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Quin era l’objectiu del projecte? 

Determinar/descobrir marcadors metabolòmics, relacionats amb el risc de recurrència 

després d’una isquèmia transitòria, amb les troballes de neuroimatge i amb el 

desenvolupament de tolerància isquèmica en humans. També, el de desenvolupar un 

model animal (ratolí) d’isquèmia controlada, nou, per compressió de l’artèria cerebral 

mitjana. 

 

Què han descobert? 

Un perfil metabolòmic específic per a aquells pacients amb isquèmia transitòria que 

pateixen una recurrència. Se sap que els pacients que han tingut una isquèmia 

transitòria tenen risc de fer una recurrència precoç. Fins ara era conegut que les 

troballes de neuroimatges (presència de lesions en les seqüències de difusió), la 

presència d’estenosis intra o extracranials i certes característiques clíniques permetien 

seleccionar els pacients de major risc. El nostre estudi ha demostrat que els pacients 

que recorren tenen una empremta metabolòmica específica. Concretament hem vist 



 

com molècules de la família de les Lysofosfatidilcolina (LysoPC[16:0], LysoPC[20:4] i 

LysoPC[22:6]) es relacionen amb l’etiologia ateromatosa i amb el risc de tenir un ictus 

establert. A més, també hem descobert un patró metabolòmic específic per a la 

presència de lesions isquèmiques agudes en les seqüències de difusió, el seu volum i el 

patró de lesió així com l’existència de leucoaraiosi. Finalment, s’ha vist un 

comportament metabolòmic específic en el nostre model d’ictus en funció de si se 

simula un atac isquèmic transitori o bé un infart isquèmic establert. D’altra banda hem 

aconseguit desenvolupar el fenomen de tolerància isquèmica en el nostre model 

animal. 

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

El descobriment del paper predictor de la família de les Lysofosfatidilcolines, que fins 

ara no s’havia identificat en humans amb isquèmia cerebral. Això obre el camí per 

desenvolupar tècniques de detecció ràpida d’aquestes molècules.  

  

  

 

 


