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1. Resum  

 

Aquest projecte s’emmarca en la necessitat de millorar tant el diagnòstic com el 

tractament de l’ictus. El nostre grup el formen majoritàriament neuròlegs experts en 

ictus de diferents hospitals de Catalunya, que atenen diàriament pacients amb ictus. En 

els darrers anys, l’extracció del trombe amb un catèter (trombectomia) ha millorat 

radicalment l’evolució de l’ictus. Però, a més, ens ha permès disposar del trombe que 

havia provocat l’ictus. Considerem que podria ser útil invertir aquest paper del trombe, 

per passar de ser responsable d’arruïnar la vida a un pacient a ser útil per millorar el 

diagnòstic de l’ictus i el tractament.  

 

Els objectius generals del projecte es resumeixen en: veure si amb l’anàlisi del trombe 

érem capaços de saber on s’havia format (i saber la causa de l’ictus); esbrinar si els 

trombes més difícils d’extreure tenien una composició diferent; analitzar les proteïnes 

que formen el trombe i comprovar si amb l’escàner cerebral en podíem saber 

directament la composició. 

 

Per dur a terme l’estudi vam comptar amb la solidaritat dels pacients que van 

presentar un ictus agut i van ingressar als hospitals que van participar a l’estudi 

(Hospital Vall d’Hebron, Hospital Germans Trias i Pujol i Hospital Universitari de 

Bellvitge). Vam convidar a participar a l’estudi (mitjançant un consentiment informat) 

els pacients que, un cop atesos pels serveis d’urgències i després de rebre el 

tractament pertinent per l’ictus, se’ls va poder extreure i analitzar el trombe. A més de 

totes les proves i tractaments rebuts, se’ls va registrar el ritme de cor durant diverses 

setmanes per buscar arítmies ocultes. Se’ls van realitzar les visites ambulatòries 

convencionals, iniciant els tractaments necessaris en cada cas per prevenir 

complicacions. 

 

En resum, la metodologia que es va utilitzar per poder saber la causa de l’ictus va ser 

comparar els trombes formats al cor amb aquells que es van formar a la caròtide. Per 

veure si els trombes més difícils d’extreure eren diferents de la resta, vam comparar la 

composició dels trombes que van requerir més d’un intent de trombectomia (tractar 

d’extreure el trombe amb un catèter) davant dels que es van extreure fàcilment amb 

un sol intent. Es va realitzar una anàlisi proteòmica avançada per identificar i 

quantificar les proteïnes implicades en els processos de formació del trombe. Per a 
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l’anàlisi del trombe mitjançant les imatges d’escàner cerebral es va crear un algoritme 

que va permetre analitzar les imatges de manera ràpida i automàtica mitjançant 

tècniques d’intel·ligència artificial, tant per saber si existia el trombe al cervell com per 

conèixer-ne la composició. 

 

L’anàlisi del trombe es va fer mitjançant tècniques de preparació, fixació i conservació 

a càrrec de personal expert del Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Vall 

d’Hebron. Es van emprar tant tècniques convencionals (hematoxilina i eosina) com 

avançades (immunohistoquímica) per saber quina quantitat d’hematies, plaquetes, 

fibrina i leucòcits tenia cada trombe. 

 

 

2. Resultats  

 

Els resultats de l’estudi van demostrar que els trombes del cor i de les caròtides són 

diferents. Els trombes del cor tenen més plaquetes, mentre que els trombes de les 

caròtides tenen més leucòcits (en concret un tipus, els limfòcits TCD4). Això es 

produeix en el context d’una reacció inflamatòria, que és més evident amb la ruptura 

de la placa de la caròtide que amb el trombe format per dipòsit al cor (la majoria de 

vegades per una arítmia anomenada fibril·lació auricular). Aquests resultats són 

rellevants, ja que molts estudis que han avaluat la composició del trombe no han estat 

capaços de detectar diferències a l’origen. Això és perquè van realitzar un examen amb 

tècniques convencionals per analitzar els elements més bàsics (fibrina, glòbuls 

vermells, etc.). En el nostre estudi, vam fer servir tincions més complexes per analitzar 

altres tipus de cèl·lules (plaquetes, limfòcits, macròfags, etc.), cosa que ens va 

permetre estudiar aquesta població extensament. 

 

A més, amb aquesta anàlisi vam comprovar que els trombes rics en plaquetes són més 

durs que els que tenen menys quantitat de plaquetes. Això té a veure amb 

l’organització del trombe, ja que les plaquetes activen diversos factors que faciliten la 

formació de xarxes de plaquetes que s’embolcallen amb fibrina (una proteïna que 

endureix el trombe). A més, vam poder replicar aquests resultats en una nova tècnica, 

que no havia estat mai utilitzada anteriorment, per analitzar els trombes (citometria de 

flux), cosa que ens converteix en pioners en aquest camp. 
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L’anàlisi de les proteïnes va permetre corroborar que els trombes del cor i de les 

caròtides són diferents entre si. Però, a més, també es va demostrar que, encara que 

el trombe es formi en un lloc o altre, la composició de proteïnes pot variar en cada 

pacient. Per exemple, dins dels trombes formats al cor n’hi ha amb una composició 

més semblant a la malaltia de les artèries i d’altres relacionades amb la contracció del 

múscul (amb proteïnes com miosina-14, miosina-9, miosina-12A). 

 

L’anàlisi de l’escàner cerebral va possibilitar conèixer la composició del trombe de 

manera molt ràpida i automàtica, ja que es va crear un algoritme especial per fer 

l’anàlisi. En comparació amb les tècniques convencionals d’anàlisi del trombe, aquest 

algorisme va tenir la capacitat de detectar els trombes amb alta composició d’hematies 

amb una gran validesa diagnòstica (sensibilitat del 77%, especificitat del 85%). 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

Els resultats obtinguts són rellevants, ja que ajuden a millorar tant el diagnòstic com el 

tractament de l’ictus. Pel que fa al diagnòstic, en aquells casos en què es desconegui la 

causa de l’ictus, amb l’estudi del trombe podrem saber si té un perfil de trombe 

procedent del cor o trombe procedent de la caròtide. Així, quan el pacient tingui el 

perfil del trombe procedent del cor, es buscaran causes encobertes d’embolisme com la 

fibril·lació auricular. En altres casos, quan el pacient tingui malalties que predisposin a 

tenir embolismes tant del cor com de la caròtide, conèixer-ne l’anàlisi ajudarà a saber 

si ha vingut d’un lloc o d’un altre. 

 

Saber si el trombe serà fàcil o difícil d’extreure amb la trombectomia ajudarà a triar el 

millor catèter per extreure’l. Si bé això requereix extreure part del trombe per 

analitzar-lo, la qual cosa podria demorar aquesta informació. Per aquest motiu es va 

plantejar utilitzar una tècnica alternativa com la citometria del trombe, que permet 

analitzar el trombe de manera molt ràpida (en minuts). Però encara més ràpid pot ser 

analitzar directament l’escàner que es fa a tots els pacients per saber quin tipus d’ictus 

tenen. D’aquesta manera es pot seleccionar quin és el tractament que beneficia més el 

pacient. 
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Els resultats de l’anàlisi de les proteïnes ajuden a conèixer amb exactitud la composició 

del trombe, cosa que podrà ajudar a dissenyar tractaments més específics per millorar 

la ruptura del trombe (trombòlisi), fins i tot personalitzant el tractament a cada trombe 

i cada pacient (medicina personalitzada).  

 

Amb els resultats obtinguts i l’experiència acumulada, el grup de recerca col·labora 

amb altres xarxes internacionals per analitzar els trombes i millorar el pronòstic dels 

pacients amb ictus. 
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