 

genotipat en limiten un ús generalitzat en els estudis d’associació (revisat per 

McCarroll i Altshuler, 2007) tot i que també existeixen diversos projectes 

ambiciosos per a generar un mapa de CNVs en el genoma humà (Redon i col., 2006 i 

Wong i col., 2007). A tall d’exemple, només s’han realitzat dos estudis amb CNVs 

per a osteoporosi: el de Deng i col. (2010) i  el de Yang i col. (2008). 

 

4.1.2.2. El desequilibri de lligament i els blocs haplotípics  

 
El desequilibri de lligament (en anglés linkage diesquilibrium, LD) és la 

correlació no aleatòria entre al·lels de loci diferents, de tal manera que s’hereten de 

manera conjunta més sovint del que s’esperaria per atzar. La major part del genoma 

es pot estructurar en blocs discrets on hi ha fort desequilibri de lligament, 

anomenats blocs haplotípics, dins dels quals la major part de la variació està 

correlacionada i que presenten baixa diversitat. Una combinació determinada 

d’al·lels que es troben en un mateix cromosoma conformen un haplotip (figura 16). 

Els blocs haplotípics es troben flanquejats per llocs amb alta freqüència de 

recombinació (hot spots), ja que és aquest procés el que destrueix el LD. 

Contràriament, la mutació, els processos demogràfics i la selecció creen el LD. De 
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manera general, els polimorfismes que es troben més propers presenten major LD, 

tot i que loci molt allunyats també poden trobar-se altament correlacionats. 

Existeixen diverses mesures estadístiques per a la quantificació del LD, les més 

comuns de les quals són els coeficients D’ i r2 (revisat per Zondervan i Cardon, 

2004).  

Cromosoma 1
Cromosoma 2
Cromosoma 3
Cromosoma 4

Haplotip 1
Haplotip 2
Haplotip 3
Haplotip 4

 

Figura 16. SNPs, haplotips i tagSNPs. A) la seqüència del genoma és 
gairebé idèntica entre individus (cromosomes) excepte en les posicions 
polimòrfiques (SNPs, indicats en color). B) Un haplotip està consitituit 
per una combinació concreta d’al·lels d’SNPs propers. C) El genotipat 
de només certs SNPs (tagSNPs) és suficient per poder identificar un 
haplotip en concret (adaptat de The HapMap Consortium, 2003). 

 

Diverses iniciatives, tant públiques com privades, s’han proposat la 

catalogació de la majoria de la variabilitat del genoma, principalment SNPs, i 

establir-ne les relacions de desequilibri de lligament. La més important de les quals 

és el Projecte Internacional HapMap (The HapMap Consortium, 2003 i Frazer i col., 

2007). En la finalització de la segona fase del projecte s’han genotipat 3.1 milions 

d’SNPs en 270 mostres de diferents poblacions, entre elles la caucàsica (mostres 

CEPH, residents de Utah amb ancestres del Nord i l’Est d’Europa). 

Com ja veurem en apartats posteriors (4.2.3), la caracterització dels patrons 

de LD en el genoma ha permès el desenvolupament de noves aproximacions 

experimentals en el camp dels estudis d’associació amb els anomenats estudis 

d’associació indirectes. En aquests, la identificació de blocs haplotípics permet 
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seleccionar només la fracció dels SNPs que el conformen suficient per capturar-ne la 

majoria de la variabilitat restant (tagSNPs, SNPs etiqueta), el que suposa un gran 

estalvi en el genotipat (Gabriel i col., 2002 i Patil i col., 2001) (figura 16).  

4.1.2.3. Les tècniques de genotipat 

Els inicis de la identificació de polimorfismes mitjançant l’anàlisi per SSCP 

(single strand conformation polymorphism) i seqüenciació convencional, i el seu 

posterior genotipat per PCR-RFLP, han quedat enrere a partir de la seqüenciació del 

genoma humà complert. La disponibilitat d’un genoma de referència ha accelerat la 

catalogació de gran part de la variabilitat de genoma i les noves tècniques de 

genotipat massiu han permès la seva validació i estudi en més i més individus amb 

una despesa cada cop menor.  

Existeixen desenes de tècniques de genotipat diferents que permeten un 

ventall molt ampli de possibilitats, adients per a diferents escales de treball segons 

el nombre de mostres, el nombre d’SNPs, l’objectiu concret del projecte i, 

òbviament, del pressupost. La revisió de Ragoussis (2009) recull les principals 

característiques de les tecnologies de genotipat disponibles actualment.  

Durant el desenvolupament d’aquesta tesi s’han emprat diverses tècniques 

de genotipat, adaptant-se en mesura del possible a l’augment del nombre de 

mostres i l’abaratiment de les noves tecnologies. Aquestes tècniques van des de 

l’anàlisi per PCR i digestió i el genotipat amb sondes TaqMan fins al genotipat de 48 

SNPs simultàniament per SNPlex. Detalls sobre aquestes dues últimes tècniques 

poden trobar-se en el treball de De La Vega i col. (2005). Avui en dia però, les 

tècniques basades en microarrays són l’eina per excel·lència per al genotipat, que 

es factible realitzar a nivell de tot el genoma (revisat per Ragoussis, 2009). Aquestes 

plataformes inclouen assaigs per a 100,000-1 milió d’SNPs (Affymetrix GeneChip; 

Illumina Infinium, Beadchips, Perlegen i Invader);  però coexisteixen amb altres 

sistemes de menor escala que es mantenen per a estudis replicació o validació de 

resultats previs, per a anàlisis de lligament o aproximacions basades en gens 

candidats (1–100,000 SNP testats; Affymetrix GeneChip i MIP, Illumina Goldengate, i 

Infinium assays, Invader, Sequenom MassARRAY; així com l’SNPlex i el TaqMan 

esmentats prèviament).  
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En un futur, les noves tècniques de seqüenciació massiva podrien arribar a 

desplaçar a les de genotipat a gran escala o si més no, donaran lloc a canvis 

profunds en el disseny experimental. La seqüenciació a gran escala i a baix cost 

facilitarà enormement la cerca de mutacions causals en els grans intervals físics o 

genètics prèviament identificats en els estudis d’arrays de CGH o de lligament. 

També serà econòmicament factible crivellar gens sencers, incloent introns, UTRs i 

regions promotores, on probablement s’identificaran noves variacions 

patogèniques prèviament no detectades o variants polimòrfiques rares (revisat per 

Bentley, 2006), fins a extrems en que les aproximacions indirectes podran ésser 

substituïdes per la seqüenciació directa de tota la variabilitat individual (veure 

apartat 4.2.3).  

 

4.1.2.4. La funcionalitat dels polimorfismes 

 Actualment, en l’estudi de les malalties complexes, la identificació i el 

genotipat de noves variants ja no comporta un coll d’ampolla en la investigació; en 

canvi, el principal repte ha esdevingut la identificació de les variants causals, així 

doncs, per a la seva identificació és indispensable un fenotipat exhaustiu, la 

necessitat d’eines estadístiques i bioinformàtiques adequades i, sobretot, la 

realització d’estudis funcionals assertius.  

En el cas concret de la funcionalitat dels SNPs, aquests poden alterar la 

correcta funció d’un gen o del seu producte proteic, bàsicament a través dels 

següents mecanismes (representats esquemàticament en la figura 17): 

- per l’alteració dels nivells d’expressió del producte gènic: SNPs situats en regions 

promotores poden afectar a llocs d’unió de factors de transcripció o alterar 

l’estructura tridimensional de la doble hèlix del DNA i afectar-ne la capacitat de 

transcripció. 

- per alteració de patrons d’splicing: SNPs situats en els llocs donador/acceptor 

d’splicing o en introns o exons i que desemmascarin llocs críptics d’splicing i 

provoquin exon-skipping o alterin el balanç entre les diferents isoformes fruit 

d’splicing alternatiu (revisat per Pagani i Baralle, 2004). 
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- per alteració o pèrdua de funció del producte gènic: SNPs en regions codificants 

poden provocar un canvi deleteri en la seqüència aminoacídica (SNPs no sinònims).  

Actualment es disposa de gran quantitat d’eines bioinformàtiques que 

permeten la predicció in silico d’aquesta funcionalitat, la majoria d’elles basades en 

la conservació de seqüències entre espècies. En són alguns exemples els programes 

Polyphen (http://genetics.bwh.harvard.edu/pph), PupaSNP 

(http://pupasuite.bioinfo.cipf.es), TFSearch (http://www.cbrc.jp/research/db/ 

TFSEARCH.html) o Genomatix (http://www.genomatix.de). 

 

exó1 exó2

Efecte en la unió de 
factors de 

transcripció

C

T

Alteració estructura
3D del DNA

Canvi en la 
seqüència proteïca

GAGGCGGAC
Glu—Ala—Thr
GAGGTGGAC 
Glu—Val—Thr

Alteració de patrons 
d’splicing

 
Figura 17. Principals mecanismes de funcionalitat dels SNPs segons la seva localització en el 
genoma. Les capsetes vermelles indiquen la presència d’un SNP. 

  

 Partint de les hipòtesis formulades mitjançant aquests programes de 

predicció, cal emprar diverses aproximacions experimentals per a demostrar la 

funcionalitat dels polimorfismes. En la revisió de Knight (2005) és descriuen 

breument algunes d’elles. En concret, per a l’estudi de la funcionalitat de 

polimorfismes reguladors, els assaigs de gen reporter i els estudis d’unió proteïna-

DNA (gel shift o immunoprecipitació de cromatina, ChIP) són actualment les 

tècniques més emprades.  

Donat que el coneixement actual sobre la funcionalitat de tots els elements 

del genoma encara és molt limitat, és important destacar que continuen 

desenvolupant-se mètodes per poder-los identificar i catalogar (Birney i col., 2007) i 

llavors, poder determinar quins dels seus nucleòtids podrien tenir conseqüències 

funcionals si fossin alterats. 
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4.2. Mètodes d’estudi de les malalties complexes. Resultats en el camp 
de l’osteoporosi. 

 Durant el segle passat moltes de les malalties monogèniques amb patrons 

d’herència mendelians han pogut ésser mapades gràcies al clonatge posicional. Per 

exemple, per a fenotips ossis molt servers, com ara l’osteoporosi-pseudoglioma o 

l’osteogènesi imperfecta, s’han identificat les corresponents mutacions en els gens 

responsables, LRP5 i COL1A1/2, respectivament. En canvi per a l’estudi dels fenotips 

complexos, dels quals l’osteoporosi és un clar exemple, se’ns presenten molts més 

reptes per tal d’identificar variants comunes en múltiples gens que interaccionen 

entre elles i, a la vegada, amb factors ambientals.  

L’epidemiologia genètica és la branca de l’epidemiologia que estudia el 

component genètic de les malalties complexes. En general es poden seguir els 

passos resumits en l’esquema de la figura 18 adaptada de Burton i col. (2005). En 

els següents apartats es descriuran breument els principals elements que 

conformen l’estudi del component genètic d’una malaltia complexa com és 

l’osteoporosi (post-menopàusica).     

 

Figura 18. Aproximació sistemàtica a la identificació i caracterització dels factors genètics de 
les malalties complexes (modificat de Burton i col., 2005). * Tot i que a través de l’anàlisi de 
la segregació no s’obtingui informació que evidenciï l’existència d’un gen major, aquest fet 
no és suficient per no prosseguir amb els estudis de lligament, d’associació i/o funcionals. 
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4.2.1. L’heretabilitat 

L’heretabilitat (h2) és la proporció de variabilitat d’un tret fenotípic 

quantitatiu, com és el cas de la densitat mineral òssia, o qualitatiu, com la presència 

de fractura osteoporòtica o patir osteoporosi, que és deguda a factors genètics. 

Existeixen dues estratègies experimentals per fer les estimes d’heretabilitat: els 

estudis de bessons i  els estudis d’agregació familiar. El primer consisteix en 

comparar bessons monozigòtics (MZ)  (100% d’al·lels comuns) amb bessons 

dizigòtics (DZ) (amb una mitja del 50% dels al·lels comuns). Si els bessons MZ 

presenten menor variància en el fenotip que els DZ això reflecteix l’existència de la 

contribució genètica, assumint que les parelles de bessons es troben sota les 

mateixes condicions ambientals. En els estudis familiars s’examina el grau de 

similitud en el fenotip dins d’una mateixa família versus la similitud entre famílies 

diferents.  

En el cas concret dels fenotips osteoporòtics, l’heretabilitat de la DMO als 

llocs de fractura més comuns (columna, maluc i radi) s’estima entre el 50 i el 80%, 

revisat per Ferrari (2008). A més, altres factors relacionats amb la geometria òssia, 

com la geometria del maluc, el recanvi o la microarquitectura òssia també 

presenten heretabilitats superiors al 50%. Per a les fractures osteoporòtiques, 

l’estimació de la heretabilitat és molt menor, entre el 25 i el 48%, probablement 

degut a l’existència d’altres factors, com ara la propensió a les caigudes, que també 

determinen el risc de fractura. Donada l’elevada heretabilitat d’alguns d’aquests 

trets ossis, relacionats amb l’osteoporosi, sembla factible arribar a identificar els 

principals gens responsables d’aquesta malaltia.  

 

4.2.2. Els estudis de lligament (linkage) 

Els estudis de lligament són la principal estratègia emprada per a la 

identificació dels gens responsables de les malalties monogèniques, però també 

poden aplicar-se per a la identificació de regions cromosòmiques que regulen un 

determinat tret quantitatiu, anomenades QTLs (quantitative trait locus). Els QTLs 

són intervals amplis de varies megabases que poden contenir un o diversos gens 
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candidats i que s’hereten amb una freqüència significativament més elevada en els 

individus afectes que en els no afectes dins d’una mateixa família. El principal 

avantatge dels estudis de lligament és que permeten la identificació de noves vies 

moleculars reguladores implicades en el fenotip en qüestió, desconegudes a priori.  

En el cas de l’osteoporosi, així com en els de la majoria de malalties 

complexes, s’apliquen mètodes d’anàlisi de lligament no paramètrics (que no 

requereixen conèixer el patró d’herència precís) per estudiar fenotips com la DMO o 

altres paràmetres de la geometria òssia. Diversos estudis de famílies que usaven 

marcadors del tipus microsatèl·lit, han permès identificar QTLs per la DMO en 

gairebé tots els cromosomes (figura 19), però només alguns d’ells han estat 

confirmats a nivell de meta-anàlisi (Ioannidis i col., 2007). Actualment, els 

marcadors de tipus SNP estan desplaçant l’ús dels microsatèl·lits, ja que es poden 

genotipar de manera massiva i per tant, permeten aproximacions amb major 

potència (Sawcer i col., 2004). Alguns dels gens identificats per aquesta estratègia 

són: NMP2, VDR, ESR1/2, COL1A1, LRP5, TGFB1, IL6, OPG o RANKL (revisat per 

Ferrari, 2008, entre d’altres). I més recentment Zhang i col·laboradors (2009) han 

identificat dos nous gens candidats com són RERE i GIP2 en la regió 1p36. Cal 

destacar que aquesta mena d’estudis han posat de manifest l’existència de QTLs 

diferents segons el fenotip ossi estudiat i també diferències específiques de gènere 

(revisat per Johnson i col., 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Localització cromosòmica dels QTLs identificats per la DMO en poblacions 

caucàsiques. En negreta s’identifiquen els QTLs confirmats per meta-anlàlisi i emmarcats aquells 
identificats en GWAS, extret de Ferrari (2008). 
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4.2.3. Els estudis d’associació 

 En els estudis d’associació es pretén detectar per mitjà de mètodes 

estadístics si existeix una correlació entre un o més polimorfismes i un tret 

quantitatiu o qualitatiu relacionat amb el fenotip d’interès (revisat per Cordell i 

Clayton, 2005).  

Per al disseny d’un estudi d’associació cal tenir en compte les següents 

variables: la mostra, el fenotip, la regió genòmica a analitzar, els 

polimorfismes/marcadors a genotipar i els mètodes estadístics que s’utilitzaran. 

 En funció de la mostra d’individus escollida per realitzar l’anàlisi podem 

parlar d’estudis d’associació familiars i d’estudis d’associació en població no 

emparentada. Entre els estudis d’associació amb individus no emparentats 

destaquen els estudis cas-control, en els quals s’extreu d’una mateixa població un 

grup d’individus afectes (casos) i un grup d’individus sans (controls), els quals 

s’aparellen segons edat i sexe. En aquests individus es valora a través d’un test 

estadístic si un determinat al·lel o genotip es troba distribuït de manera diferent en 

casos i controls. Les aproximacions cas-control s’apliquen per estudiar trets o 

fenotips binaris (o qualitatius) (figura 20). En el camp de l’osteoporosi, dos 

exemples de tret binari podrien ser: la presència/absència de fractura osteoporòtica 

o patir/no patir osteoporosi d’acord amb el criteri diagnòstic vigent. Per als trets o 

fenotips quantitatius es dissenyen estudis de secció, on es treballa amb una mostra 

d’individus d’una població obtinguda a l’atzar en un moment determinat (figura 20). 

Si aquesta mostra es segueix estudiant al llarg del temps es parla d’estudis de 

cohort. En el cas de fenotips quantitatius s’analitza si la mitja del valor de la variable 

quantitativa és significativament diferent entre els grups d’individus portadors de 

cadascun dels genotips. Pel que fa als fenotips quantitatius, la densitat mineral òssia 

(DMO) és el més emprat per a l’estudi de l’osteoporosi, juntament amb altres 

paràmetres microestructurals de l’os. Segons el fenotip sigui quantitatiu o qualitatiu 

marcarà el tipus d’anàlisi estadístic posterior. 
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Figura 20. Fenotips binaris (cas-control) i fentips continus. Exemples aplicats a 
l’osteoprosi (adaptat de Plomin i col., 2009). 

  

 

En els estudis d’associació els polimorfismes/marcadors més usats 

actualment són els SNPs (descrits en l’apartat 4.1.2.1). En els estudis d’associació 

directes s’analitzen els polimorfismes considerats causals donada una hipòtesi 

funcional (com les que hem comentat anteriorment 4.1.2.4), que en la majoria dels 

casos, són SNPs de canvi d’aminoàcid (figura 21). En canvi, en els estudis 

d’associació indirecta, el/s polimorfisme/s que estem genotipant (marcador) no es 

considera a priori que influenciï el risc de la malaltia, sinó que pot estar 

correlacionat amb l’al·lel causal degut a la presència de desequilibri de lligament 

(presentat en l’apartat 4.1.2.2.). Els nous dissenys experimentals d’associació 

indirecta permeten optimitzar els recursos de genotipat, ja que una selecció d’un 

conjunt adequat de polimorfismes pot capturar la variabilitat genòmica d’una regió 

més àmplia i, fins i tot, arribar a cobrir tot el genoma. D’aquesta manera els estudis 

d’associació més primerencs, on només es genotipava un reduït nombre d’SNPs 

funcionals, han estat rellevats per estudis on es possible cobrir la major part de la 

variabilitat d’un gen sencer (gene-wide) o de tot el genoma (genome-wide 

association analysis, GWA).  

 



46 INTRODUCCIÓ 

 

  
Figura 21. Representació esquemàtica de les diferents estratègies d’estudis d’associació basats en 
població. 

 
En els mètodes d’associació directa i els d’associació indirecta a nivell de gen 

(gene-wide) la selecció de les variants a genotipar es limita a la regió genòmica 

d’aquest gen candidat. Els gens candidats són aquells dels quals es té un 

coneixement previ de la seva implicació en el mecanisme molecular de la malaltia o 

bé es localitzen en QTLs identificats en estudis previs. En canvi, en la realització dels 

anàlisi d’associació del genoma globalment (genome-wide association analysis, 

GWAs) no es requereix cap hipòtesi de funcionalitat prèvia de cap gen concret, fet 

que obre camí a la identificació de nous gens i vies implicats en la patologia i per 

extensió, importants en la biologia òssia. 

La identificació dels gens implicats en  l’osteporosi per mitja d’estudis 

d’associació va ser iniciada per Eisman i col·laboradors el 1992 per al gen del 

receptor de la vitamina D (VDR) (Morrison i col., 1992). Posteriorment la llista de 

gens candidats es va anar ampliant amb l’estudi dels receptors d’estrogens (ESR1 i 

ESR2), del col·lagen tipus I (COL1A1), l’hormona paratiroïdea (PTH), el factor de 

creixement transformador β (TGFβ) o la calcintonina (CALCA), entre d’altres. Els 

principals resultats per a aquests gens candidats estan extensament revisats en el 

treball de Liu i col·laboradors del 2003 i del 2006, i més recentment per Ferrari 

(2008). La llista de gens candidats per a l’osteoporosi s’ha anat ampliant a mesura 

que s’ha avançat en el coneixement de la malaltia i del teixit ossi en general. Entre 

els nous gens candidats destaquen els de la proteïna 5 relacionada amb el receptor 

de lipoproteïnes de baixa densitat (LRP5), l’osteoprotegerina (OPG), el receptor 

Haplotip
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no observat

Fenotip de la malaltia
Associació
indirecta

Associació
directa

Associació
directa



INTRODUCCIÓ 47 

 

activador del factor nuclear κB (RANK), el lligand de RANK (RANKL), la metilen-

tetrahidrofolat reductasa (MTHFR), l’aromatasa (CYP19), la interleuquina 6 (IL6), la 

proteïna morfogènica de l’os 2 (BMP2), el receptor d’andrògens (AR), el receptor de 

la PTH (PTH1R), el receptor de la leptina (LEPR) o el de l’esclerostiona (SOST). 

Des de la publicació del primer GWA d’osteoporosi de Kiel i col·laboradors 

(Kiel i col., 2007), s’han identificat més de 30 loci independents com a reguladors de 

l’osteoporosi o de la fractura en més de deu GWA posteriors (resumits a la taula 3). 

La troballa d’associacions fortes amb la DMO ha confirmat la implicació de gens 

candidats ja coneguts, com és el cas de l’ESR1, RANK o RANKL, SP7 o LRP5; però 

també s’han descobert nous candidats, com ara FAMC3 o MARK3, que podrien 

permetre la identificació de noves vies implicades en el metabolisme ossi fins ara 

desconegudes. Cal destacar però, que malgrat el gran avanç en la descoberta de 

nous gens implicats en l’osteoporosi, els resultats obtinguts només permeten 

explicar una petita part del component genètic d’aquesta, ja que no s’ha trobat cap 

variant o locus amb efectes majors. 
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Taula 3.  Resum dels GWAs per osteoporosi (fins febrer 2010) 

Ref. N Població Fenotip 
Genotipat, 

marcadors usats 
Gens amb resultats 

rellevants: 
Kiel i col., 2007 1141 Framingham 

Heart Study, 
americans 

DMO, ultrasons 
del calcani, 
geometria maluc 

Affimetrix 100K, 
113000 SNPs 

MTHFR, ESR1, LRP5, 
VDR, COL1A1,CYP19, 
PPARG, ANKH. 

Richards i col., 
2008 

8557 Europeus Factura, 
osteoporosi, DMO 

Infinium Assay 
d’Illumina, 314075 
SNPs 

TNFRSF11B (OPG), 
LRP5 

Styrkarsdottir i 
col., 2008 

5861 Islandesos, 
replicació en 
islandesos, 
danesos i 
australians  

DMO, fractura Infinium Assay 
d’Illumina, 
HumanHap300 o 
HumanCNV370 SNP 
chip, 317503 SNPs 

RANKL, OPG, ESR1, 
ZBTB40, RANK 
LRP4, SP7, MARK3, 
SOST 

Yang i col., 2008 700  +799 Xinesos, replicació 
en europeus 

Fractura; DMO, 
geometria maluc 

Affimetrix 500K, 
CNVs 

UGT2B17 

Timpson i col., 
2009 

5333 +155 Infants i adults 
europeus, 
replicació en 
australians 

DMO Infinium Assay 
d’Illumina, 
HumanHap317K, 
317504 SNPs 

SP7 
LRP5 

Xiong i col., 2009 1000 
+1972 
+700 
+2955 
+908 

Americans, 
replicació en 
xinesos i homes 
africans 

DMO, fractura Affimetrix 500K, 
379319 SNPs 

ADAMTS18, TGFBR3 

Cho i col., 2009 8842 Coreans DMO Affimetrix Genome-
wide Human SNP 
array 5.0, 352228 
SNPs 

FAM3C, SFRP4 

Liu i col., 2009 1000     
+3355 

Caucàsics DMO Affimetrix Mapping 
250k Nsp i Sty, 
380000 SNPs 

SOX6 

Deng i col.,  2010 1000 Caucàsics 
(americans) 

DMO, geometria 
maluc 

Affimetrix 500K, 
CNVs 

VSP13B 

Rivadeneira i col., 
2009 

Meta-
anàlisi, 
19195 

Descendents 
d’europeus 

DMO   Nous: GPR177, 
SPTBN1, CTNNB1, 
MEPE, MEF2C, 
STARD3NL, FLJ42280, 
LRP4, ARHGAP1, F2, 
DCDC5, SOX6, FOXL1, 
HDAC5, CRHR1 
Coneguts: ZBTB40, 
ESR1, TNFRSF11B, 
LRP5, SP7, TNFSF11, 
TNFRSF11A 

Guo i col., 2009 983 +2557 Caucàsics DMO Affimetrix Human 
Mapping 500K, 
342854 SNPs 

PTH, IL21R 

Kung i col., 2010 800 
(valors de 
DMO 
extrems)+
cohorts de 
replicació 

xinesos LS i FN DMO Infinium assay 
(illumina) 564.214 
SNPs 

JAG1 (membre de la 
familia de proteines 
DSL, lligands dels 
receptors Notch) 

Koller i col., 2010 1524 
+669 

Europeus, 
replicació en 
africans 

LS i FN DMO Illumina 610 Quad CATSPERB, IBSP, 
ADAMTS18 
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4.2.4. Les meta-anàlisis 

 Una altra estratègia molt important per a l’estudi del component genètic de 

les malalties complexes és la realització de les meta-anàlisis. Més que una nova 

aproximació experimental, consisteixen en la combinació de resultats previs, ja 

siguin d’estudis de lligament com d’associació, per a la realització d’una anàlisi 

estadística conjunta amb el propòsit d’integrar-ne els resultats (el terme meta-

anàlisis fou encunyat per primera vegada per Glass el 1976). Aquesta anàlisi ha de 

ser sistemàtica, quantitativa i matemàticament rigorosa. Pel fet que acumula un 

gran nombre de mostres, ha de permetre la identificació de variants genètiques 

amb efectes petits, a la vegada que pot determinar si hi ha heterogeneïtat entre 

poblacions o biaixos entre estudis.  

Les meta-anàlisis es poden realitzar a partir de la recopilació de dades de 

treballs publicats, o bé, a partir de l’anàlisi de dades crues proporcionades per 

diferents investigadors. En aquest últim cas, les meta-anàlisis acostumen a ser fruit 

de grans projectes col·laboratius internacionals, com és el cas del Projecte 

GENOMOS/GEFOS per a l’estudi de l’osteoporosi (www.gefos.org, 

www.genomos.eu). En els últims anys, aquest consorci inicialment europeu i ara ja 

internacional, s’ha dedicat a l’elaboració de meta-anàlisis prospectives per a 

polimorfismes associats amb DMO o fractura, resumides en la taula 4, entre les 

quals es troba el treball de Van Meurs i col. (2008) per a polimorfismes d’LRP5 i 

LRP6 que forma part d’aquest projecte de tesi (Capítol 2 de Resultats).   
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Taula 4. Meta-anàlsis publicades per GENOMOS/GEFOS 

Referència 
Gen 

estudiat (# 
SNPs) 

Cohorts 
participants 

 Individus 
Resultats 

significatius 
Consorci 

Ioannidis i col. 
2004 

ESR1 (3) 8 18.917 
F. vertebral i no 

vertebral GENOMOS 

Ralston i col., 
2006 

COL1A1 (1) 8 20.786 
DMO lumbar, 

femoral i f. vertebral GENOMOS 

Uitterlinden i 
col., 2006 

VDR (5) 9 26.242 
F. vertebral 

GENOMOS 

Langdahl i col., 
2008 

TGFβ (5) 10 28.924 
- 

GENOMOS 

van Meurs i 
col., 2008 

LRP5 (2); 
LRP6 (1) 

18 37.760 

DMO lumbar, 
femoral i F.vertebral 
i no vertebral (LRP5) 

GENOMOS 

Richards i col.,  
2009 

Genome-
wide 

5 19.195 
 

GEFOS 

F. = fractura, DMO= densitat mineral òssia 

 

4.2.5. Els estudis d’expressió gènica 

 Els estudis d’expressió gènica han esdevingut recentment una nova eina per 

a la identificació de gens implicats en les malalties complexes. En aquest tipus 

d’estudis s’exploren les diferencies d’expressió gènica entre teixits d’individus que 

presenten o no el fenotip d’interès. Quan aquests es realitzen en individus 

discordants per al fenotip però amb fons genètic idèntic o semblant (p.e. en 

bessons idèntics) tenen molta potència estadística. La revisió de Cookson i 

col·laboradors (2009) detalla aspectes importants del mapatge de les malalties 

complexes per mitjà dels estudis d’expressió gènica global. Els estudis d’expressió 

gènica encara no han estat plenament integrats en el camp de la biologia òssia, 

possiblement degut a la dificultat d’obtenció de mostres humanes per determinar-

ne els perfils d’expressió. Cal destacar, els treballs de Mak i col·laboradors (2004) 

realitzat en cultius osteoblàstics de bessones monozigòtiques discordants per a la 

DMO i el de Chen i col·laboradors (2009) que combina un GWA amb estudis 

d’expressió per identificar la contribució d’STAT1 en el fenotip osteoporòtic.  
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4.2.6. Els estudis en animals 

Pel que fa als estudis de lligament realitzats en ratolins, en el camp de la 

osteoporosi s’ha obtingut resultats interessants que han permès la identificació de 

nous gens candidats com ara Alox12 i Alox15, o Darc, Ece1 i Sfrp4. Tanmateix, s’han 

identificat diversos QTLs en ratolins, i s’ha observat que la seva localització és 

variable entre diverses línies. El treball amb models murins té com a principals 

avantatges la possibilitat de realitzar entrecreuaments selectius així com realitzar 

estudis funcionals amb models de sobreexpressió i knock-out (K.O). La culminació 

de la seqüència del genoma murí, així com la catalogació de la seva variabilitat 

permetrà noves estratègies per a la identificació de QTLs similars a les emprades en 

humans (revisat per Johnson i col., 2009). 
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Amb la finalitat d’aprofundir en el coneixement de les causes genètiques de 

l’osteoporosi es varen plantejar els següents objectius: 

 

1. Realitzar estudis d’associació:  

 

1.1. Estudi gene-wide d’LRP5 amb fenotips osteoporòtics en la cohort 

BARCOS. 

1.2. Estudis d’associació dels polimorfismes de canvi d’aminoàcid Val667Met 

(rs4988321) i Val1330Ala (rs3736228) d’LRP5 i Ile1062Val (rs2302685) 

d’LRP6 amb fenotips osteoporòtics, en el marc del projecte GENOMOS: 

meta-anàlisis.  

1.3. Estudis per replicar associacions trobades per als polimorfismes 

funcionals Ala222Val (rs1801133) del gen MTHFR, -13910C>T 

(rs4988235) del gen LCT i Ile1062Val (rs2302685) del gen LRP6  amb 

fenotips osteoporòtics en la cohort BARCOS. 

 

2. Estudis funcionals dels polimorfismes que puguin trobar-se associats amb 

fenotips osteoporòtics com a resultat dels estudis de l’apartat anterior. En el 

cas de polimorfismes situats en regions reguladores de la transcripció; 

 

2.1. Caracterització de factors de transcripció que es puguin unir als SNPs 

associats (EMSAs). 

2.2. Anàlisi de les capacitats transcripcionals de diferents construccions del 

promotor del gen portador de les variants al·lèliques en estudi en 

cèl·lules osteoblàstiques. 

2.3. Estudi de la implicació dels factors de transcripció identificats en la 

regulació transcripcional del gen en estudi. 

  

3. Iniciar la caracterització de la regió promotora del gen LRP5 


