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1. Resum  

 

Introducció i justificació de l’estudi 

L’ictus representa la primera causa de discapacitat adquirida en el nostre entorn i la 

segona causa de mort. Aquesta morbimortalitat incrementa amb les recurrències 

després d’haver tingut un primer ictus i, per tant, la prevenció secundària després d’un 

primer episodi és de gran importància. Les estratègies medicoquirúrgiques que es 

poden aplicar per prevenir recurrències depenen del tipus i de la causa de l’ictus. 

Aproximadament 1 de cada 5 ictus estan causats per plaques d’ateroma (popularment 

anomenades “plaques de colesterol”) a l’artèria caròtide interna. En les últimes 

dècades s’ha observat que la inflamació d’aquestes plaques és un dels processos clau 

relacionats amb la progressió i el risc d’ictus posterior. El nostre grup, en col·laboració 

amb altres grups internacionals, va observar que mesurar la inflamació de les plaques 

de la caròtide amb una tècnica d’imatge anomenada tomografia per emissió de 

positrons (PET) predeia els pacients amb més risc de recurrència després d’un ictus i 

permetia identificar quins d’aquests es podrien beneficiar de teràpies més agressives, 

com la cirurgia o la col·locació de stents. Malgrat aquests resultats prometedors, la PET 

és una tècnica cara i escassament disponible a la majoria de centres, motiu pel qual 

sembla difícil la seva implementació generalitzada en una patologia tan freqüent com 

l’ictus isquèmic associat a plaques d’ateroma. En aquest context, disposar de 

marcadors plasmàtics que s’associïn amb la inflamació mesurada per PET podria ser de 

gran utilitat clínica, ja que permetria fer un cribratge inicial i un monitoratge de la 

resposta a tractaments i evitaria fer PETs innecessàries o de repetició. 

 

Objectiu general de l’estudi 

Estudiar marcadors plasmàtics lipoproteics i inflamatoris que es correlacionin amb el 

nivell d’inflamació de les plaques d’ateroma carotídies mesurada mitjançant 18-FDG 

PET en pacients amb ictus isquèmic. 

 

Disseny de l’estudi 

Vam dur a terme un estudi observacional prospectiu de pacients amb ictus isquèmic i 

almenys una placa d’ateroma a l’artèria caròtide interna. L’estudi partia dels pacients 

reclutats en un estudi paral·lel als quals es va realitzar una tomografia per emissió de 

positrons (PET) amb 18-FDG de la caròtide. 
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Procediments de l’estudi 

A tots els pacients inclosos a l’estudi se’ls va realitzar una PET de la caròtide amb 18-

FDG i una analítica en la fase aguda i a l’any de l’ictus per determinar marcadors 

plasmàtics inflamatoris i lipoproteics. Els marcadors plasmàtics es van analitzar 

mitjançant tècniques d’ELISA, Multiplex, cromatografia i autoanalitzador COBAS. Les 

lipoproteïnes es van determinar fisicoquímicament i se’n va analitzar l’efecte en 

macròfags en cultiu i caròtides de ratolí. Als pacients se’ls ha seguit almenys un any i 

durant el seguiment s’han registrat recurrències d’ictus, altres esdeveniments 

cardiovasculars i mortalitat. 

 

 

2. Resultats  

 

A l’estudi es van incloure 91 persones (64 pacients amb ictus isquèmic recent i 27 

persones sanes que van servir de població de control). A tots els pacients amb ictus 

isquèmic se’ls va seguir una mitjana de 14 mesos i es van registrar un 18% de 

recurrències. Tal com s’ha explicat a l’apartat “Procediments de l’estudi”, a tots els 

pacients se’ls va realitzar una analítica basal i una a l’any per mesurar marcadors 

plasmàtics inflamatoris i lipoproteics i estudiar la seva associació amb les principals 

variables d’estudi (inflamació de la placa d’ateroma i recurrències d’ictus). Els 

principals resultats obtinguts es resumeixen per punts a continuació, i a l’apartat 

“Rellevància i possibles implicacions futures” s’exposa la seva importància. 

 

- Anàlisi de biomarcadors amb ELISA: S’ha vist que els pacients amb ictus 

isquèmic presenten nivells més alts d’LDL oxidada (una forma de colesterol modificat) 

que els controls sans i que aquest augment és independent del grau d’estenosi de la 

caròtide. Aquesta major presència d’LDL oxidada pot ser deguda a un alliberament 

d’aquest biomarcador des de la placa d’ateroma. També s’han trobat valors d’apoJ (un 

tipus de lipoproteïna) augmentats en pacients amb ictus isquèmic, la qual també 

podria provenir de la placa, on s’ha descrit la seva presència. També s’ha observat un 

augment significatiu d’LRP1 soluble (sLRP1), que es veu incrementat en patologies 

associades amb risc cardiovascular, en els pacients amb majors nivells d’inflamació a 

les plaques d’ateroma carotídies, i s’ha vist que aquesta associació és independent del 

grau d’estenosi i de l’obesitat. 
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- Anàlisi de biomarcadors amb Multiplex: S’han identificat tres marcadors 

plasmàtics que prediuen amb una elevada sensibilitat el risc de trobar una placa 

altament inflamada: sICAM-1, sVCAM-1 i fractalquina. A més, s’ha vist que sICAM-1 

també prediu de forma independent el risc de recurrència d’ictus isquèmic.  

 

- Determinació d’LDL(-) per cromatografia: S’ha observat que en els pacients que 

han tingut un ictus isquèmic recent el percentatge d’LDL(-) no s’associa amb el grau 

d’inflamació vista per PET, però sí que s’associa de forma independent amb el grau 

d’estenosi carotídia. En canvi, la concentració total d’LDL no es troba augmentada en 

els pacients i no s’associa amb el grau d’estenosi. Aquests interessants resultats 

apunten que és possible que les formes modificades d’LDL tinguin una influència major 

en la progressió de l’ateroesclerosi que no pas el total d’LDL.  

 

- Assaigs enzimàtics de PON i PAF-AH: S’ha vist que les activitats enzimàtiques 

protectores de l’oxidació acetilhidrolasa del factor plaquetari (PAF-AH) i paraoxonasa 

(PON) es troben disminuïdes en els pacients amb ictus. Tanmateix, això podria ser 

degut a una menor concentració de lipoproteïnes en sèrum dels pacients, ja que les 

lipoproteïnes són les principals transportadores d’aquests enzims. No s’ha trobat 

associació entre aquests canvis en l’activitat enzimàtica i la inflamació de les plaques 

d’ateroma carotídies. 

 

- Caracterització de lipoproteïnes en caròtide de ratolí ex vivo: Durant l’estudi 

es van incubar caròtides de ratolins amb sèrum sanguini humà provinent de pacients 

amb ictus isquèmic i controls sans. Els resultats mostren que la incubació amb sèrum 

de controls sans no produeix disfunció endotelial en caròtides de ratolí i en canvi sí que 

ho fa el sèrum de pacients amb ictus isquèmic i plaques d’ateroma a la caròtide. 

Aquests resultats ens indiquen que la disfunció endotelial observada després de la 

incubació amb sèrum de pacients està lligada a factors circulants presents en aquests 

pacients que no hi són en els controls sans. També s’ha vist que la disfunció endotelial 

observada desapareix mitjançant la inhibició, tant no selectiva com selectiva, de les 

isoformes COX-1 i COX-2. 

 

- Aïllament i caracterització de lipoproteïnes en cultius cel•lulars: S’han 

realitzat experiments d’incubació d’LDL(-) amb macròfags i cèl·lules endotelials en 

cultiu. S’ha observat que en presència d’LDL(-) els macròfags alliberen nivells 
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significativament més elevats de sICAM-1, sVCAM-1, fractalquina i sLRP1 (que 

precisament són els marcadors plasmàtics que hem trobat elevats en presència de 

plaques inflamades) que no pas quan es cultiven amb la fracció nativa d’LDL. Aquests 

resultats ens fan pensar que proporcions elevades d’LDL(-) promouen la progressió de 

les plaques carotídies i provoquen un estat proinflamatori crònic dins de la lesió que en 

última instància pot desestabilitzar-se i provocar un alliberament d’algunes de les 

citocines que vam trobar elevades en el plasma dels nostres pacients. 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

En el present estudi, finançat gràcies a La Marató de TV3, hem descobert marcadors 

plasmàtics inflamatoris i lipoproteics que es troben elevats en pacients que han patit 

un ictus isquèmic i que tenen plaques d’ateroma a la caròtide. A més, hem observat 

que alguns d’aquests marcadors s’associen amb la vulnerabilitat de les plaques 

d’ateroma carotídies i que són predictors del risc de recurrència. Finalment, hem vist 

com aquests factors plasmàtics indueixen inflamació en macròfags i disfunció endotelial 

en cultius i models ex vivo. Tots aquests resultats són rellevants des de diferents punts 

de vista. 

 

En primer lloc, hem descobert que les concentracions de sICAM, sVCAM, fractalquina i 

sLRP1 en pacients que acaben de patir un ictus isquèmic prediuen el grau d’inflamació 

de les plaques d’ateroma carotídies mesurada amb PET. Això és molt important, 

perquè en l’última dècada ha quedat palesa la gran importància que té la inflamació en 

el risc de recurrència dels pacients amb ictus i ateroesclerosi carotídia. Fins a cinc 

estudis recents publicats en revistes d’alt impacte han descrit una forta associació 

entre la inflamació mesurada amb PET i el risc de recurrència d’aquests pacients. No 

obstant això, la PET és una prova cara, escassament disponible en molts centres, que 

requereix expertesa per a la seva interpretació i que utilitza radiació ionitzant (cosa 

que en dificulta la realització de manera seriada). Per tant, les molècules descrites en 

el nostre estudi podrien arribar a utilitzar-se en un futur com a cribratge per saber 

quins pacients són candidats a fer una PET o fins i tot per fer-ne el seguiment posterior 

amb mesures seriades. No cal dir que, si se’n confirma la utilitat, permetrien dur a 

terme un maneig d’aquests pacients molt més eficient en costos. De manera 

conseqüent, en el nostre estudi, malgrat tenir un nombre de pacients relativament 
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reduït, una d’aquestes molècules (sICAM) prediu el risc de recurrència en la nostra 

cohort de manera independent. 

 

En segon lloc, hem observat que els pacients amb ictus isquèmic i ateroesclerosi 

carotídia, malgrat tenir nivells totals de colesterol i LDL més reduïts respecte als 

controls, sobretot per un ús més generalitzat de les estatines, presenten una proporció 

més alta de formes modificades d’LDL i d’algunes apolipoproteïnes com l’apoJ. A més, 

hem observat que la proporció d’LDL(-) en els pacients és un predictor independent del 

grau d’estenosi carotídia i en canvi no ho són els nivells totals d’LDL (que és el que 

utilitzem actualment per monitorar els nostres pacients). Això ens indica que és 

probable que formes modificades de l’LDL com l’LDL(-) tinguin un paper més rellevant 

en la gènesi i progressió de les plaques d’ateroma carotídies que no pas els nivells 

totals d’LDL. Per això en un futur caldrà plantejar si és suficient fer el seguiment 

d’aquests pacients a partir dels nivells d’LDL total com fins ara o ens hem de començar 

a fixar en les seves propietats. 

 

En tercer lloc, el nostre estudi aporta coneixement sobre els mecanismes 

fisiopatològics subjacents de l’ateroesclerosi carotídia. Hem pogut observar com la 

incubació de macròfags i cèl·lules endotelials (dos dels subtipus cel·lulars més 

fortament implicats en la progressió de l’ateroesclerosi) amb LDL(-) genera la secreció 

de múltiples molècules inflamatòries, entre les quals destaca sICAM (que hem vist que 

s’associa amb la inflamació i el risc de recurrència). També hem vist que quan incubem 

models de paret arterial ex vivo procedents de ratolí amb el sèrum d’aquests pacients 

s’indueix una disfunció endotelial que no es presenta en els controls. Això encara 

demostra més la implicació que tenen tots aquests factors plasmàtics en la disfunció 

endotelial. A més, hem observat que la inhibició d’isoformes COX pot revertir aquest 

efecte i, per tant, podríem estar davant de noves dianes terapèutiques. 

 

Finalment, si mirem el món de les malalties vasculars amb perspectiva, veiem que ens 

trobem a les portes d’un canvi de paradigma en el maneig de determinats pacients 

amb malaltia ateroescleròtica. I és que en l’última dècada hem vist que el tractament 

amb antiagregants i estatines és insuficient per prevenir les recurrències i la progressió 

de la malaltia en pacients que tenen un estat proinflamatori persistent. Per tant, 

disposar de marcadors plasmàtics inflamatoris (com sICAM) i lipoproteics (com la 

proporció d’LDL(-)) directament relacionats amb aquesta inflamació i progressió de la 
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malaltia pot tenir un gran valor per monitorar aquests pacients, mesurar l’efecte que 

tenen els tractaments i, fins i tot, dissenyar noves dianes terapèutiques. 
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