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Excel'lentíssim Senyor President,
Excel'lentíssims i Il'lustres Senyores i Senyors Académics,
Senyores i senyors,
Estimats amics i amigues,

Vull agrair, en primer lloc, la generositat d'aquesta Reial Académia per ha-
ver-me elegit com a académica numerirria,a proposta dels Excel.lentíssims
Académics Joan Sabater, Miquel Salgot i Angela Domínguez.

Estic adscrita a la Secció Segona, Biologia i Biotecnologia, amb la me-
dalla número 42,que va pert¿lnyer al Molt Il.lustre Dr. Joan Barceló Coll.

El Prof. Joan Barceló Coll havia estat catedrátic de Fisiologia Vegetal
a la Facultat de Ciéncies de la Universitat de Palma i més endavant a la
Universitat Autbnoma de Barcelona. Del seu llibre Fisiología vegetal.
se'n van fer 27 edicions entre els anys 1980 i 2007. Tot i que faré el pos-
sible per complir amb dignitat les responsabilitats d'aquest nomenament,
els puc assegurar que no seré mai capag d'escriure un best-seller com el
del Prof. Barceló Coll

Vull dedicar I'emoció d'aquest moment a la memdria del Dr. Francisco
Casanovas Puig, la vinculació del qual a la Reial Académia de Farmicia
va determinar que jo, essent encara una jove estudiant a la Facultat, sen-
tís per aquesta institució un respecte i una admiració especials.

El meu agraiment més sincer als qui van ser els meus mestres durant el
meu pas per les aules de la Facultat, amb una menció especial al Profes-
sor Dr. Antonio Torralba, catedrátic de Fisiologia Animal. Al seu De-
partament vaig tenir els primers contactes amb un laboratori i amb un
brillant estudiant que des de fa més de quaranta anys és el meu marit.

El fet determinant que ha fet possible aquest moment ha estat la meva



vinculació professional amb I'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, pri-
mer dins del Servei d'Hematologia i després al capdavant del Servei de

Genética. La meva sincera gratitud al grup d'amics i companys amb qui

he compartit amb il'lusió el treball diari.

El mestratge del Dr. Enric Gimferrer -al cel sigui-,I'entusiasme del

Dr. Miquel Rutllant, I'ajuda al llarg de tants anys de l'Elisabeth del Rio

i de tants altres han estat els veritables premis que m'ha donat la vida
professional.

Finalment, un reconeixement especial a la meva família. Tal com deia la
dedicatória de la meva tesi doctoral: "Als meus pares i al Xavier, amb
gratitud, i ara i afegeixo, als meus fills i als meus néts, amb esperanga."
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1. Aspectes histbrics de la farmacogenética

Fa més de seixanta anys que Watson i Crick van descobrir I'estructura
de I'ADN (Watson i Crick,l953) i més de deu anys que es va publicar
la seqüéncia del genoma humd (The Internacional Human Genome Se-
quencing Consort ium,2001; Venter et aI . ,2001).  Grácies al  progrés en el
coneixement i als grans avengos tecnológics en aquest ámbit, s'han donat
passos cap a I'aplicació d'aquests avengos en la práctica clínica. Si bé en
un primer moment només eren expectatives, aviat van esdevenir realitats
útils en el diagnbstic i el tractament de determinades patologies.

La história de la farmacogenética es podria fer comenEar a la Grécia clás-
sica. Pitágores -creador del termellósof,'amant de la saviesa'- tenia
una escola a Crotona. Hi podien ingressar tant homes com dones que es
comprometien a portar una vida ascética, i havien de renunciar a beure vi
i a menjar carn, ous i faves. Aquesta prohibició tan drástica de les faves
era probablement deguda a l'observació que alguns individus desenvo-
lupaven una anémia hemolítica greu després d'ingerir Vicia faba. Avú
sabem que aquest exemple de toxicitat xenobiótica és característic del
déficit d'un enzim anomenat glusosa-6-fosfat-deshidrogenasa.

A comenEaments del segle XX. s'inicia I'etapa de la história de la
farmacogenética basada en I'existéncia d'algunes ments observado-
res. És el cas del químic Arthur Fox, treballador de la companyia Du-
Pont, que buscava un edulcorant artificial i va aconseguir sintetitzar la
feniltiocarbamida(PTC), o feniltiourea. La va tastar i va trobar que no
tenia cap gust, peró en canvi un col'lega seu la va trobar molt amarga.
Estudis posteriors han demostrat que els individus difereixen en la seva
capacitat de degustar la feniltiourea i que aquestes diferéncies s'hereten
seguint un patró autosdmic recessiu (Snyder,l93l). Hi ha qui creu que
aquests treballs de la década de 1930 poden considerar-se els primers
estudis de tipus farmacogenétic.

Peró és més endavant, cap als anys 50, que s'inicien els veritables estudis
farmacogenétics, basats en I'estudi sistemátic de casos en qué el patró
genétic de I'individu es podia relacionar amb alguna resposta a deter-
minats fármacs. Fou I'any 1957 quan Arno G. Motulsky va publicar a la
revista JAMA un treball titulat "Drug reactions, enzymes, and biochemi-
cal genetics", en qué deia textualment: "L'heréncia pot explicar moltes

de les diferéncies individuals de I'eficácia dels fármacs i de I'aparició

d'efectes adversos." Un parell d'anys més tard, I'any 1959, Friedrich



Vogel utilitzá per primera vegada el terme farmacogenética per designar
el paper de les variants genétiques en la resposta individual al tractament.

A partir dels anys 80 comenga a créixer de forma significativa el co-

neixement farmacogenétic: es demostra la importáncia de determinats

polimorfismes genétics dels citocroms P450 en el metabolisme de molts

fármacs (Eichelbaumet aI.,1982; Marezet al.,1997): s'estableix el paper

de les variants genétiques de la tiopurina-metiltransferasa quan s'admi-
nistra mercaptopurina o tioguanina(Weinshilboum,200l ); es documen-
ten les diferéncies farmacogenétiques entre diferents poblacions i étnies
(Kalow,200l) ,  etc.

I arribem a l'any 2007, quan I'EMA (Agéncia Europea del Medica-
ment) defineix la farmacogenómica com l'estudi de les variacions de
I'ADN i I'ARN en relació amb la resposta als fármacs, i la farmaco-
genética, com la part de la farmacogenómica que estudia la influéncia
que tenen les variacions en la seqüéncia de l'ADN sobre la resposta als
fármacs (www.ema.europa.eu).

2. Les bases genétiques de Ia resposta als fhrmacs

Les variacions interindividuals de la resposta als fármacs responen a una
combinació de factors genétics i ambientals, i també a determinades ca-
racterístiques del malalt que poden afectar la farmacocinética o la farma-
codinámica del medicament.

Pel que fa a les bases genéÍiques, es calcula que els genomes de dues
persones només es diferencien en un 0,17o del total de les bases nucleotí-
diques que els formen. És aquesta diferéncia, quantitativament tan petita,
la que fa que cada individu sigui únic. Naturalment, les diferéncies en la
resposta a un medicament s'hauran de poder explicar en aquest context
d'individualitat. En el nostre genoma, aproximadament un nucleótid de
cada mil és polimórfic, fet que es coneix coma polimorfisnte d'un sol nu-
cleótid o SNP (de I'anglés single nucleotidepolvmorphism). Si tenim en
compte els 3.200 milions de nucleótids que hi ha al genoma, renim uns
3,2 milions de SNP que, tedricament, poden utilitzar-se com a marcadors
farmacogenétics. Aquests SNPs, a banda de ser la forma més senzilla
i abundant de variació entre individus a escala genbmica, són, des del
punt de vista técnic, fácils d'analitzar amb les tecnologies actualment
disponibles.

Per altra banda, les alteracions genétiques localitzades en les regions co-
dificants d'un gen o en les regions que en controlen l'activitat poden
donar com a resultat modificacions importants en el producte del gen.
Aquestes mutacions tenen interés en el món de la farmacogenética quan
afecten gens que: i) codiliquen proteTnes que determinen els llocs d'acció
del medicament, i ii) codifiquen proteines implicades en el metabolisme
dels fármacs.

Imaginem un individu que expressa dues variants genétiques d'interés
farmacogenétic: una en una proteina que actua com a receptor. i una altra
en un enzim implicat en el metabolisme del fármac. Aixó es traduirá en
la manera com la persona respon al fármac i també en la manera com el
metabolitza. Aquest genotip es pot traduir fins en nou fenotips distints,
nou formes diverses de resposta a un firmac (Figura l, segons Evans i
Refling, 1999).



f i  ene l t ; :  9 ¡ ; i  y  ;1 r¿¡ ¡ ¡ ¡ i ' . r  ¡  l

t , l  r J r i - , i "  l i  ¿ l - ) ¡ l ! ¡ ! t l { j

i)r i,{¡ A{l::t a $ot r rit i :

l.i i: .r * { g i}'rt i!.

Grndcdly Rrgubtr<l
llctcrogpnCty
In tlru¡ Effücts

Thrnp¡¡¡üc Torbfi
Effücl (%) (!6)

<10

< f0

<10

>80

>80

>80

Drug Conentratbn

Figura l. S'il'lustren les conseqüéncies potencials de I'administració de la mateixa dosi
d'un fdrmac a pacients amb diJerents genotips pel que J'a al metabolisme i als receptors-
dels fdrmacs. Les concenftacirns del fdrmac en la circulació estctn determinades pel ge-

notip individual en relació amb el metabolisme (lletres de coktr verd). (A) Pacients amb
un Benotip homozigot salvatge/normol (wt/wt) que cont,ertei.ren un 70Va de Ia dosi en
metabi¡lit inactiu i dei-ren un 307c de fármac octiu que uctuard en el receptor dianu . ( B )
Si el pacient és heterozigot (t+'t/m) podrd inactivar un 357a del medicament. (C) Si el pa-

cient és homozigot mutat (m/m), només podrd inactivar un lVo de la dosi administada,
amb els consegüents efectes de toxicitat derivats dels alts nivells delfdrmac circulant.
Els efectes farmacológics estan influi'ts, a més a més, pels difurents genotips del receptor
diana (lletres de color vermell): en els malalts amb un g,enotip normal (wt/wt), el fdrmac
serd molt més eficag que en el.s <'asos amb un genotip heteroiigot del receptor (v,t/m);

si el pacient presenta un genotip futmo:.igot mutat (m/m), tindrd una mala respostu, in-
dependentment dels nivells plasmdtics del me¿licament. [n relacki efcácia/toxicitut por
variar des d'una situaciófavorable (75) en els pacients amb genotip wt/v't, tunt per al
metubolisme com per a la protel'na diana,fins a valors el'aquesta relació <0,13 en els
casos de genotips homozigots mutats per al metabolisne i per al receptor.
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3. Les estratégies dels estudis farmacogenétics
(I):L'estudi d'un únic gen

Quan el que es pretén és abordar un estudi farmacogenétic analitzant un
únic gen és perqué hi ha dades que indiquen que la proteina que aquest
gen codifica té un paper clau, ja sigui des del punt de vista farmacociné-
tic o bé farmacodinámic. Quan s'ha triat el gen en qüestió, es parla de
gen candid1t.

La utilització d'aquesta estrat¿gia té un risc enorme: que no es pugui
demostrar cap associació entre el gen analitzat i la falta d'eficácia o la
toxicitat. L'estudi no ha tingut éxit i el gen deixa de ser candidat.Peró,
per altra banda, si se'n demostra una associació significativa, s'aporta
una prova del principi de la hipótesi i el gen analitzat deixa de ser can-
didat i s'incorpora als estudis farmacogenétics corresponents. Aquest és
el cas del gen UGTlAl, que és un marcador farmacogenétic de toxicitat
en els malalts amb cáncer colorectal tractats amb irinotecan.

L'irinotecan (CPTll), derivat hidrosoluble semisintétic de la camptote-
cina, és un inhibidor de la topoisomerasa I, un enzim necessari pera la
separació de la doble cadena de I'ADN durant els processos de replica-
ció i de transcripció. Aquesta inhibició comporta la mort cel.lular i és la
base del'efecte antineoplástic. L'irinotecan es metabolitza majoriteria-
ment per via hepática. Pot convertir-se en un metabdlit inactiu. grácies
a I'acció del citocrom CYP3A4, o en un metabdlit actiu,l 'SN-38, mit-
jangant les carboxilesterases. L'SN-38 es metabolitza posteriorment per
conjugació i es transforma en SN-38 glucurónid (SN-38G) per I'acció
de la uridina-difosfat-glucuronosiltransferasa (UGT I A I ), el mateix en-
zim que conjuga la bilirubina.

Els efectes adversos del tractament amb CPf tl són: toxicitat medul.lar
i diarrea greu. L'aparició d'aquests efectes pot comportar la retirada del
fármac. Gupta et al. observaren que la glucoronització de I'SN-38 pro-
tegia de la toxicitat gastro¡ntestinal del'irinotecan, i Wasserman et al.
reportaren dos pacients amb cáncer colorectal i síndrome de Gilbert
(hiperbilirubinémia no conjugada crónica deguda a una activitat reduida
de la UGTIAI). Aquests pacients,que en ser tractats amb CPT-l I de-
senvoluparen una diarrea greu, foren la primera evidéncia clínica de la
relació entre una activitat reduida de la UGTIAI i la toxicitat produida
per irinotecan.



El locus UGTIA es localitza en 2q37 i ocupa unes 160 kb d'ADN genó-
mic. El gen UGTIA té 9 promotors i primers exons que, mitjanEant tall i
uníó (splicing) alternatiu amb els quatre exons únics, genera 9 isoenzims
UGTIA. El genotip associat amb la síndrome de Gilbert en població
caucásica es caracteritza per un promotor que té un dinucleótid TA extra.
Els pacients heterozigots i homozigots per a aquest al'lel (UGTlAlx23)
tenen una activitat enzimática disminuida i estan predisposats a desenvo-
lupar diarrees fortes si es tracten amb irinotecan.

Ando et al.van estudiar ll8 pacients amb diferents tipus de cáncer trac-
tats amb irinotecan. Es va assenyalar que la freqüéncia al.lélica de la
UGTIAI*28 va ser 3,5 vegades superior en el grup de pacients que van
desenvolupar diarrea greu o leucopénia que en pacients que no van pre-
sentar efectes adversos. Iyer et al. investigaren pacients tractats amb iri-
notecan en una dosi de 300 mg/m2cada 3 setmanes. Els pacients amb ge-
notip normal (UGTIA*l/UGTlAxl) no van desenvolupar diarrea greu
ni leucopénia. Aquests efectes adversos van aparéixer només en malalts
amb un genotip heterozigot (UGTlAl*l/UGTIA*28) o homozigot mu-
tat (UGTlAl*28/UGTIA*28). Mathijssen et al. analitzaren 65 pacients
tractats amb irinotecan(200-350 mglm2 en infusió). Només dos eren ho-
mozigots per a la variant al.lélica UGTIAI*28 i un d'ells va ser l 'únic
pacient que va desenvolupar diarrea greu (grau IV).

El nostre grup (Marcuello et al.,2004) ha descrit els efectes adversos
greus relacionats amb I'administració d'irinotecan en 74 pacients amb
cáncer colorectal avangat. Cinc dels vuit pacients que eren homozigots
per a I'al' lel x28 (63Va) i dotze dels 33 casos heterozigots (36Vo) van de-
senvolupar diarrea de grau III-IV, en comparació amb 5/33 dels malalts
amb un genotip salvatge(157o). I aquestes diferéncies van ser signifi-
catives (P= 0,02)fins i tot després de fer ajustos per a altres variables
clíniques en el model de regressió logística. Esdeveniments adversos
consistents en diarrea, asténia forta, toxicitat hematológica o malestar
general van tenir lloc en el l00%o dels pacients homozigots per a I'al' lel
*28. Aixd va comportar Ia suspensió o la reducció de la dosi de la droga.
En el grup de pacients heterozigots el percentatge va ser del 587a i en
pacients homozigots per a I'al.lel salvatge, del28Vo.

D'aixd vam poder concloure que la suspensió prematura i la dismi-
nució de la dosi, així com els retards en I'administració del fármac
efectuats com a conseqüéncia de la toxicitat poden provocar una dis-
minució de l'activitat antitumoral. Per tant, els índexs de toxicitar sreu
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que intervenen en la disminució de supervivéncia es podrien preveure
mitjangant I'andlisi del genotip,per optimirzar i individualitzar les do-
sis d' i r inotecan.

La FDA dels Estats Units va acceptar la importáncia de la farmacoge-
nética de la UGTIAI en la predicció de la toxicitat associada amb el
tractament amb irinotecan: en el prospecte americá del Camptosar s'as-
senyala I'associació entre la disminució de I'activitat enzimática del'al-
lel UGTIAI *28 i la preséncia de neutropénia després de I'administració
de la droga, i recomana una reducció de dosi en pacients homozigots per
a aquesta variant al'lélica. No obstant aixd, i malgrat la bondat d'aquesta
recomanació, no es detalla quina hauria de ser la reducció de dosi en pa-
cients amb genotip *281*28 per disminuir la toxicitat de la droga.

Un estudimés recent del nostre grup (Marcuello et al.,2011) va plante-
jar I'administració de diferents dosis del fármac, depenent del genotip
del gen UGTIAI. Els resultats van demostrar que en aquells pacients
amb genot ip UGTIAI* l /*1 i  * l /x28, la dosi recomanada d' i r inote-
can en I'esquema FOLFIRI (180 mg/m2) és considerablement inferi-
or a la dosi que pot ser tolerada: en els malalts amb genotip xll*1 la
dosi máxima tolerada va ser de 390mg/m2; en els pacients amb genotip

"ll*28Ia dosi máxima tolerada va ser de 340mg/m2.Per altra banda,
la dosi máxima tolerada en els pacients d'al t  r isc (UGTlAl *281*28)

és un 30Vo inferior a la dosi estándard de 180 mg/m2 recomanada en la
fitxa técnica del fármac.



4. Les estratégies dels estudis farmacogenétics (II):

Els estudis d'associació de genoma complet

Els estudis d'associació de genoma complet (GWAS, de I'anglés geno-

me-wide association studies), tal com indica el seu nom, analitzen el
genoma sense cap predilecció per certes regions, gens o variants de gens.

En aquests casos, el fet que I'estudi no s'inicii a partir d'un gen candidat
particular ofereix I'oportunitat de superar les barreres imposades per la
limitació de coneixement que existeix en la patogénesi d'una malaltia
determinada. Es tracta d'estudis en qué es genotipen entre 300.000 i1
milió de SNPs en almenys 1.000 controls i 1.000 casos. La gran quantitat
de polimorfismes analitzats en un GWAS fa necessari l'ús d'uns nivells
de significació estadística molt estrictes, a fi d'evitar la generació de fal-
sos positius.

Inicialment, els objectius dels GWAS van ser les malalties monogéni-
ques. Posteriorment, s'han identificat, utilitzant aquesta estratégia, els
gens implicats en diverses malalties poligéniques, així com alguns de
resposta a fármacs. Aquests estudis han resultat, a més, molt útils en la
identificació de variants genétiques associades amb el risc de desenvolu-
par determinades malalties. Moltes d'aquestes associacions s'han trobat
amb gens que no havien estat considerats com a candidats per al fenotip
estudiat, i han proporcionat, així, noves perspectives en la biologia de la
malaltia.

En els darrers anys s'han realitzat centenars d'estudis de tipus GWAS,
que han identificat dotzenes de gens que contribueixen al risc de de-
senvolupar diferents malalties i problemes de salut, com ara la diabetis
(Reddyet al.,20ll), les malalties cardiovasculars (Landstróm i Acker-
man, 2009), I'asma (Michel et al., 20 l0) i malalties neurodegeneratives
(Ertekin-Taner, 20 I 0).

L'era de la farmacogenética GWAS tot just ha comenEat i el nombre
d'estudis publicats creix cada dia, tant sobre la resposta als fármacs
(tractament amb antipsicótics: McClay,20ll; hipertensió i tiazides: Tur-
ner,2013;artritis reumatoide i anti-TNF:Juliá.2015) com sobre els efec-
tes adversos dels fármacs (augment de transaminases per ximelagatran:
Kindmark, 2008; osteonecrosi per bifosfonats: Nicoletti, 2012 miopatia
per estatines: Shim,2015; lesió hepática per flucloxacil.l ina: Daly,2009).
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5. Un contínuum terapéutic: medicina empírica, medicina es-
tratificada i medicina personalitzada

La práctica clínica actual és majoritáriament una medicina empírica per-
qué els tractaments s'apliquen basats en l'experiéncia i en I'observació
(assaigs clínics i metanálisis). Aquesta medicina empírica es fonamenta
en I'assumpció que les dades de resposta d'un estudi efectuat en una
població (assaig clínic) es poden aplicar a un pacient concret. Aixd és
així quan el fármac és eficag en la gran majoria dels casos (per exem-
ple, en el cas dels antiinflamatoris no esteroidals (AINE)). Peró quan el
medicament és eficaE només en un subgrup de pacients (per exemple,
els antidepressius) i no hi ha cap métode per identificar aquests pacients
responedors, el tractament s'administra a tots els malalts amb un mateix
diagnóstic.

A I'altre extrem del contínuum terapéutic es troba la medicina indivi-
dualitzada o personalitzada: el tractament és específic per a un malalt
i pot ser que no sigui eficag en altres malalts amb el mateix diagnds-
tic. D'aquesta situació, en qué només s'ofereixen al pacient tractaments
efectius, en resultará una millor qualitat dels tractaments i una reducció
de costos per al sistema sanitari. La majoria dels avenEos en medicina
personalitzada s'han produit en l'ámbit de I'oncologia. Un exemple és la
vacuna Oncophage, que s'elabora amb les cél'lules tumorals del pacient
i s'administra després de la cirurgia amb l'objectiu d'ajudar el sistema
immunitaria destruir cél'lules canceroses que encara quedin en I'organis-
me. Les terápies que utilitzen cél'lules mare possiblement també podran
incidir en el desenvolupament de la medicina individualitzada. En aquest
mateix concepte de la medicina s'inclouen tots els tractaments per als
quals hi ha un biomarcador que predigui la probabilitat de resposta i/o de
desenvolupar efectes adversos.

A mig camí entre la medicina empírica i la medicina individualitzada es

troba la medicina estratificada. En aquest cas, els tractaments s'han dis-
senyat per a subgrups específics de pacients que comparteixen unes de-

terminades característiques bioldgiques. Aquestes, dibuixen uns perfils

de risc/benefici del tractament que són més favorables que si s'emprés
una medicina empírica d'un mateix tractament per a tots els malalts amb

un mateix diagnóstic. La medicina estratificada s'util itza en diferents
contextos: i) tractament hipolipemiant per als individus amb un perfil

de risc cardiovascular elevat; ii) administració de bifosfonats a dones

amb risc de fractures; iii) terápies per a la sida segons la variant de virus

l 5



present; iv) tractament de malalts amb leucémia mieloide crónica amb
imatinib si presenten mutació BCR-ABL, etc.

La capacitat de poder estratificar els malalts segons uns perfils biológics
abans de decidir el tractament ha donat bons resultats. pel que fa a la to-
xicitat, als malalts infectats de vIH que tenen un genotip HLA-B*5701
no se'ls ha d'administrar abacavir perqué desenvolupen uns efectes ad-
versos greus. Pel que fa a I'eficácia,el 55va dels pacients amb un cáncer
de pulmó no microcític localment avangat o metastátic i positiu per a la
quinasa del limfoma anaplásic (ALK) responen al tractament amb crizo-
tinib; la resposta baixa fins a:un 5vo si no es considera I'estat mutacional
de I 'ALK.

Perqué es pugui aplicar una medicina estratificada, s'han de complir di-
ferents condicions. De totes elles, n'hi ha dues que són indispensables:
a) que es disposi de diferents opcions terapéutiques amb eficácies hete-
rogénies, i b) que s'hagi identificat un bon biomarcador capag d'associar
una determinada subpoblació de malalts amb I'eficácia o la toxicitat d'un
determinat medicament.

l 6
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6. Utilització clínica dels marcadors farmacogenétics

Tal com s'ha assenyalat en I'apartat anterior, per introduir en la práctica
clínica diária els nous coneixements que proporciona la farmacogené_
tica, és essencial disposar d'un biomarcador adequat i d'una prova de
laboratori validada per a la seva determinació.

Es podria considerar un marcador farmacogenétic com un codi de bar_
res molecular, obtingut mitjangant I'análisi de I'ADN, que fos capaE de
predir o monitoritzar la resposta a un determinat tractament, així com
d'estratificar els pacients per a la seva inclusió en un assaig clínic (Spear,
200r ) .
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a) si el pacient és adequat per a un determínat tractament (marcadors d'estratirtcació);
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dc la provu.
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El disseny d'aquest tipus de determinacions és un dels desafiaments més
importants que té avui la farmacogenética. Si bé el desenvolupament
d'una análisi d'aquest tipus per a un estudi de recerca ha de complir uns
certs requeriments, el disseny d'una análisi per a la seva aplicació en la
práctica clínica diária ha de complir uns requisits molt més estrictes. Una
prova farmacogenética útil en la clínica ha de comportar:

i) Una millora en la resposta al tractament. L'assaig no ha de detectar
només un canvi en la seqüéncia de I'ADN que s'associi a la resposta,
sinó que aquesta resposta ha de tenir prou importáncia clínicaper de-
terminar una decisió terapéutica millor que I'existent. Quan ja hi ha
una prova convencional que aporta una informació similar, la prova
farmacogenética no está justifi cada.

ii) Un nombre de falsos positius i de falsos negatius com més baix mi-
llor. Un fals positiu en una prova d'eficácia és la identificació d'un
pacient no-responedor com a responedor; en una prova de toxici-
tat, el fals positiu detecta un pacient que no desenvolupará un efecte
advers com si tingués un risc molt alt de toxicitat. Els falsos nega-
tius són les situacions oposades: responedors identificats com a no-
responedorso malalts amb un alt risc de toxicitat identificats com a
malalts amb baix risc. Una análisi de I'eficácia ha de tenir un nivell
de falsos positius baix, peró pot tolerar una freqüéncia moderada de
falsos negatius. En el cas de proves farmacogenétiques de seguretat
i toxicitat, passa el contrari. En aquest cas, és necessari identificar la
gran majoria de pacients (si no tots) amb un risc elevat de desenvo-
lupar efectes adversos, de manera que el nombre de falsos negatius
ha de ser molt baix. Atés que la toxicitatés poc freqüent en la majoria
dels medicaments, és acceptable un nivell moderadament alt de fal-
sos positius.

iii) Uns resultats fácilment interpretables. Les proves genotípiques son
complexes i la interpretació dels resultats requereix uns coneixe-
ments científics elevats. Els metges no són experts en genética mo-
lecular i, segurament, no han de ser-ho. Per aixd, una prova farma-
cogenética útil ha de ser fácil de sol.licitar i ha d'oferir uns resultats
que el metge pugui interpretar sense dificultats (amb informes escrits
ben clars o amb algoritmes informátics senzills).

Per ajudar a la implantació de la farmacogenética en la práctica clíni-
ca, s'han desenvolupat bades de dades internacionals. La Pharmgkb
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(www.pharmgkb.org) és la base de dades més completa i actualitzada.
És una excel'lent eina de consulta per a professionals de la farmacoge-
nética (McDonagh,2O0l). A la figura 3 es mostra la página d'entrada
d'aquesta base de dades.
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Figura 3. Els apartats "Genomic Variations", "Pathways", "Drugs & Small Molecu-

les", "Genes" i "Diseases"estan dissenr-ats perqué es pugui tntbarfiicilment la inJirma-

ció corresponent.L'apartat "Clinical Interpretatíons"inclou enllagos amb les guies de

dosificat:ió de .fdrmacs basades en el genotip del malalt . També és rellevant la descriptirí

actualitzada dels millors treballs i deles notícies sobre farmacogenética, que faciliten
I'accés al cr¡neixement dels professionals i el seu reciclat?e.



7. El futur dels estudis farmacogenétics

Hi ha dos factors que determinaran la disponibilitat de les proves farma-
cogenétiques en la selecció d'un determinat tractament: la metodologia
per realitzar-les i la seva validació.

Les técniques disponibles actualment poden detectar des de canvis d'un
sol nucleótid en la molécula d'ADN fins a reordenaments molt com-
plexos. Calen millores en I'automatització, en el cost i en el temps de
lliurament dels resultats, perd no sembla, malgrat tot,que els aspectes
técnics hagin de ser una limitació significativa per a l'expansió de la
farmacogenética.

El major obstacle per a la utilització generalitzada de les proves farmaco-
genétiques en la práctica clínica diária será I'establiment de mecanismes
apropiats de validació. Des del punt de vista analític, un assaig ha de
ser precís i reproductiu per permetre detectar amb fiabilitat seqüéncies
d'ADN d'interés en mostres de pacients. Els métodes d'assaig que s'uti-
litzen actualment generen resultats analíticament válids.

Perqué una prova sigui clínicament válida també ha de predir adequada-
ment I'associació del resultat de la prova amb un resultat clínic.Com que
les proves genétiques tenen una validesa analítica inherentment alta, la
validesa clínica rau fonamentalment en la relació d'un gen i de les varia-
cions en la seva seqüéncia amb un resultat esperat.

Hi haurá casos en qué aquesta relació pot ser difícil d'establir; per exem-
ple, hi pot haver múltiples gens que contribueixen de forma independent
a la resposta a un medicament. En aquest cas, cadascun d'aquests gens
tindr¿ un valor predictiu positiubaix. Per altra banda, poden existir, en
un determinat gen, nombroses variants al.léliques associades amb la res-
posta al fármac o amb la seva toxicitat. En aquestes situacions, la prova
farmacogenética haurá de ser capag d'identificar totes aquelles variants
al'léliques funcionals. Cal assenyalar també que, en el cas dels gens amb
una penetrdncia baixa, les variacions de seqüéncia s'associaran a la con-
dició que s'estudil només en alguns dels casos.

Demostrar que una prova té validesa clínica i pot oferir un resultat útil
només es pot aconseguir mitjanEant estudis clínics curosos, que compor-
ten costos elevats i requereixen molt de temps. Així doncs, el pas dels
resultats farmacogenétics de laboratori a l'ús clínic dependrá de la rapi-

desa amb qué els investigadors, els metges, els fabricants de productes
farmacéutics i les companyies de diagndstic puguin superar amb éxit els
obstacles esmentats.

8. La farmacogenética, una nova disciplina farmacéutica.

El concepte de farmacogenética es denomina amb la unió de dos termes:

ftirnwc i genética. El primer, que defineix una substáncia emprada en far-
mácia com a medicament o com a ingredient d'un medicament, prové del
grec phármakon (Qappnxov), un terme complex que aplegava diferents
signif icats:  'sagrament ' . ' remei ' , 'verí  de la serp' ,  etc.  El  segon terme,
genética, també prové del grec antic (yevsrlxóE) i volia dir'origen'.
Avui, definim la genética com I'estudi de la naturalesa, I'organifzació,la
funció, I'expressió, la transmissió i I 'evolució de la informació hereditá-
ria codificada dels organismes.

Fins i tot el nom d'aquesta á,rea de coneixement ja ens diu que no pot ser
altra cosa que un nou camp d'acció per als farmacéutics.

Juntament amb els canvis que es produeixen en el món de la farmácia,
caldrá considerar els canvis que els sistemes sanitaris imposaran en l'ús
dels medicaments. Als Estats Units, molts medicaments aprovats per
I'FDA inclouen ja informació farmacogenética a la fitxa técnica. (http://

www.fda.gov/drugs/sc ienceresearch/researchareas/pharmacogenetics/
ucm083378.htm). En aquesta informació es descriuen les mesures espe-
cífiques que s'han de prendre d'acord amb els marcadors genétics dels
pacients. L'Agéncia Europea del Medicament (http://www.ema.europa.

eu) va crear,ja fa uns quants anys, un grup de treball sobre farmacogené-
tica (The Pharmacogenomics Working Party, PGWP). Aquests experts,
juntament amb el Comité de Medicaments d'Us Humá (Committee for
Human Medicinal Productcs, CHMP), han elaborat diversos documents.
D'especial interés per a la industria farmacéutica és la guia que estableix
la manera com la informació farmacogenética disponible ha de ser tin-
guda en compte en el disseny de l'assaig clínic i com s'han d'incloure

aquestes dades en la fitxa técnica del medicament (Guideline on theuse

of pharmaco ge ne ticmethodolo gie s in the pharmacokine ticevaluation oJ

medicinal products).LlAgéncia Espanyola de Medicaments i Productes

Sanitaris (AEMPS) no té la feina tan avangada, perÓ sí que regula la

inclusió en la fitxa técnica d'alguns medicaments de quin es el perfil

farmacogenétic requerit per poder iniciar el tractament.
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Aquest panorama permet assenyalar que:

- En el camp de la indústria farmacéutica, els coneixements de farma-
cogenética esdevindran indispensables, tant per als responsables del
disseny dels assaigs clínics com per als professionals de les árees de
registre.

- En l'ámbit de la farmácia hospitalária, el maneig de la informació ob-
tinguda de les proves farmacogenétiques millorará el paper d'aquesta
especialitat i reforgará la intervenció dels farmacéutics en la presa de
decisions terapéutiques de práctica clínica diária.

- En el marc de les análisis clíniques, els farmacéutics hauran d'in-
co{porar, com més aviat millor, les proves farmacogenétiques a Ia
cartera de serveis que puguin oferir. El coneixement que se'n derivi
reforgará el paper del laboratori d'análisis en el diagndstic, ra classi-
ficació, la monitorització i el tractament dels pacients.

- Finalment, els farmacéutics comunitaris hauran d'estar formats en
aquesta nova competéncia. Aquells que siguin capaEos d'oferir ser-
veis farmacogcnétics es diferenciaran en la seva práctica d'altres
proveldors de farmácia i crearan, així, un nou nínxol professional
dins I'atenció farmacéutica.

Moltes grácies.
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DISCURS DE CONTESTACIÓ

a cárrec de l'Académic Numerari

Excel'lentíssim Sr. Dr. Joan Sabater i Tobella



Excel'lentíssim Senyor President,
Excel.lentíssims i ll.lustres Senyores i Senyors Académics,
Senyores i senyors,

En primer lloc, vull agrair a la Junta de Govern la deferéncia que ha
tingut amb mi d'encarregar-me el discurs de contestació de la nova Aca-
démica Numerária Dra. Montserrat Baiget i Bastús. Per a mi, aquesta
tasca és un honor i al mateix temps una gran satisfacció, ja que, des de fa
molts anys, mantinc amb ella una important col'laboració professional i
ens uneix una relació d'amistat. Per cert, la Dra. Baiget no és una nou-
vinguda a aquesta Corporació, ja que I'any 1987 va ingressar en qualitat
d' Académica Corresponent.

La Dra. MONTSERRAT BAIGET BASTÚS es va llicenciar en Farmá-
cia a la Universitat de Barcelona I'any 1972 i es va doctorar a la mateixa
Universitat I'any 1986 amb cum laude.

Just acabada la llicenciatura, va entrar com a facultativa col'laboradora
a I'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i en aquest prestigiós centre ha
desenvolupat tota la seva brillant carrera científica. Al llarg dels anys, ha
anat assolint graus de responsabilitat cada vegada més alts. Resumint,
la seva trajectdria ha passat pels esglaons de: Facultativa Adjunta. Cap
de Secció, Cap d'Unitat i, finalment, Cap del Servei de Genética, c¿rrec
que ocupa des de l'any 2005; té el nivell de Consultor 3, el máxim dins
la carrera professional de I'Hospital. En el trienni 2000-2003, va ser Di-
rectora de Recerca.

Voldria ressaltar que, malgrat que la seva activitat no ha estat administra-
tivament académica dins el marc d'una cátedra universitária. ha desen-
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volupat una intensa tasca investigadora i docent. pel que fa a aquest punt,
vull donar dues dades que sens dubte totes les persones relacionades amb
la recerca i docéncia sabran valorar. La primera, que ha estat directora de
l5 tesis doctorals, totes elles relacionades amb genética molecular apli-
cada al diagndstic de malalties genétiques i als tractaments del cáncer. La
segona, que, des de I'any 1990, en qué va assolir el cárrec de Cap de la
Secció de Genética a I'Hospital, fins a I'actualitat, que és Cap de Servei,
cada any projectes de recerca dirigits per ella han estat seleccionats amb
dotació econdmica a les convocatdries del Ministerio de Sanidad v Con-
sumo - Instituto de Salud Carlos III;un total de 28 projectes.

Tots els que hem estat vinculats a la recerca coneixem la dificultat de fer
projectes innovadors i ben dissenyats que aconsegueixin obtenir I'apro-
vació dels jurats d'aquesta important institució estatal; encara més en un
marc tan competitiu, sempre amb una gran limitació de recursos i en un
centre de Catalunya. Cal ressaltar també que, en tres ocasions, projec-
tes de recerca dirigits per ella han estat seleccionats per La Marató de
TV3. I a tot aixó podem sumar-hi l8 projectes més aprovats per altres
institucions oficials. És obligada la reflexió que un projecte de recerca
aprovat implica no només un complex treball previ de plantejament d'un
problema. disseny de la metodologia i fites que es pretenen assolir, sinó
que, quan es concedeix I'ajut económic. cal fer-ho. És a dir: la feinada
d'estructurar el projecte només és I'eina per aconseguir I'ajut económic
per fer el treball, i si els resultats no són assenyats i positius, és molt
difícil que any rere any et continuin finangant projectes. La Dra. Baiget
ha aconseguit situar el servei de Genética de I'Hospital de la Santa creu
i Sant Pau a I'algada del millors de I'Estat.

I finalment vull ressaltar que tot aixó no hagués estat possible sense una
alta capacitat de treball i lideratge que li ha permés crear i motivar un
important equip de professionals que han compaginat la recerca amb
tasques assistencials a I'hospital, la qual cosa, sens dubte. ha elevat la
qualitat assistencial en benefici dels pacients.

De tot aixó, en surten els números: 380 publicacions, majoritáriament en
revistes internacionals, moltes de les quals són d'alt impacte, i més de
600 comunicacions en congressos i reunions científiques.

I de tot aixó, també en surten els premis i reconeixements. que pugen a
un total de 15. En destacaria: Premio Reina Sofía de Investigación sobre
Prevención de Deficiencias (1989), Asociación Española de pediatría.

Pemio Ordesa de Investigación en Pediatria. (1998); Premio Carles Fer-
rer Salat. Genética Molecular en el Ambito de las Neurociencias ( 1999);
Premio Duquesa de Soria de Investigación en hemofilias ( 1999); Premio
Nacional de Genética. Sociedad Española de Genética (2010).

És membre de moltes associacions professionals, entre les quals l'Euro-
pean Society of Human Genetics i I'American Society of Human Gene-
tics; ha estat Presidenta de I'Asociación Española de Genética Humana
(1998-2001) i Presidenta de la Sociedad Española de Farmacogenética
(2Or0-2O14).

Una vida tan activa en el món de la recerca i I 'assisténcia en l'ámbit de la
genética comporta també compromisos en associacions i organitzacions

professionals. Ha tingut molts cárrecs directius i consultius en diverses

institucions. No esmentaré els molts que ha tingut; diré només que ha

estat membre del Comité Directiu i de Recerca de I'Institut de Recerca

de I'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i també membre de la Comissió

Deontolbgica. És avaluadora de les convocatóries de recerca de la Direc-

ció General d'Investigació de la Generalitat de Catalunya. És avaluadora

de Proyectos de Investigación para la Agencia Nacional de Evaluación y

Prospectiva y del Fondo de Investigación Sanitatria del Instituto Carlos

III; és Cap de la Unitat 705 del CIBERER (Centro de Investigación Bi-

omédica en Red de Enfermedades Raras) i, finalment' ha estat membre

del Panel de Expertos en Farmacogenómica de la Fundación Genoma

España.

La Dra. Baiget ha estat una pionera de la farmacogenética, és a dir, I'apli-

cació de la genética a l'estudi dels efectes dels fármacs a escala indivi-

dual, a cada persona en funció dels seus gens. Dins de I'ampli ventall

d'aplicacions d'aquest camp d'estudi, com hem sentit en el seu discurs,

ha prioritzat el treball en el tractament personalitzat del cáncer, amb la

finalitat, sobretot en el cas de la quimioterápia, d'obtenir el máxim nú-

mero de remissions amb el mínim d'efectes adversos, és a dir, millorar

la relació eficácia/toxicitat. En el seu brillant discurs, ens ha presentat les

importants investigacions del seu grup sobre la personalització de la dosi

de l'irinotecan en el tractament del cáncer de colon en funció del fenotip

del gen UGTlAl, que condicionará I'activitat de I'enzim UGT, que es

conjuga amb el fármac per facilitar-ne l'eliminació.

Aixb ens porta al model de terapéutica del segle XXI. Passem de la me-

dicina de protocols del segle XX, és a dir. per a cada procés els mateixos
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medicaments i les mateixes dosis (només diferents en funció del pes del
pacient), a la medicina de protocol personalitzat, que es modifica en fun-
ció dels gens del pacient mitjanEant I'aplicació de la farmacogenética.
El mecanisme més conegut, estudiat i per al qual ja hi ha moltes guies
terapéutiques és el procés que afecta la farmacocinética del fármac, és a
dir I'eliminació a través de processos enzimátics que tenen lloc al fetge.
Si un fhrmac s'elimina a través d'un enzim i aquest, en un determinat pa-
cient, a causa d'un polimorfisme genétic, té menys activitat. vol dir que
el flrmac s'eliminará més lentament. A mesura que el pacient en prengui
més dosis, segons el protocol, els nivells plasmátics aniran augmentant
fins a nivells no previstos, fora de la finestra terapéutica, i assoliran graus
tóxics. Per tant, a algú amb aquestes característiques concretes, en funció
del seus gens, se li haurá de reduir la dosi. La Dra. Baiget ens ha presen-
tat un exemple molt clar de les dosis personalitzades d'irinotecan en el
cáncer de colon en funció dels polimorfismes del gen UGTI Al .

Hom pot creure que la farmacogenética només té interés en el cas de
medicaments molt tdxics, com és el cas de la quimioterápia, I' irinote-
can, com acabem de sentir. Peró no és el cas; la farmacogenética té una
important aplicació práctica en tots els ámbits, de l'assisténcia primir-
ria a l'hospitalária més complexa, que malauradament, al nostre país,
llevat d'algunes excepcions. no es fa. Partint de la magnífica exposició
de la Dra. Baiget, posaré dos exemples en qué intervenen quatre dels
cinc medicaments més venuts a Espanya, que donen una informació molt
acurada de fins a quin punt la farmacogenética hauria d'aplicar-se en la
prescripció médica des de I'assisténcia primária fins a l'hospitalária.

L'irinotecan és un exemple clássic d'un medicament que té una acció
farmacológica directa i que, per manca d'activitat de I'enzim que l'ha
d'eliminar. s'acumula i provoca efectes tóxics. Aixó, a la práctica, passa
amb centenars de medicaments. Ara bé, hi a medicaments, els que ano-
menem profármacs, que no tenen activitat farmacológica directa, sinó
que és quan són absorbits que, mitjangant un enzim del fetge, es trans-
formen en la molécula farmacoldgicament activa. Les persones que tin-
guin un polimorfisme genétic que faci que I'enzim que ha de fer aquesta
funció biológica no tingui activitat, no podran convertir el profármac en
fármac actiu i en aquest cas no tindrem, com en I'altre exemple, un efecte
tdxic sinó un error terapéutic. A la práctica, el problema és més greu, ja
que el pacient no presenta símptomes de toxicitat que alertin que Ia dosi
no és adient, i hi un alt risc que en pocs mesos hi hagi un accident, per-
qué, de fet, aquest pacient concret no esth protegit pel fármac.

Posaré un exemple molt freqüent: als pacients a qui. per una obstrucció
en una artéria coronária, o en un altre lloc, se'ls col'loca un sÍ¿nl, tenen
un alt risc de patir una trombosi per agregació de les plaquetes en contac-
te amb l'stent. La terápia del protocol és, el primer any, 100 mg d'Aspi-
rina@ i 15 mgde clopidogrel (Plavix@); tots dos són antiagregants de les
plaquetes. Perd el protocol estableix que, aproximadament al cap d'un
any, es tregui Aspirina@ pels riscos de sagnat intestinal que comporta i es
deixi només el clopidogrel. Els pacients que tinguin uns determinats po-
limorfismes genétics al gen CYP2Cl9, que codifica I'enzim CYP2Cl9,
que transforma el clopidogrel en la forma activa, no ho faran i, per tant,
és com si no en prenguessin. Segons dades d'una important metanálisi, el
12 Vo dels pacients amb clopidogrel portadors de polimorfismes amb bai-
xa o nul'la activitat de I'enzim CYP2Cl9 patiran una trombosi el primer
any (Mega et al.). Ja hi ha guies internacionals elaborades per comités
d'experts que modifiquen el protocol en funció de la farmacogenética,
entre les quals les de la CPIC (Clinical Pharnmcog,enetics Implententa-
tion Guidelin¿ss, Scott SA et al.), i diuen quelcom de tan senzill i asse-
nyat com que, a les persones sense polimorfismes que alterin I'activitat
de I'enzim, cal prescriure'ls la dosi habitual de 75 mg de clopidogrel;
als que, a causa d'un polimorfisme genétic, el seu enzim presenti una
activitat del 50 Vo,cal donar-los el doble de dosi, i als que no tenen cap
activitat. se'ls ha de canviar per altre fármac, el prasugrel o ticagrelor.
Aixó tan lógic, es fa al nostre país? Doncs malauradament, en general.

no. La FDA obliga a posar en els prospectes del Plavix@, en un requadre
destacat, que abans de prescriure aquest medicament es recomana fer

I'estudi dels polimorfismes del gen CYPCl9.

Peró el problema no s'acaba en aquest ámbit de la genética, ja que la ma-
joria de pacients estan polimedicats i molts medicaments poden inhibir o

induir I'activitat dels enzims que metabolitzen altres medicaments, i. per

tant. existeix la possibilitat que hi hagi moltes interaccions medicamen-
toses. El medicament més prescrit a Espanya es l'omeprazol, inhibidor

de la bomba de protons indicat per I'acidesa gástrica. L'any 2013, se'n

van vendre amb recepta 54,4 milions d'envasos. Doncs bé, I'omeprazol

és un potent inhibidor de I'enzim CYP2Cl9, i els pacients que en pren-

guin, si, demés, prenen clopidogrel, aquest no els fará efecte encara que

no tinguin cap polimorfisme genétic i tindran igualment un alt risc de

trombosi. D'aquest cas ja va advertir I 'AEMPS I'any 2010. La realitat,

peró, és que en molts casos no es té en compte. De medicaments que

inhibeixin I'enzim CYP2Cl9, n'hi ha molts més. Segons els registres de

la nostra base de dades, n'hi ha dinou que l' inhibeixen de forma potent
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i trenta-tres més que ho fan de manera parcial, i de cap d'ells I'AEMPS
no en diu res i estan al mercat i poden ser prescrits a pacients que prenen
clopidogrel.

I així podíem anar posant exemples de més de cinc-cents principis ac-
tius que es metabolitzen mitjangant enzims. en els gens codificadors dels
quals es coneixen polimorfismes que afecten la seva activitat, a banda
de la immensa xarxa d'interaccions que es pot establir entre tots aquests
principis actius. També n'hi ha molts. uns tres-cents. que s'eliminen di-
rectament per I'orina sense metabolització a través del fetge; en aquests,
els problemes farmacogenétics son menys freqüents.

Peró els nivells de medicament a la sang, en molts casos, no depenen
només de la seva metabolització al fetge, sinó també de la rapidesa amb
qué travessen les membranes biológiques. Quan es pren un medicament
per via oral, primer I'ha d'absorbir el budell, i un cop absorbit passarir
a la circulació sistémica per anar a l'órgan diana per fer el seu efecte
farmacoldgic i al fetge per ser eliminat. L'absorció a rravés del budell
pot ser per simple difusió, per canals iónics o per transport mitjangant
proteines transportadores. En aquest últim cas, la funcionalitat de les
proteines de membrana que transporten els medicaments també pot de-
pendre de polimorfismes genétics en els gens que les codifiquen i, per
tant, pacients diferents poden transportar els medicaments a velocitats
diferents a través de les membranes biológiques. peró aquest transpon
pot ser bidireccional, és a dir de conductes (budell, vasos sanguinis, tú-
buls renals, canalicles biliars) cap a les cél'lules o de les cél.lules cap
als conductes. Tenim, per tant. proteines transportadores d'influx (cap a
dins) i proteines transportares d'eflux (cap a fora), i per tant la modifica-
ció de la seva activitat, causada per polimorfismes genétics en el pacient,
tindrá una conseqüéncia bioldgica completament oposada. un concepte
molt senzill; si, a causa d'un polimorfisme genétic, la proteina que als
budells s'encarrega de transportar cap a dins un fármac no funciona, no
s'absorbirá i tindrem un error terapéutic. Si. al contrari, la proteina que el
treu cap a fora, és a dir de I'enterocit al budell. no funciona. tindrem un
efecte de sobredosi.

Posaré un exemple que afecta un proteina d'influx. Les estatines, me-
dicaments que s'util itzen per abaixar els nivells de colesterol, són ders
medicaments més prescrits; la simvastatina és el tercer medicament més
prescrit al nostre país, amb 24,7 milions d'envasos venuts amb recepta
l 'any 2013, i  en cinqué l loc hiha I 'atorvastat ina, amb l8 mi l ions d'enva-

sos. El total només d'aquestes dues estatines és de 43 milions d'envasos
venuts. Un cop absorbides pel budell, les estatines passen a la circulació
sistémica i, d'aquí, han d'entrar al fetge, on fan el seu efecte d'abaixar el
colesterol i també són eliminades per mecanismes enzimátics. L'entra-
da al fetge, la fan mitjangant una proteina transportadora de membrana
d'influx, l 'OATPB I . Peró més d'un l0 Vo delapoblació té polimorfismes
genétics en el gen SLCOI BI que fan que la OATPB I tingui poca activitat
o fins i tot nul.la activitat, i per tant les estatines no entraran al fetge, o
ho faran en molt poca quantitat. La conseqüéncia és que el colesterol
baixará molt poc i el metge augmentare la dosi, i per tant fará pujar els
nivells d'estatines a la sang i aquestes es repartiran per altres teixits i ór-
gans. Nivells alts d'estatines al múscul inhibeixen la síntesi del coenzim-

Ql0, que és una molécula clau en la cadena de transport electrbnic a la
mitocóndria, que és la base de la producció d'energia de I'organisme.
El déficit de coenzim-Ql0 fa que se sintetitzi menys ATP (la molécula
que dóna I'energia a les cél'lules), i demés es produeixen més radicals
lliures. La conseqüéncia del conjunt: menys ATP i més radicals lliures és
un trastorn metabólic que desencadena una miopatia que va evolucionant
des del dolor muscular a la debilitat muscular, i hi ha molts casos publi-
cats de rabdomiolisi fins i tot amb mort del pacient. Estudis poblacionals
molt amplis demostren que el lO Vo de les persones que prenen estatines
desenvolupen una miopatia més o menys greu (Abd TT el al.).

Qué fa el metge quan el malalt al cap sis o set mesos de prendre estatines
li diu que té dolor muscular? Doncs, en primer lloc, no ho relaciona,
després de tants mesos, amb l'estatina, i en general li prescriu parace-
tamol per alleujar el dolor. El paracetamol és el segon medicament més
venut a Espanya, amb 32 milions d'envasos I'any 2013. EI paracetamol
en aquest cas no calma el dolor, o molt poc, i demés I'efecte de les esta-
tines sobre el múscul continua agreujant-se, i el pacient continua patint
dolor. De vegades, pel seu compte, augmenta la dosi de paracetamol,
peró segons els seus gens o les interaccions amb altres medicaments el

paracetamol es pot transformar al fetge en el compost NAPQI, que és un

dels tdxics més potents que es coneixen. Els tractaments amb nivells alts

de paracetamol són la primera causa d'ingrés a urgéncies per fallada he-

pática aguda reportat als EUA. D'Espanya, res de res a les estadístiques.
Als EUA, I'any 201l, es va prohibir als laboratoris farmacéutics fabricar

medicaments amb més de 325 mg de paracetamol per sobre o compri-

mit, es va prohibir de prendre'n més de dos al dia i es va donar tres anys

als laboratoris perqué s'adaptessin a la normativa, que actualment ja és

visent.
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La solució científica per evitar tots aquests greus problemes dels exem-
ples, que a la práctica, amb més de mil principis actius al mercat, es
tradueixen en milers de contingéncies, és aplicar la farmacogenética.
Tornant al darrer exemple, abans de prescriure estatines, o almenys si
el pacient al cap d'un temps manifesta dolor muscular, cal estudiar un
polimorfisme al gen SLCOIBI per resoldre el problema. És a dir, cal
personalitzar el protocol de manera que als pacients que tinguin el po-
limorfisme que provoca poca o nul.la activitat de la proteina OATPBI
i que, per tant, no puguin prendre estatines, se'ls prescrigui un fbrmac
alternatiu per fer baixar el colesterol. Per acabar d'embolicar la troca, hi
ha molts medicaments que inhibeixen la proteina OATPB l. És a dir, en
pacients genéticament normals, la comedicació també pot desencadenar
Ia miopatia; aixó s'evita simplement consultant una base de dades que
ens informi de quins medicaments inhibeixen aquesta proteina.

I així podríem anar continuant. i encara no hem dit res dels polimorfis-
mes genétics que afecten l'órgan diana del medicament, que és un aspec-
te de gran interés en psiquiatria.

En resum, i per acabar, l'aplicació de la farmacogenética al segle XXI és
la manera de personalitzar els tractaments per protocols de la medicina
del segle XX, amb un gran benefici per a la salut del pacient i també per
al sistema sanitari, ja que evita molts ingressos a urgéncies per efectes
de sobredosi no previstos o fracassos terapéutics, amb totes les seves
conseqüéncies, també económiques.

L'aplicació de la farmacogenética a la medicina assistencial, juntament
amb la consulta de bases de dades sobre interaccions de medicaments,
ens permet prescriure els fármacs adients i les dosis adequades per a cada
pacient en funció dels seus gens.

Només em resta felicitar la Dra. Montserrat Baiget pel seu ingrés com
académica numerária, una felicitació que faig extensiva al seu formida-
ble equip de col.laboradors, amb alguns dels quals també tinc una bona
relació professional. Peró en una vida tan intensament dedicada a la ci-
éncia, també hi té el seu grau de participació la família i, en primer lloc,
els pares. Avui tenim la joia que ens acompanyi la mare de la Dra. Baiget,
que amb 97 anys, ens honora amb la seva preséncia. Enhorabona al seu
marit. Xavier Casanovas, també farmacéutic, que exerceix la professió
com a farmacéutic comunitari amb I'ajut del fill Pere, també farmacéutic.
Fora de la farmdcia, peró, també hi ha vida; el seu fill Miquel és professor

de Filosofia, matéria que potser hauríem de conéixer tots una mica més
per aplicar-la a la nostra actitud en la vida. I finalment els néts,I'Aitana,
en Nil i la Frida; qui sap si també en sortirá algun farmacéutic. A tots ells
també cal felicitar-los per I'acte académic d'avui dedicat a la seva fll la, a
la mul ler.  a la mare i  a l 'ávia.

Senyor President, havent-se acomplert el requisit estatutari que la nova
académica llegeixi, i ho ha fet amb brillantor. el seu discurs d'ingrés, i
que un académic faci, en nom d'aquesta reial Corporació, el discurs de
contestació, prego que atorgui a la Dra. Montserrat Baiget i Bastús la
medalla i l i l l iuri el diploma que I'acredita com a Académica Numerária
de la Reial Académia de Farmácia de Catalunya.

Moltes grácies.

Bibliografia

. Mega J, Closes l, Wiviott SD, Shen L, Hockett RD, Brandt JT,
Walker JR, Antman EM, Macias Braunwald E, and Sabatine, MS.
"Cytochrome P-450 Polymorphisms and Response to Clopidogrel",
dins N Engl J Med (2009);360: 354-62.

. Scott SA, Sangkuhl K, Stein CM, Hulot JS, Mega JL, Roden DM,
Klein TE, Sabatine MS , Johnson JA, and Shuldiner AR. "Clini-
cal Pharmacogenetics Implementation Consortium Guidelines for
CYP2Cl9 Genotype and Clopidogrel Therapy:2013 Update", dins
C linic al P harmacolo gy & The rape utic s (20 l3); 9a 1 l: 3 17 -323 .

. FDA Drug Safety Communication: Reduced effectiveness of Plavix
(clopidogrel) in patients who are poor nrctabolizers of the drug. 12-
03-2010.

. AEMPS. Ref 2010/04. Interacción de clopidogrel con los inhibido'
res de Ia bomba de protones: actualización de la infurmación I reco-
mendaciones de uso.

. Thura T Abd & Terry A Jacobson. "Statin-induced myopathy: a revi-

ew and update". Expert Opin. Drug Saf. (201l) 10(3): 373-387

. FDA Drug Safety Communication: Prescription Acetaminophen
Products to be Linúted to 325 mg Per Dosage Unit; Boxed Warning

Will Highlight Potentialfor Severe Liver Failure. l3-01-201l.

3 8 39


