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With the aim of stimulating ferment, I propose 10 goals for the next phase of 
genomics.
…
2) Systematic identification of all common variants in human genes. 
…
Creating a comprehensive catalog of common variants is a feasible task.  
…
The catalog of common variants will transform the search for susceptibility genes 
through the use of association studies. 
…



International HapMap Project

Orixe no 2002

Continuación lóxica do Proxecto Xenoma Humano 

Describir os patróns comúns de variación humana 
mediante a obtención dun mapa haplotípico 
(caracterización do DL en 4 poboacións modelo)

Información pública http://www.hapmap.org/

Densidade ~1 SNP/kb
Facilitar o descubrimento de variantes de 

susceptibilidade a doenzas comúns



Diseño de estudos de asociación

Polimorfismo 
candidato

Cambio 
aminoacídico

VNTR en 
promotor

Análise de xenoma 
completo (Genome-
wide association 
studies, GWAs)

100.000-1x106

marcadores (SNPs)

• Funcionais
-Modelo fisiopatolóxico 
-Estudos de expresión
-Interaccións proteicas
-Rutas metabólicas

Xenes candidatos

• Posicionais



Hipóteses nas que se basean os GWAs
Hipótese doenza común/variante común: O risco xenético a 
padecer enfermidades comúns é xeralmente debido a alelos de 
predisposición que segregan a frecuencias relativamente elevadas na 
poboación (Lander, Science 1996)

Non se coñece cál é o espectro alélico (frecuencia e risco relativo) 
dos loci de suceptibilidade

McCarthy, Nature Rev Genet 2008



Hipóteses nas que se basean os GWAs
Gran parte do xenoma humano está constituido por rexións con baixa 
diversidade haplotípica e elevado grao de desequilibrio de ligamento (DL), 
sendo posible identificar unha asociación entre un cambio funcional e unha 
enfermidade mediante a análise de SNPs en DL con cambio funcional: 
Mapeo por DL

Método indirecto: mapeo por desequilibrio de ligamento (DL)

Método directo: SNPs funcionais (causais)
T C

T CA T

DL DL

A C





Hipóteses nas que se basean os GWAs
A diferenza dos estudos con xenes candidato, os GWAs non utilizan 
hipóteses previas sobre as causas da enfermidade. Son potencialmente
xeradores de novas hipóteses etiopatoxénicas, ao analizar todo o xenoma.

Hipótese previa sobre 
etiopatoxenia doenza

Escolma de xenes 
candidatos funcionais

Análise de asociación

Hipótese previa sobre 
etiopatoxenia doenza

Escolma de xenes 
candidatos funcionais

Análise de asociación

Hipótese sobre 
etiopatoxenia doenza

Estudo xenes candidatos
Estudo de xenoma completo



Diseño de estudos de 
asociación de xenoma 

completo



Diseño de estudos de asociación de xenoma 
completo: mostras

Diseño caso-control 
Tamaño muestral moi grande (>1000), para manter 
potencia a pesares dos múltiples tests
Incremento da potencia mediante o uso de fenotipos 
extremos: 

-Casos con historia familiar, aparición temperán, síntomas 
mais extremos...
-Controis "supernormais" (descártase a patoloxía) frente a 
controis poboacionais
-Extremos de caracteres cuantitativos (ex. 5% superior vs 
inferior en niveis de colesterol)



Diseño de estudos de asociación de xenoma 
completo: mostras

Problemas asociados a tamaño muestral moi grande:
Casos mais heteroxéneos (estudos multicéntricos)
Diferente calidade de ADN en distintas mostras
Posible estratificación poblacional críptica

Diferente prevalencia entre 
poboacións (ou nesgo)

Diferentes frecuencias 
alélicas entre poboacións



Sen estructuración
Con estructuración

Diseño de estudos de asociación de xenoma 
completo: mostras

Posible estratificación poblacional críptica

Distribución χ2 (test de asociación)



Diseño de estudos de asociación de xenoma 
completo: mostras

Estratificación poblacional críptica: gráfico cuantil-cuantil (Q-Q plot)

Asociación: Non

Asociación: Si

Estratificación: Non Estratificación: Si

McCarthy et al, Nature Rev Genet 2008



Diseño de estudos de asociación de xenoma 
completo: mostras

Confirmación da asociación: reproducir o resultado 
positivo significativo en mostras independentes

Diseño en dúas (ou mais) fases

mostras
faseI faseII

SNPs
faseI

SNPs
faseII

Factores determinantes:
-Disponibilidade de mostras
-Orzamento

A fase I é a limitante na potencia



2663 SZ 
13498 CO

1500 SNPs

314868 SNPs

⇒ 25 SNPs P < 1x10-5 na combinación 
das mostras

5289 SZ 
5541 CO

5042 SZ 
15623 CO
(674 SZ  1075 
CO Spain)

⇒ P > 1’6X10-7 (0’05/314868)

25 SNPs

Mostras totais:

12994 SZ

34662 CO

Orixe europea

⇒ SNPs de 3 rexións acadan significación a nivel 
xenómico (P < 5x10-8, OR 1.15-1.25) 

Stefansson et al., Nature 2009



Diseño de estudos de asociación de xenoma 
completo: xenotipación

Nodo de Santiago
Affy 6.0 (~1.000.000 SNPs):
~474’25€/mostra
(0’000523€/SNP)

Paneis predefinidos de SNPs (Affymetrix, Illumina, Perlegen)

100.000 a 1.000.000 SNPs por panel
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Affymetrix: SNPs escollidos por calidade da xenotipación (agás 
Affy 6.0, que tamén inclúe criterios de DL, baseados en HapMap)

Illumina: criterios de DL, baseados en HapMap

Cobertura do xenoma: cánta da variación común é detectada por 
estes paneis

Porcentaxe de SNPs de HapMap (fase II) que están a r2≥0’8 con algún 
SNP do panel

Diseño de estudos de asociación de xenoma 
completo: xenotipación



Diseño de estudos de asociación de 
xenoma completo: xenotipación



Diseño de estudos de asociación de 
xenoma completo: xenotipación

A informática non é trivial (1Gb de 
información/chip)



Diseño de estudos de asociación de xenoma 
completo: xenotipación



Diseño de estudos de asociación de xenoma 
completo: xenotipación

Control de calidade dos xenotipos
Perdas informativas:
Diferente calidade en casos e 

controis
Perda de xenotipos dun tipo 

concreto
⇒Filtrado de resultados:

Mostras duplicadas
Equilibrio HW
% xenotipos/mostra
% xenotipos/SNP
MAF > 1%
Inspección de SNPs asociados 

(xenotipación con outro método)

⇒Análise: 70-80% dos SNPs

McCarthy et al, Nature Rev Genet 2008



Diseño de estudos de asociación de xenoma 
completo: xenotipación



Diseño de estudos de asociación de xenoma 
completo: xenotipación



Cobertura tras descartar SNPs de baixa calidade 
de xenotipación

Panel de Illumina (tSNPs en función de DL) mais sensible ás 
perdas que o de Affymetrix (SNPs sen ter en conta DL) en Eur

Diseño de estudos de asociación de xenoma 
completo: xenotipación

Barrett e Cardon, Nature genet 2006



Diseño de estudos de asociación de xenoma 
completo: análise

Exemplo: artrite reumatoide (Plenge et al, N Engl J Med 2007)

Test para comparar distribución de frecuencias xenotípicas entre casos e 
controis para cada SNP

Se temos 1x106 SNPs, usando Psign< 0’05 ⇒ 50.000 SNPs significativos por 
azar. Corrección de Bonferroni (conservativo, pois asume independencia 
entre SNPs), Psign=0’05/1x106= 5x10-8

P=0’05

P=1x10-4

P=5x10-8



Imputación de SNPs: estimación de xenotipos de SNPs non 
tipados a partires de SNPs tipados e relacións de DL (HapMap)

Cobertura en Eur (HapMap, fase II)
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Diseño de estudos de asociación de xenoma 
completo: análise



Imputación de SNPs: estimación de xenotipos de SNPs non 
tipados a partires de SNPs tipados e relacións de DL (HapMap)

xenotipado

imputado

Marchini Nature genet 2007

TCF7L2 en T2D

Diseño de estudos de asociación de xenoma 
completo: análise



Diseño de estudos de asociación de xenoma 
completo: análise

Análise de DL (usando datos de HapMap) para delimitar a rexión de susceptibilidade

Plenge et al, N Engl J Med 2007



Diseño de estudos de asociación de xenoma 
completo: análise

Análise de DL (usando datos de HapMap) para delimitar a rexión de susceptibilidade

←Posibles SNPs funcionais

Plenge et al, N Engl J Med 2007



Diseño de estudos de asociación de xenoma 
completo: análise

Análise bioinformática: predicción de posibles SNPs funcionais en 
DL cos SNPs mais significativos

SNPs codificantes no sinónimos (alteran a secuencia aminoacídica)

Sitios de unión de factores de transcripción (TFBS)

Rexións conservadas ao longo da evolución (xenómica comparada)

Illas CpG

Plenge et al, N Engl J Med 2007



Diseño de estudos de asociación de xenoma 
completo: análise

Situación ideal: un único xene
WTCCC, Nature 2007



Diseño de estudos de asociación de xenoma 
completo: análise

Múltiples  xenes Ningún xene

WTCCC, Nature 2007



Limitacións dos GWAs
Só analizan variantes comúns, non consideran 
variantes raras 
Só abarcan unha parte do xenoma (70-80% en 
Eur)
Non identifican as variantes funcionais (atopan 
asociacións por DL)
Interaccións xene-xene e xene-ambiente



Qué están atopando os 
estudos iniciais de 

asociación de xenoma 
completo?



A Catalog of Published Genome-Wide Association Studies
(>100.000 SNPs)

http://www.genome.gov/GWAstudies/

GWAs publicados (maio 2009)
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A Catalog of Published Genome-Wide Association Studies
(>100.000 SNPs)

http://www.genome.gov/GWAstudies/

Doenzas complexas: Alzheimer, Parkinson, trastorno 
bipolar, cancro de mama, cancro colorectal, cancro de 
pulmón, artrose, psoriase, esquizofrenia, diabete…

Caracteres relacionados (endofenotipos, fenotipos 
intermedios): presión sanguínea, densidade ósea, 
electrocardiogramas, niveis de colesterol, resposta a 
tratamentos…

Outros caracteres: cor de pelo, cor de pel, índice de masa 
corporal, altura, memoria…



Qué están atopando os estudos iniciais de 
asociación de xenoma completo?

Na meirande parte das doenzas complexas (e caracteres complexos)
se teñen identificado variantes comúns de susceptibilidade en 
múltiples loci independentes



Published Genome-Wide Associations through 3/2009,                 
398 published GWA at p < 5 x 10-8 NHGRI GWA Catalog

www.genome.gov/GWAStudies



Published Genome-Wide Associations through 3/2009,                 
398 published GWA at p < 5 x 10-8 NHGRI GWA Catalog

www.genome.gov/GWAStudies

Diabetes tipo II           21

Obesidade                  10

Cancro de próstata         18

Artrite reumatoide         10

Cancro de mama              8

Infarto de miocardio        2

Trastorno bipolar           2



Efectos dos SNPs atopados nos GWAs



Qué están atopando os estudos iniciais de 
asociación de xenoma completo?

Na meirande parte das doenzas complexas (e caracteres complexos)
se teñen identificado variantes comúns de susceptibilidade en 
múltiples loci independentes
En xeral, o efecto de cada variante é moi modesto



Efectos dos SNPs atopados nos GWAs

Cor de ollos
Cor de pelo



Exemplo caracteres complexos
Altura:

Gudbjartsson et al. (Nat Genet 2008): 27 loci, 3-6 
mm/alelo

Peso (índice de masa corporal):

Fraylin et al. (Science 2007): Individuos homozigotos 
para alelo de risco en FTO (16%) pesan 3 kg mais 
que os homozigotos do outro alelo

Efectos dos SNPs atopados nos GWAs



Qué están atopando os estudos iniciais de 
asociación de xenoma completo?

Na meirande parte das doenzas complexas (e caracteres complexos)
se teñen identificado variantes comúns de susceptibilidade en 
múltiples loci independentes
En xeral, o efecto de cada variante é moi modesto
A potencia estatística dos distintos GWAs é baixa







Qué están atopando os estudos iniciais de 
asociación de xenoma completo?

Na meirande parte das doenzas complexas (e caracteres complexos)
se teñen identificado variantes comúns de susceptibilidade en 
múltiples loci independentes
En xeral, o efecto de cada variante é moi modesto
A potencia estatística dos distintos GWAs é baixa
Varios GWAs confirmaron asociacións previas, anque a meirande 
parte das asociacións son novas



Resultados iniciais dos GWAs

Affy 500K SNPs en 3000 controis e 2000 casos de: diabete tipo 
I, diabete tipo II, mal de Crohn, trastorno bipolar, artrite 
reumatoide, aterosclerose coronaria e hipertensión.

Usando criterio de significación P < 5x10-7, identificaron 24 
asociacións (8 xa eran coñecidas previamente)



Nº de asociacións

1 nova

1 nova

7 novas + 2 coñecidas

0

1 nova + 2 coñecidas

5 novas + 2 coñecidas

1 nova + 2 coñecidas



Qué están atopando os estudos iniciais de 
asociación de xenoma completo?

Na meirande parte das doenzas complexas (e caracteres complexos)
se teñen identificado variantes comúns de susceptibilidade en 
múltiples loci independentes
En xeral, o efecto de cada variante é moi modesto
A potencia estatística dos distintos GWAs é baixa
Varios GWAs confirmaron asociacións previas, anque a meirande 
parte das asociacións son novas
Hai asociacións compartidas entre doenzas, algunhas esperadas e 
outras revelando novas conexións 



Nº de asociacións

1 nova

1 nova

7 novas + 2 coñecidas

0

1 nova + 2 coñecidas

5 novas + 2 coñecidas

1 nova + 2 coñecidas

PTPN22 MHC



Lettre e Rioux, HMG 2008

Doenzas autoinmunes

Ademais, alelos do complexo principal de histocompatibilidade 
(MHC) están asociados con todas estas patoloxías…
e con esquizofrenia (!)



Qué están atopando os estudos iniciais de 
asociación de xenoma completo?

Na meirande parte das doenzas complexas (e caracteres complexos)
se teñen identificado variantes comúns de susceptibilidade en 
múltiples loci independentes
En xeral, o efecto de cada variante é moi modesto
A potencia estatística dos distintos GWAs é baixa
Varios GWAs confirmaron asociacións previas, anque a meirande 
parte das asociacións son novas
Hai asociacións compartidas entre doenzas, algunhas esperadas e 
outras revelando novas conexións
Hai rexións non codificantes asociadas a doenzas, anque a meirande 
parte son rexións codificantes (ou promotores proximais)



Efectos dos SNPs atopados nos GWAs



Qué están atopando os estudos iniciais de 
asociación de xenoma completo?

Na meirande parte das doenzas complexas (e caracteres complexos)
se teñen identificado variantes comúns de susceptibilidade en 
múltiples loci independentes
En xeral, o efecto de cada variante é moi modesto
A potencia estatística dos distintos GWAs é baixa
Varios GWAs confirmaron asociacións previas, anque a meirande 
parte das asociacións son novas
Hai asociacións compartidas entre doenzas, algunhas esperadas e 
outras revelando novas conexións
Hai rexións non codificantes asociadas a doenzas, anque a meirande 
parte son rexións codificantes (ou promotores proximais)
As variantes atopadas ata o de agora explican só unha pequena parte 
da contribución xenética a cada doenza (ou carácter complexo), 
tendo escaso valor diagnóstico ou predictivo.



Exemplo caracteres complexos
Altura:

Weedon (Nat Genet 2008): 20 loci, 5 cm de diferenza 
entre os individuos con ≤ 17 alelos “para estatura 
elevada” (6’2%), frente a individuos con ≥ 27 alelos 
“para estatura elevada” (5’5%)

Qué están atopando os estudos iniciais de 
asociación de xenoma completo?



Exemplo diabete tipo 2

• Doenza na que se teñen identificado múltiples 
loci de susceptibilidade mediante GWAs

• Exemplo: Lango et al. Diabetes 2008
– 18 SNPs de GWAs
– 2,598 control subjects and 2,309 cases

Qué están atopando os estudos iniciais de 
asociación de xenoma completo?



Individuos con > 24 alelos de risco (1’2%) frente a individuos con 10-12 alelos 
de risco (1’8%): OR 4’2 (95% IC 2’11-8’56)

Individuos con ≥ 22 alelos de risco (11’5%) frente a individuos con ≤ 14 alelos 
de risco (8’2%): OR 2’3 (95% IC 1’73-2’93)





SNPs

AUC = 0’60

SNPs, IMC, 
edade, sexo

AUC = 0’80

IMC, edade, sexo

AUC = 0’78

A información xenética engade moi pouca información predictiva con 
respecto a otros factores de risco  coñecidos (IMC; sexo, edade)



E despois dos GWAs?

• Identificación da variante funcional, patolóxica 
(importante para extrapolar resultados en poboacións 
distintas, e para saber o risco real da variante):
– Mapeo fino con alta densidade de marcadores
– Resecuenciación (→ identificación de novas variantes raras con 

maior efecto?)
– Análise de mostras de distinta orixe xeográfica (distinto patrón 

de DL)
– Análise bioinformática (conservación de secuencias, predicción 

de sitios de unión de factores de transcripción, de maduración 
de ARN)

– Estudos funcionais en sistemas celulares ou modelos animais 



E despois dun GWA?
• Estudo dos mecanismos moleculares e fisiolóxicos que 

expliquen a asociación:
– Relación con fenotipos intermedios ou subgrupos da 

enfermidade (FTO-Dt2 relacionada con obesidade)
– Estudos funcionais
– Estudos de expresión

• Trasladar os coñecementos á práctica clínica:
– Estudos epidemiolóxicos prospectivos en cohortes para estimar 

o risco real
– Integrar información dos distintos factores (xenes, ambiente)
– Desenvolvemento de biomarcadores 
– Farmacoxenética 
– Descubrimento de novos fármacos a partires das novas vías 

implicadas





Grande impacto mediático



Grande impacto mediático



Grande impacto mediático



Xenómica personalizada vía Internet



Xenómica personalizada vía Internet



Xenómica personalizada vía Internet





Medicina xenómica

Grande impacto da xenética en medicina
– Maior coñecemento dos mecanismos da 

enfermidade
– Novas terapias mais eficaces 

Medicina personalizada
– Diagnóstico molecular
– Terapia personalizada (farmacoxenética)
– Prevención según perfil xenético e hábitos


