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1. Resum  

 

El desenvolupament d’epilèpsia després d’un ictus té un impacte molt important per al 

pacient, tant des del punt de vista cognitiu com fins i tot de recuperació motora. Per 

tant, l’estudi de l’epileptogènesi postictus ens podria permetre millorar la qualitat de 

vida d’aquests pacients. 

 

L’objectiu d’aquest estudi és trobar factors clínics, radiològics i biomarcadors dels 

diferents processos que es posen en marxa després d’un ictus (inflamació, mort 

neuronal, adhesió cel·lular, proliferació astrocítica i angiogènesi) que ens permetin 

predir els pacients amb més risc de desenvolupament d’epilèpsia postictus i, així, 

conèixer els processos que inicien l’epileptogènesi. 

 

S’han avaluat 1.115 pacients amb ictus (941 amb ictus isquèmic i 174 amb 

ictus hemorràgic), inclosos prèviament de forma prospectiva a l’estudi Stroke-

Chip, en el qual es van valorar diferents marcadors durant la fase aguda. 

Aquests pacients s’han reavaluat clínicament de manera prospectiva tenint en 

compte el moment en el qual s’inicien les crisis i el desenvolupament 

d’epilèpsia. S’han estudiat factors clínics, radiològics i marcadors biològics en 

sèrum que predisposen al desenvolupament d’epilèpsia. També, en una mostra 

seleccionada dels pacients que han desenvolupat epilèpsia, conjuntament amb 

un grup control, s’ha realitzat una exploració neuropsicològica, una RM cerebral i s’ha 

extret una segona mostra de sang. Amb les mostres de sang obtingudes s’ha realitzat 

un estudi exploratori per al descobriment de nous biomarcadors. 

 

En una anàlisi de tots aquests factors en conjunt, tractem de descriure els factors 

clínics, radiològics i biomarcadors específics en sèrum que s’associen amb el 

desenvolupament d’epilèpsia. 

 

 

2. Resultats  

 

S’han descobert 2 biomarcadors (NCAM i TNF-R1) que poden exercir un paper 

important en la predicció de les crisis simptomàtiques agudes. La combinació d’aquests 
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biomarcadors amb la gravetat i el tipus d’ictus incrementen el risc d’aparició d’aquestes 

crisis. 

 

També s’han trobat 3 biomarcadors associats amb el desenvolupament d’epilèpsia 

postictus en un seguiment a llarg termini. Una baixa expressió de les proteïnes S100b i 

Hsc70, una sobreexpressió de l’endostatina, juntament amb la gravetat de l’ictus i la 

història de crisis simptomàtiques agudes, prediuen l’aparició de crisis epilèptiques 

durant el seguiment. 

 

En una anàlisi exploratòria (Discovery) per trobar expressions diferencials 

d’entre 480 proteïnes, cal destacar que 9 proteïnes (CASP-8, TNFSF-14, 

STAMB, ENRAGE, EDA2R, SIRT2, TGF-alfa, OSM i CLEC1B) tenien una clara 

baixa expressió basal en els pacients que acabaven desenvolupant epilèpsia, 

algunes de les quals (TNFSF-14, CLEC1B i OSM) s’incrementaven de forma 

significativa després de l’aparició de crisis epilèptiques, i 2 proteïnes (SRC i 

STAI1) tenien un nivell diferent d’expressió basal-seguiment, s’incrementaven 

després de desenvolupar epilèpsia i disminuïen en els controls. 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

La identificació de pacients amb un major risc de desenvolupar crisis epilèptiques ens 

pot ajudar a desenvolupar noves línies de tractament per a la seva prevenció i, així, 

millorar la gestió del pacient des del començament. També ens permet el disseny de 

noves escales predictives d’epilèpsia postictus que combinin aquests biomarcadors amb 

els factors de risc clínics ja coneguts. Aquesta prevenció acabarà significant una millora 

de la qualitat de vida per al pacient i, en conseqüència, un estalvi per al sistema de 

salut. 

 

A més, la detecció de nous biomarcadors ens ajuda a entendre millor els mecanismes 

involucrats en l’epileptogènesi i ens permet crear i desenvolupar nous estudis per 

continuar investigant en aquesta àrea. 
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