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1. Resum del projecte 

 

L’infart isquèmic cerebral és la principal causa de discapacitat en persones adultes. Els 

atacs isquèmics transitoris (AIT), que precedeixen els infarts establerts en gairebé un 

20% dels casos, suposen una oportunitat única de prevenció per evitar el 

desenvolupament de la malaltia cerebrovascular. El risc de recurrència de l’ictus 

després d’un AIT és especialment elevat durant els dies immediatament posteriors a 

haver-lo patit. Però el grup de pacients amb isquèmia transitòria és heterogeni pel que 

fa a la clínica, els factors de risc, l’etiologia i, sobretot, l’evolució. Per això qualsevol 

estratègia que permeti seleccionar els pacients de més risc és totalment cabdal. Encara 

que sembli una paradoxa, en models animals s’ha demostrat que en els AIT, les 

isquèmies transitòries regulades poden tenir un efecte neuroprotector contra la 

isquèmia permanent (fenomen de tolerància isquèmica). Aquest fenomen no s’ha 

demostrat encara en la pràctica clínica, però podria ser de gran interès per al 

desenvolupament de teràpies neuroprotectores. Per tal de resoldre aquestes qu estions, 

el nostre projecte multidisciplinari ha desenvolupat un model animal d’AIT, ictus 

isquèmic i tolerància isquèmica per compressió de l’artèria cerebral mitjana. 

 

A més a més, mitjançant tècniques avantguardistes de metabolòmica s’han pogut 

descobrir nous biomarcadors relacionats amb la recurrència i l’etiologia ateromatosa (3 

molècules de la família de de les lisofosfatidilcolines). També hem identificat 

correlacions metabolòmiques amb les troballes de neuroimatge, concretament en 

l’observació de lesions isquèmiques agudes i el seu patró de lesió en les seqüències 

potenciades en difusió de ressonància magnètica. Destaquem que sembla que hi ha un 

patró metabolòmic específic que identifica els pacients amb ictus isquèmic que han 

patit un AIT recent (tolerància isquèmica). Finalment, l’estudi genètic d’SNP ens ha 

permès seleccionar pacients en tractament amb Sintrom que pateixen recurrències 

precoces que es poden beneficiar de rebre tractament amb nous anticoagulants. 

 

 

2. Resultats  

 

SUBESTUDI HUMÀ 

Biomarcadors de recurrència d’ictus en pacients amb AIT 

L’estudi metabolòmic en dues cohorts independents i consecutives de pacients amb 
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atac isquèmic transitori (AIT) (la primera cohort amb 131 pacients i la segona, amb 

162 pacients) ens ha permès identificar biomarcadors relacionats amb l’etiologia 

ateromatosa, el risc de recurrència d’ictus i el risc de recurrència precoç. 

Concretament, la lisofosfatidilcolina (LysoPC) 16:0 i LysoPC 20:4 es correlacionen amb 

la recurrència de l’ictus, mentre que la LysoPC 22:6 es correlaciona amb l’etiologia 

ateromatosa. 

 

Biomarcadors relacionats amb l’etiologia cardioembòlica en pacients amb AIT 

A diferència dels pacients amb ictus establert, hi ha un gran nombre de pacients amb 

AIT als quals inicialment es designa una etiologia indeterminada. És interessant que 

hem observat com els nivells elevats de proBNP mesurats en diferents moments 

(basal, 7 dies i 90 dies) es relacionen amb el diagnòstic d’etiologia cardioembòlica i 

amb l’antecedent o nou diagnòstic de fibril·lació auricular. Aquest fet l’hem demostrat 

en una cohort de 140 pacients amb AIT després de determinar una bateria de 

biomarcadors: interleukin-6 (IL-6), tumor necrosis factor-alpha, neuron-specific 

enolase, high-sensitivity C-reactive protein, IL-1-a i N-terminal pro-B type natriuretic 

peptide (NT-proBNP). 

 

Biomarcadors relacionats amb les troballes de neuroimatge 

Les seqüencies de ressonància magnètica potenciades en difusió són molt sensibles per 

a la detecció d’isquèmia cerebral aguda. Per aquesta raó és la prova de neuroimatge 

preferida en els pacients amb AIT. El risc de recurrència està relacionat amb la 

presència de lesions isquèmiques agudes en aquestes seqüències i especialment amb 

el patró de lesió fragmentat en un territori vascular. Després de l’estudi de les dues 

cohorts de pacients amb AIT vam observar un patró metabolòmic específic per a la 

presència de lesions isquèmiques agudes, per als diferents patrons de lesió i per al 

volum de lesió. 

 

Tolerància isquèmica humana 

Dels 246 pacients amb ictus isquèmic reclutats, un 9,4% tenien l’antecedent d’un ictus 

transitori recent, durant la setmana prèvia a l’episodi índex (precondicionament 

isquèmic). És interessant que els pacients amb AIT previ recent presentaven volums de 

lesió significativament inferiors als dels pacients sense AIT previ (tolerància 

isquèmica). Hem destacat la troballa d’una signatura metabolòmica relacionada amb el 

desenvolupament de la tolerància isquèmica. 
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Estudi farmacogenètic d’anticoagulació 

El principal tractament de prevenció per al desenvolupament d’ictus entre les persones 

amb fibril·lació auricular és l’acenocumarol (AC). Els gens implicats en el metabolisme 

de l’AC poden patir alteracions en un únic nucleòtid (SNP). Aquests SNP poden afectar 

enzims diana d’AC (VKORC1), enzims responsables de la degradació d’AC (CYP2C9) i 

enzims d’inactivació de vitamina K. Hem determinat aquests SNP en una cohort de 

pacients amb fibril·lació auricular que, malgrat el tractament amb Sintrom, van patir 

un ictus isquèmic (n=36) i una cohort aparellada de persones amb fibril·lació auricular 

que durant un període mínim de dos anys no han patit cap episodi vascular embòlic 

(n=44). No hem observat cap diferència entre les dues cohorts de pacients pel que fa 

als factors de risc vascular i a la freqüència d’SNP. L’antecedent de diabetis mellitus i 

els polimorfismes CYP4F2 i rs2108622 s’han relacionat amb el desenvolupament d’un 

ictus isquèmic precoç. Així, els pacients amb aquests polimorfismes podrien ser 

candidats perquè se’ls tractés amb anticoagulants directes en comptes d’inhibidors de 

vitamina K. 

 

SUBESTUDI ANIMAL 

Desenvolupament d’un model animal d’ictus 

Hem establert 3 models animals de ratolí: un d’isquèmia transitòria, un altre d’ictus i, 

finalment, un de tolerància isquèmica. Els models s’han fonamentat en la compressió 

distal de l’artèria cerebral mitjana amb una micropipeta roma durant 7 minuts per al 

model d’AIT i 25 minuts per al model d’ictus. Hem recollit mostres de plasma en el 

moment basal, al cap de 6 hores, 12 hores, 24 hores i 48 hores per realitzar l’estudi 

metabolòmic. Per al desenvolupament del model de tolerància isquèmica, vam fer 5 

oclusions consecutives durant 2 minuts, amb intervals de 5 minuts entre elles. 

Posteriorment, al cap de 24 hores se’ls va fer una oclusió durant 60 minuts. Hem 

obtingut mostres tissulars del còrtex amb isquèmia, i mostres de plasma per a l’estudi 

d’mRNA i l’estudi metabolòmic. El model control ha consistit en ratolins als quals 

només s’ha practicat cirurgia consistent en la dissecció de la pell i del múscul temporal, 

i la trepanació de l’os temporal (obertura de 3 mm2). Seguidament, s’ha procedit a la 

compressió de l’àrea adjunta a l’artèria cerebral mitjana sense evidència de cap 

disminució del flux cerebral. 

 

Signatura metabolòmica d’isquèmia transitòria i isquèmia persistent 

L’anàlisi metabolòmic ha permès identificar els diferents temps posteriors al 
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desenvolupament dels diferents models a excepció del model control. Hem descrit 38 

metabòlits que diferencien el model control del model AIT i del model d’ictus. A més a 

més, 26 metabòlits han estat exclusius d’AIT i ictus. 

 

Expressió gènica del fenomen de tolerància isquèmica 

Ens hem fixat en els canvis d’expressió gènica durant el procés de tolerància 

isquèmica. Hem extret els mRNA dels ratolins amb la finalitat de comparar els canvis 

d’expressió precoços i tardans. Per a cada punt temporal, hem comparat el model 

control amb el model condicionat fent ús d’un array específic d’hipòxia. Hem trobat que 

serpina1, implicada en angiogènesi; i c-Fos i Lgals3, ja descrits en resistència a la 

isquèmia, són gens d’interès. 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions  

 

L’ictus és la principal causa de discapacitat i una de les primeres causes de mortalitat a 

tot el món. La campanya anual del Dia Mundial de l’Ictus ens anuncia que al planeta 

cada 6 segons mor una persona per aquesta causa. Així, qualsevol estratègia que 

canviï la història natural d’aquesta malaltia és d’enorme interès social. 

 

El nostre projecte ha contribuït al descobriment de biomarcadors relacionats amb el 

diagnòstic etiològic i amb el pronòstic dels pacients amb ictus transitori. La informació 

que aporten aquests biomarcadors, juntament amb les variables clíniques habituals, 

poden ajudar extraordinàriament els metges que atenen aquests pacients, sobretot a 

urgències i en l’àmbit de l’atenció primària, a prendre decisions sobre com tractar-los i 

així evitar recurrències. Tenint en compte l’elevada incidència d’aquesta malaltia, és 

molt probable que bona part d’aquestes persones siguin ateses en centres hospitalaris i 

en centres d’atenció primària sense accés a proves de neuroimatge i d’estudi vascular 

complexes. Per això, la disposició d’una empremta metabolòmica relacionada amb les 

troballes de la neuroimatge és de gran interès. A més, les nostres troballes sobre 

tolerància isquèmica poden contribuir al disseny de tractament de neuroprotecció de 

les dianes moleculars. 

 

Finalment, la fibril·lació auricular és un dels principals factors de risc per a 

desenvolupar un ictus isquèmic. L’estudi farmacogenètic que hem desenvolupat permet 
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identificar els pacients que clarament es beneficien de rebre tractament de prevenció 

primària amb els nous anticoagulants directes i no amb acenocumarol. 
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