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1. Resum  

 

La pneumònia associada a l’ictus (SAP, de l’anglès, stroke-associated pneumonia) és 

una de les complicacions més freqüents i greus de l’ictus, ja que provoca una elevada 

taxa de mortalitat i discapacitat dels malalts que la desenvolupen, així com una major 

despesa sanitària i una estada hospitalària més prolongada. 

 

Fins ara no existeixen tractaments preventius que hagin permès reduir el risc de 

desenvolupar aquesta complicació. A més, el diagnòstic de SAP no és fàcil per als 

metges; fins i tot en el terreny de la recerca, els criteris diagnòstics no són uniformes 

entre estudis. La nostra hipòtesi era que una selecció més acurada dels pacients d’alt 

risc podria conduir a la identificació d’una població que en un futur es pogués beneficiar 

de mesures terapèutiques específiques. Tenint en compte això, el principal objectiu 

d’aquest projecte era identificar, mitjançant diverses eines, biomarcadors sanguinis 

capaços de predir el desenvolupament d’aquesta complicació. Així mateix, l’objectiu 

secundari era contribuir a una millora del diagnòstic de la SAP validant els criteris 

diagnòstics CDC modificats, proposats per un grup d’experts l’any 2015, i avaluar el 

paper de la TC d’alta resolució del tòrax per a la confirmació diagnòstica de la SAP. 

Per acomplir aquests objectius es va dur a terme un estudi prospectiu, multicèntric, en 

8 unitats d’ictus del territori espanyol, en les quals es van incloure un total de 340 

pacients amb ictus dins de les primeres 24 hores des de l’inici dels símptomes. A 

aquests se’ls van extreure dues mostres de sang; la primera, dins de les primeres 24 

hores, i una segona, 24 hores més tard. D’aquestes mostres de sang es va obtenir 

sèrum, plasma i RNA per a l’estudi de biomarcadors, i en un subgrup de 120 pacients, 

a més, es va realitzar la separació de tres subpoblacions leucocitàries (CD3+, CD14+, 

CD16+), de les quals es va obtenir RNA i proteïna per a estudis de descobriment. A 

aquests se’ls va fer un seguiment clínic diari fins al setè dia des de l’ingrés hospitalari 

per determinar l’aparició de pneumònia i posteriorment, als tres mesos, per conèixer el 

seu estat funcional. D’altra banda, en un subgrup de pacients amb ictus més greus es 

va realitzar una TC d’alta resolució del tòrax entre els dies 5 i 7 després de l’ictus. El 

reclutament d’aquests pacients va estar condicionat per l’impacte de la pandèmia de la 

COVID-19, la qual cosa va suposar un endarreriment del ritme d’inclusió i la necessitat 

d’interrompre el reclutament durant tres mesos.  

 



 

 3 

Respecte als biomarcadors, la determinació es va dur a terme des de diversos punts de 

vista. Per una banda, en una cohort de 28 pacients (14 dels quals van desenvolupar 

SAP) es van avaluar biomarcadors coneguts, descrits prèviament pel grup, i d’altres 

descrits a la literatura. Els millors biomarcadors es van mesurar en els 340 pacients 

inclosos a tota la cohort. A més, es van realitzar experiments de proteòmica i 

transcriptòmica a les tres subpoblacions, en un grup de 12 pacients (6 amb SAP, 6 

sense SAP), dels quals se’n van seleccionar els millors candidats per avaluar-los en una 

cohort més gran, de 22 pacients, mitjançant PCR en temps real (RT-PCR, per a RNA) i 

transferència Western (WB, per a proteïnes), a les mateixes subpoblacions. Els millors 

candidats d’aquest experiment van ser validats pel que fa a proteïna en sang perifèrica 

en una cohort de 28 pacients (en ambdós temps) mitjançant ELISA. 

 

 

2. Resultats  

 

El projecte inicial constava de quatre objectius, que en aquest resum sintetitzarem en 

dos. 

 

OBJECTIU 1. Descobriment i validació de biomarcadors 

Mitjançant l’ús de tècniques de proteòmica i transcriptòmica a les diferents 

subpoblacions leucocitàries, limfòcits (CD3+), monòcits (CD14+) i neutròfils (CD16+), 

vam identificar que els neutròfils van ser la subpoblació que més canvis expressava 

entre els pacients que desenvolupaven SAP o no. Així mateix, l’anàlisi bioinformàtica 

d’aquests resultats va mostrar que els processos biològics més alterats en relació amb 

l’aparició de SAP eren la desgranulació dels neutròfils i l’activació dels granulòcits. 

D’aquest experiment, un total de tres candidats proteics de l’experiment de proteòmica 

i 12 gens candidats de l’experiment de transcriptòmica van ser seleccionats per 

validar-los en noves mostres de subpoblacions leucocitàries, mitjançant RT-PCR i WB. 

Malauradament, els tres candidats procedents de l’experiment de transcriptòmica de 

neutròfils no van poder ser identificats mitjançant RT-PCR. De la resta de candidats, 

YKL-40 i PGPRS (proteòmica de neutròfils), S100A8 i S100A12 (transcriptòmica de 

limfòcits), adrenomedul·lina (transcriptòmica de monòcits) i GADD45A (transcriptòmica 

de sang total) van mostrar resultats en la mateixa línia que en l’experiment de 

descobriment. A la darrera tècnica de validació, amb ELISA, i en mostres de sang 
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perifèrica, YKL-40 i S100A12 van ser els candidats que millor mostraven diferències 

entre pacients amb i sense SAP. 

 

En segon lloc, es va explorar un panell de 9 biomarcadors, alguns descrits a la 

literatura i altres de resultats previs del grup, en 38 pacients de la cohort en els dos 

temps en què s’extreia mostra als pacients. D’aquest experiment es van seleccionar 

tres candidats CRP, MR-proADM i SAA, i van ser avaluats a tota la cohort de pacients 

(n = 340). Tots tres biomarcadors van mostrar nivells més elevats en els pacients amb 

SAP, en els dos temps avaluats. Aquest panell de tres marcadors va mostrar una bona 

capacitat predictiva per a la SAP, especialment en el segon temps. Així, el panell va 

mostrar una sensibilitat del 83% i una especificitat del 60% en el temps 1 (<24 hores) 

i una sensibilitat del 91% i una especificitat del 76% en el temps 2 (24-48 hores), 

respectivament. La inclusió d’aquest panell en models de regressió logística, juntament 

amb variables clíniques, va derivar en una millora de la capacitat predictiva, amb unes 

àrees sota la corba que augmentaven de 0,77 a 0,86 en el temps 1, i de 0,86 a 0,92 

en el temps 2, respectivament. 

 

OBJECTIU 2. Millora del diagnòstic clínic de la SAP  

En aquest objectiu es va avaluar la utilitat dels criteris CDC modificats pel diagnòstic de 

la SAP, així com l’ús que actualment se’n fa en la pràctica clínica, en termes de 

diagnòstic i de tractament. Així, dels 340 pacients que es van incloure, 72 (21,8%) van 

desenvolupar alguns tipus d’infecció, de les quals 38 (11,5%) van ser diagnosticades 

pels metges com a pneumònies. D’aquests casos, 24 (7,3%) complien criteris CDC 

modificats pel diagnòstic de la SAP. Es van administrar antibiòtics en un 92% dels 

pacients que complien criteris CDC modificats i en un 50% dels que no els complien. El 

principal predictor de l’ús d’antibiòtics va ser la presència de febre, i la presència de 

símptomes aïllats d’infecció va ser més determinant a l’hora d’iniciar el tractament amb 

antibiòtic que la conjunció de diversos símptomes o el compliment dels criteris CDC 

modificats. Addicionalment, només la SAP diagnosticada amb criteris CDC, i no la 

diagnosticada amb criteris clínics, va demostrar ser un predictor independent de mal 

pronòstic funcional als tres mesos (OR = 4,84 [1,00-23,42]). Paral·lelament, en aquest 

estudi es van obtenir imatges de TC d’alta resolució del tòrax per a la confirmació del 

diagnòstic de SAP en un total de 100 pacients. Actualment, aquestes imatges es troben 

en procés de lectura, i la seva implicació en el maneig de la SAP serà avaluada ben 

aviat. 
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3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

Els resultats finals del present projecte es podrien traduir en un futur en diverses 

indicacions clíniques, com a mínim en tres sentits:  

 

En primer lloc, i des del punt de vista clínic, hem identificat que en la pràctica clínica 

habitual es dona una baixa observança dels criteris CDC modificats pel diagnòstic de la 

SAP, tant pel que fa al diagnòstic com al tractament, en termes d’iniciació d’ús 

d’antibiòtics. També hem demostrat que la pneumònia diagnosticada d’acord amb els 

criteris CDC modificats representa un predictor independent de mal pronòstic funcional 

després d’un ictus, mentre que les pneumònies diagnosticades amb criteri clínic que no 

compleixen el criteris CDC modificats no representen un major risc de mal pronòstic. 

Amb aquestes dades podem inferir que l’ús sistemàtic en la pràctica clínica d’aquests 

criteris, tant per al diagnòstic de la SAP com per a la indicació de tractament amb 

antibiòtic, podria derivar en una reducció de l’ús d’antibiòtics, la qual cosa reduiria el 

risc de resistències bacterianes sense comprometre el pronòstic clínic. 

 

En segon lloc, hem identificat un panell de biomarcadors, que inclou CRP, SAA i MR-

proADM, capaç de predir la SAP, el qual presenta alts nivells de sensibilitat, 

especificitat i precisió. A més, aquests biomarcadors són d’ús habitual en molts 

laboratoris de forma rutinària, de manera que l’ús d’aquest panell en la pràctica clínica 

podria ser immediat un cop la indicació clínica estigués clarament definida. Tindríem un 

primer escenari, determinat per l’alta sensibilitat del panell, en el qual aquests 

biomarcadors podrien mesurar-se en pacients amb alguns símptomes de pneumònia 

(com la febre, que vam definir com la covariable amb més importància per iniciar 

l’administració d’antibiòtics). Un resultat negatiu permetria estalviar-se l’ús 

d’antibiòtics. I en un segon escenari, plausible, determinat per l’alta especificitat del 

panell, podríem identificar un subgrup de pacients amb un risc molt alt de pneumònia, 

que seria el millor grup candidat per provar futurs fàrmacs immunomoduladors. 

 

Finalment, encara que lluny de la pràctica clínica, els nous biomarcadors identificats en 

el present projecte, com YKL-40 i S100A12, representen noves línies de recerca, no 

només com a nous biomarcadors per enriquir el panell anterior, sinó també com a 

noves dianes terapèutiques contra el desenvolupament de la SAP, que tindrien com 

objectiu la modulació de la immunosupressió induïda per l’ictus. En futurs projectes de 
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recerca, mitjançant la biologia de sistemes donarem ús a les dades òmiques 

obtingudes en aquest projecte, juntament amb els millors biomarcadors, amb l’objectiu 

d’identificar noves teràpies immunomoduladores que podrien constituir una alternativa 

a l’ús d’antibiòtics per prevenir aquesta dramàtica complicació. 

 

Com a línia de recerca futura, podem imaginar un assaig clínic basat en els resultats 

dels biomarcadors. El panell de biomarcadors s’avaluaria en pacients amb sospita 

d’infecció (definida com la presència de qualsevol dels ítems que s’avaluen en els 

criteris de CDC, encara que no compleixin els criteris) i, segons els resultats del panell, 

els pacients serien tractats amb antibiòtics o no. Com a continuació del present 

projecte, els investigadors han obtingut finançament addicional per dur a terme el 

projecte “Evaluating Lung Injury as a TargEt against Stroke-Associated Pneumonia 

(ELITE-SAP)”, per part de l’Instituto de Salud Carlos III. En aquesta iniciativa es 

donarà continuïtat als estudis clínics i preclínics en SAP durant els propers anys. 

 

 

4. Bibliografia científica generada  

 

Aquest projecte va generar un total de 9 comunicacions a congressos nacionals i 

internacionals, 3 publicacions a revistes internacionals, 2 més actualment en procés de 

revisió i 2 tesis doctorals. 

 

COMUNICACIONS A CONGRESSOS 

Faura J, et al. “Análisis transcriptómico de subpoblaciones leucocitarias en pacientes 

con neumonía asociada al ictus”. LXX Reunión Anual de la Sociedad Española de 

Neurología.  

 

Bustamante A, et al. “Diagnóstico precoz de neumonía asociada al ictus mediante 

biomarcadores plasmáticos y correlación con tomografía computarizada de tórax de 

alta resolución”. LXX Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología.  

 

Bustamante A, et al. “Early diagnosis of stroke-associated pneumonia by blood 

biomarkers. Correlation with high-resolution computer tomography”. International 

Stroke Conference 2019. 
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Zapata-Arriaza E, et al. “Tomografía computerizada de alta resolución de tórax como 

“gold standard” para la neumonía asociada al ictus: hallazgos radiológicos y validación 

de criterios clínicos”. LXX Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología. 

 

Faura J, et al. “Uso de técnicas–ómicas para el estudio de subpoblaciones leucocitarias 

en pacientes con neumonía asociada al ictus”. III Congreso Anual de la Red 

INVICTUS+ 2019. 

 

Faura J, et al. “Evaluation and characterization of the bronchoalveolar lavage fluid 

following cerebral ischemia in mice”. European Stroke Organisation Conference 2021.  

 

Bustamante A, et al. “Evaluación prospectiva de los criterios CDC modificados para el 

diagnóstico y manejo de la neumonía asociada al ictus. Utilidad de un panel de 

biomarcadores para su predicción”. Congreso Anual de la Red INVICTUS+ 2021. 

 

Bustamante A, et al. “Prospective clinical evaluation of the modified CDC criteria for 

diagnosis and management of stroke associated pneumonia”. International Stroke 

Conference 2022.  

 

Faura J, et al. “A panel of blood biomarkers provides high sensitivity to rule out stroke-

associated pneumonia”. European Stroke Organisation Conference 2022. 

 

PUBLICACIONS 

Schweizer J, Bustamante A, et al. Serum amyloid a – a novel predictor of stroke 

associated infections. Stroke. 2020; 51: 3523-3530. 

 

Faura J, Bustamante A, et al. Stroke-induced immunosuppression: implications for the 

prevention and prediction of post-stroke infections. J Neuroinflammation. 2021; 18: 

127. 

 

Faura J, Bustamante A, et al. Blood biomarkers panels for the early prediction of 

stroke-associated complications. JAHA 2021; 10: e018946. 

 

Maisterra O, Ezcurra G, et al. Factors determining antibiotic initiantion in acute stroke 

patients. Stroke. (Manuscrit en revisió). 
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Faura J, Ramiro L, et al. Evaluation and characterization of the bronchoalveolar lavage 

fluid following cerebral ischemia in two rodent stroke models. Trans Stroke Res. 

(Manuscrit en revisió). 

 

TESIS DOCTORALS 

Júlia Faura Llorens. “Noves estratègies per a la predicció i prevenció de la pneumòmia 

associada a l’ictus”. Universitat Autònoma de Barcelona (27 de setembre de 2021). 

Cum laude. 

 

Elena Zapata Arriaza. “SIPIA-CT: stroke induced 8neumònia in Andalucia: detection 

and validation of clinical-biological markers of stroke-associated pneumonia”. 

Universidad de Sevilla (24 de juny de 2020). Cum laude. 


