
 

 

 

INFLUÈNCIA DE PARTÍCULES DELS MOTORS DIÈSEL COM 

DE CONTAMINANTS ATMOSFÈRICS EN LA LESIÓ 

CEREBRAL I REPARACIÓ DESPRÉS DE L'ICTUS 

EXPERIMENTAL 
 

 

Dra. Anna Rosell Novel 

Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron - VHIR  

 

 

  



2 
 

1. Resum  
 

La contaminació de l’aire a les ciutats està formada per partícules (PM), gasos, 

compostos orgànics i metalls. Tanmateix, es considera que la fracció de partícules de la 

combustió artificial de combustibles fòssils, és a dir, les partícules d’escapament dièsel 

(DEP), és la més nociva per a la salut humana. A mesura que la partícula es fa més 

petita, més pot penetrar en els òrgans i més accions perjudicials pot infligir. A més, la 

contaminació de l’aire es classifica com un factor de risc important per a la mortalitat i 

les dades recents indiquen que la mortalitat global i la morbiditat de les malalties 

cardiovasculars estan fortament influenciades per les accions perjudicials per PM. Entre 

les malalties cardiovasculars, l’ictus és la segona causa de mort a escala mundial i el 

85% dels ictus són causats per l’oclusió dels vasos sanguinis que irriguen el cervell. En 

aquest context, es creu que la PM contribueix a la patologia de l’ictus isquèmic 

mitjançant mecanismes d’inflamació, protrombosi i/o recuperació deteriorada. 

 

Aquest projecte pretén investigar la possible interacció de les DEP al cervell amb els 

mecanismes fisiopatològics de la isquèmia cerebral abans i durant la fase aguda de la 

malaltia, mitjançant models experimentals que inclouen un model de ratolí d’isquèmia 

cerebral in vivo, mitjançant cèl·lules mare neurals (NSC) in vitro i mitjançant un assaig 

turbidimètric ex vivo de formació de coàguls i lisi induïda per tPA amb mostres de 

plasma d’humans i ratolins. Les metal·loproteïnases de matriu (MMP) són enzims clau 

relacionats amb lesions i inflamació en l’ictus agut, però també són essencials en la 

remodelació del teixit postictus. Als pulmons de ratolins sans exposats a DEP durant 3 

dies (agut) o 3 setmanes (crònic), els nivells d’MMP no es van alterar. Tanmateix, al 

cervell van disminuir després de l’exposició aguda a DEP, però van augmentar després 

de l’exposició crònica. L’exposició crònica va reduir les quantitats de neurones corticals, 

mentre que ambdues exposicions van mostrar menys NSC en el flux migratori rostral 

que coincideixen amb les dades in vitro en què la viabilitat de les NSC estava en perill. 

Després d’una exposició aguda o crònica a DEP, els ratolins van patir una oclusió 

permanent de l’artèria cerebral mitjana (MCAo, isquèmia). Als pulmons del grup 

exposat crònicament, es va observar una resposta MMP alterada juntament amb 

macròfags alveolars reduïts i augment dels macròfags i monòcits intersticials. 

Tanmateix, la lesió cerebral produïda per la isquèmia cerebral no es va agreujar per la 

preexposició a DEP, i no es van observar canvis en els nivells d’MMP cerebrals ni en el 

recompte de cèl·lules de diferents cèl·lules de l’SNC. Es van estudiar els possibles 
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efectes sistèmics de l’exposició a DEP relacionats amb l’ictus analitzant les 

característiques plasmàtiques trombogèniques/trombolítiques mitjançant turbidimetria. 

Després de la isquèmia, el plasma de ratolí i humà va presentar característiques 

protrombogèniques en presència de DEP, mentre que la trombòlisi es va alentir en el 

grup crònic isquèmic i va tornar als nivells basals després de l’exposició a DEP. A més, 

el plasma de persones que vivien en zones altament contaminades presentava una 

trombòlisi accelerada en comparació amb els individus que vivien en zones menys 

contaminades. 

 

En conclusió, hem descobert que les partícules d’escapament del dièsel poden regular 

l’expressió de proteases cerebrals en animals sans, alhora que redueixen els grups de 

cèl·lules neurals progenitores i neurones madures, la qual cosa posa en perill l’equilibri 

fisiològic de l’SNC. El paper perjudicial esperat de l’exposició a DEP en el context de la 

isquèmia cerebral mitjançant l’exacerbació de la lesió d’infart no s’ha observat en les 

condicions provades, tot i que cal dilucidar la influència en la reparació postictus. A 

nivell sistèmic, l’exposició a DEP va influir en el reclutament de poblacions de leucòcits 

inflamatoris als pulmons després de la isquèmia i va induir característiques 

protrombòtiques al plasma que podrien influir en els coàguls cerebrals en la malaltia 

d’ictus i el resultat de les teràpies trombolítiques, que avui dia són l’únic tractament 

per a l’ictus isquèmic en el fase aguda de la malaltia. 

 

 

2. Resultats  

 

1-L’exposició aguda a SRM1650b DEP disminueix els nivells d’MMP al cervell 

de ratolins naïfs. A: Disseny experimental: després de 3 dies d’exposició, es van 

obtenir cervells i pulmons per a l’anàlisi d’MMP. B: Nivells d’MMP-3, -8 i -9 als pulmons. 

C: Les MMP es van analitzar a diferents regions del cervell i es van observar nivells 

d’MMP disminuïts en diverses d’aquestes àrees. Les dades es representen com a 

mediana (IQR). * p<0,05, ** p<0,01, PBS(n=6), SRM2975(n=6) o SRM1650b(n=6). 
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2-Els marcadors de neurogènesi cerebral es van reduir després de l’exposició 

a SRM1650b en ratolins naïfs. A: Disseny experimental: exposició a DEP de 3 dies i 

3 setmanes abans de l’estudi d’immunofluorescència al cervell. B: Gràfics de barres i 

imatges representatives que mostren la reducció de Ki-67+ en ratolins exposats de 

manera aguda. C: Gràfics de barres i imatges representatives d’immunofluorescència 

de l’estudi Nestin+ i NeuN+ que mostren una àrea positiva reduïda en ratolins 

exposats crònicament. Les dades es representen com a mediana (IQR). Escala: 200 

µm. Es fan comparacions entre DEP i PBS. * p<0,05. PBS agut(n=5), SRM1650b(n=5) 

i PBS crònic(n=4), SRM1650b(n=5). 
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3-Mesures de lesions d’infart després d’una exposició crònica a DEP a les 24 

hores d’isquèmia permanent. A: Visió general del disseny experimental. B: Gràfics 

de barres que mostren les quantificacions d’infart i edema i imatges representatives del 

TTC. Les dades es representen com a mitjana ± SD. ns: no significatiu. PBS (n=9), 

SRM2975 (n=10). 
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4-Alteracions d’MMP als pulmons després de la isquèmia en ratolins exposats 

crònicament. Hi ha una resposta d’MMP inflamatòria després de la isquèmia als 

pulmons de ratolins isquèmics PBS, que no s’observa després de l’exposició crònica a 

SRM1650b. Dades representades com a mediana (IQR). * p<0,05. naïve: PBS(n=6), 

SRM1650b(n=4) i MCAo-PBS(n=5), SRM1650b(n=5). 

 
 

 

5-Estudi de turbidimetria de formació i lisi de trombes en ratolins naïfs i 

isquèmics exposats de manera aguda. A: Visió general del disseny experimental 

amb corbes turbidimètriques representatives. B: Després de la isquèmia, el temps de 

retard s’escurça, la formació del pendent s’accelera (CRc) i la densitat del trombe 

(MaxAbs) augmenta. Dades representades com a mediana (IQR). * p<0,05, ** 

p<0,01, *** p<0,001. naïve-PBS (n= 9), SRM1650b (n= 8) i MCAo-PBS (n= 6), 

SRM1650b (n= 5). 
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6-Formació i lisi de trombes en animals naïfs i MCAo exposats crònicament. A: 

Visió general del disseny experimental. B: CRc i MaxAbs, paràmetres de formació, es 

modifiquen en el grup isquèmic i s’incrementen després de l’exposició a DEP, mentre 

que els paràmetres de lisi només van mostrar diferències després de la isquèmia en els 

ratolins exposats a DEP. Dades representades com a mitjana ± SD o mitjana (IQR). * 

p<0,05, ** p<0,01. *** p<0,001. naïve-PBS (n= 7), SRM1650b (n= 9) i MCAo-PBS 

(n= 5), SRM1650b (n= 6). 
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7-Assaig turbidimètric en plasmes de pacients de control i ictus isquèmic. A: 

Visió general del disseny experimental i corbes turbidimètriques representatives. B: Es 

van observar temps de latència reduïts (temps de retard), augment de les taxes de 

formació de coàguls (CRc) i absorbàncies màximes en coàguls de pacients amb IS el 

plasma dels quals va estar exposat a DEP durant l’assaig. Aquesta diferència es va 

convertir en significativa en la taxa de formació de trombes quan es va comparar el 

plasma no exposat dels controls. Dades representades com a mediana (IQR). ns: no 

significatiu. * p<0,05. Co: Control, IS: ictus isquèmic. 
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8-La lisi del coàgul és més ràpida en el grup molt exposat a PM2,5. A: Visió 

general del disseny experimental i corbes turbidimètriques representatives. B: Barres 

gràfiques que mostren un temps de coagulació reduït, un temps de lisi i una lisi 50 

Tmax al grup altament exposat en comparació amb el menys exposat. Dades 

representades com a mediana (IQR). *p<0,05. 
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3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

Els resultats demostren els riscos per a la salut de l’exposició a contaminants de l’aire 

com les partícules d’escapament dièsel en entorns urbans o industrials, que podrien 

disminuir el potencial neurogènic fisiològic del cervell en individus sans i en malalties 

específiques com l’ictus, en què l’exposició a nivells elevats de partícules dièsel podria 

influir en la coagulació de la sang i la resposta als fàrmacs trombolítics. En general, 

aquest estudi experimental posiciona els contaminants atmosfèrics com les partícules 

d’escapament dièsel com a factors de risc ambiental per a la salut humana que afecten 

directament el cervell amb un impacte potencial en pacients amb ictus. 
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