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1. Resum  

 

Un dels elements de la dieta més estudiats en relació amb l’ictus isquèmic són els 

omega-3 d’origen marí, que ens arriben a través del peix blau (sardina, seitó, salmó, 

tonyina, etc.). No obstant això, l’escassetat de recursos marins, la contaminació dels 

mars i la rellevància creixent del vegetarianisme i del veganisme han posat el focus en 

els omega-3 d’origen vegetal, com l’àcid alfa-linolènic (ALA). Fins fa molt poc s’ha 

cregut que aquest omega-3, que és present en aliments com les nous o la soja, 

aportava un benefici moderat en la salut del cervell, i sempre molt menor que els 

omega-3 d’origen marí. Per tant, només se li podia adscriure un efecte beneficiós en 

aquelles poblacions que per raons diverses menjaven poc peix blau. Espanya és un 

país on tradicionalment encara es menja molt peix blau (en especial en població d’edat 

més avançada). Per tant, és un escenari ideal per investigar si els omega-3 marins i els 

vegetals poden treballar de manera sinèrgica per reduir el risc d’ictus isquèmic. Hem 

fet servir dades i mostres de la cohort EPIC-Spain, que inclou més de 40.000 

participants sans, la salut dels quals s’ha seguit durant anys (en molts casos dècades). 

D’entre aquests 40.000 participants, vam seleccionar 438 individus (anomenats casos) 

que durant el seguiment van patir ictus isquèmic. Per cada un dels casos vam buscar 

un participant (anomenat control) de característiques similars al cas (mateix sexe, 

mateixa edat en el moment d’entrar a l’estudi, mateix node i època de reclutament). 

Per tant, teníem 438 parelles de casos i controls. Una de les novetats del nostre estudi 

és que no els vam preguntar sobre els hàbits alimentaris (com encara es fa en molts 

estudis), ja que això genera dades imprecises i poc acurades. Vam optar per 

determinar els nivells d’omega-3 (marins i vegetals) en les mostres de sang 

(membrana d’eritròcit) que teníem dels participants en el moment d’entrar a l’estudi. 

Això ens va donar una idea objectiva i no esbiaixada de la ingesta regular d’aquests 

omega-3 per part dels participants. Els dos resultats es resumeixen al Resum gràfic. 

Primer, vam constatar que la població estudiada era una gran consumidora de peix 

blau i, per tant, estava ja molt protegida pels omega-3 marins. Tradicionalment s’ha 

considerat que els omega-3 marins confereixen la màxima protecció (risc baix) quan 

els seus nivells en sang són superiors al 8% (ratlla verda). Per contra, l’estat de 

desprotecció per part dels omega-3 marins (risc alt) comença per sota del 4% (ratlla 

vermella). Mirant els nivells en sang d’omega-3 marins (punts blau cel – part superior 

de la gràfica), els participants es repartien entre les zones de risc baix i mitjà, ja que 

quasi cap participant estava per sota del 4% (zona de risc alt). El segon resultat, i més 
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important, fa referència als omega-3 vegetals (punts blau marí – part inferior de la 

gràfica). Aquells participants que tenien nivells baixos d’ALA (Q1 – a l’esquerra de la 

ratlla discontínua grisa), tot i que tenien nivells notables d’omega-3 marins (en molts 

casos superiors al 8%), tenien un risc un 21% més alt de patir ictus isquèmic que els 

participants que ingerien més omega-3 vegetal (Q2-Q5 – a la dreta de la ratlla grisa).  

 
 

 

2. Resultats  

 

El projecte s’ha convertit en un article científic. Tot seguit exposem els resultats que 

constitueixen l’eix vertebral d’aquest article.  

 

En primer lloc, vam observar la distribució dels nivells d’àcids grassos omega-3 de la 

població (n = 876, repartits entre 438 casos i 438 controls aparellats). Tal com hem 

esmentat anteriorment, la població estudiada té una alta ingesta d’àcids grassos 

omega-3 d’origen marí (traduït en una gran acumulació d’aquestes molècules a les 

membranes dels eritròcits). Cal destacar que més de la meitat de la població del nostre 

estudi (59%) té un índex omega-3 (definit com la suma dels percentatges en eritròcits 

dels dos àcids grassos marins més abundants) superior al 8% (franja verda a la Figura 

1), que és un llindar considerat com a “protector enfront del risc cardiovascular”. Per 
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contra, només dos participants (el 0,2% del total) presenten un índex omega-3 inferior 

al 4% (franja vermella), considerat com a “risc alt”. La resta de la població (41%) se 

situa entre el 4 i el 8%, és a dir, “risc mitjà”. Per tant, això reforça la idea que, si hi ha 

associació beneficiosa pels omega-3 vegetals, serà malgrat la protecció (per si sola ja 

molt alta) que confereixen els omega-3 marins. 

 

 
Figura 1 – Distribució de l’índex omega-3 (suma del contingut en eritròcits dels dos omega-3 marins 

principals) en la població estudiada. 

 

Seguidament, ens vam centrar a explorar la distribució dels nivells d’ALA en eritròcits 

de la població del nostre estudi. A la figura següent podem observar els percentatges 

d’ALA respecte al total d’àcids grassos quantificats a les membranes dels eritròcits de 

la nostra població. Les línies vermelles horitzontals són els punts de tall que 

determinen la divisió de la nostra població en quintils (Q1 = 0-20%; Q2 = 20-40%; 

Q3 = 40-60; Q4 = 60-80; Q5 = 80-100%). 

 
Figura 2 – Distribució de la proporció d’ALA (àcid alfa-linolènic – principal omega-3 vegetal) en eritròcits 

en la població estudiada. 
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A la taula següent tenim la distribució de les variables basals (en el moment d’obtenció de les mostres) segons els quintils d’ALA:  
 
Taula 1 – Distribució de les variables demogràfiques, clíniques i d’estil de vida de la població estudiada, segons els quintils de la proporció d’àcid alfa-
linolènic (ALA) a la membrana de l’eritròcit. 
 

 Quintils d’ALA en eritròcit 

Variable 

Q1 
(<0.067%;  

mediana, 0.059%) 
n = 175 

Q2 
(0.067 a 0.081%; 

mediana, 0.074%) 
n = 175 

Q3 
(0.081 a 0.094%; 

mediana, 0.088%) 
n = 176 

Q4 
(0.094 a 0.112%; 

mediana, 0.103%) 
n = 175 

Q5 
(>0.112%; 

mediana, 0.103%) 
n = 175 

P 

Edat, anys 53.8 ± 7.4 54.8 ± 7.4 55.7 ± 6.9 56.0 ± 6.9 55.8 ± 7.1 0.026 
Dones, N (%) 81 (46.3) 71 (40.6) 84 (47.7) 85 (48.6) 89 (50.9) 0.382 
Centre      <0.001 
   Granada, N (%) 20 (11.4) 30 (17.1) 17 (9.7) 27 (13.7) 23 (13.1) - 
   Múrcia, N (%) 39 (22.3) 43 (24.6) 65 (36.9) 64 (36.6) 79 (45.1) - 
   Navarra, N (%) 116 (66.3) 102 (58.3) 94 (53.4) 87 (49.7) 73 (41.7) - 
Índex de massa corporal, kg/m2 29.6 ± 4.4 29.5 ± 3.6 29.2 ± 3.9 29.1 ± 3.9 29.2 ± 4.1 0.628 
Diabetis, N (%) 14 (8.0) 15 (8.6) 15 (8.5) 24 (13.7) 21 (12.0) 0.291 
Hipertensió, N (%) 64 (36.6) 51 (29.1) 58 (33.0) 72 (41.1) 73 (41.7) 0.068 
Fumador      0.011 
   Mai, N (%) 88 (50.3) 91 (52.0) 96 (54.5) 107 (61.1) 108 (61.7) - 
   Actualment, N (%) 22 (12.6) 34 (19.4) 35 (19.9) 26 (14.9) 34 (19.4) - 
   Exfumador, N (%) 65 (37.1) 50 (28.6) 45 (25.6) 42 (24.0) 33 (18.9) - 
Dades dietètiques - consum       
   Fruites i verdures, g/d 597.4 ± 283.1 597.5 ± 339.0 612.8 ± 270.5 631.0 ± 280.4 639.5 ± 306.2 0.276 
   Carn vermella, g/d 50.6 ± 41.64 49.9 ± 39.8 38.7 ± 32.7 38.1 ± 38.2 33.5 ± 33.0 <0.001 
   Làctics i derivats, g/d 256.1 ± 166.8 249.8 ± 149.6 227.9 ± 161.8 281.3 ± 178.8 273.1 ± 167.7 0.039 
   Fibra, g/d 25.6 ± 8.0 25.6 ± 9.2 25.7 ± 8.5 26.2 ± 8.6 26.4 ± 9.5 0.868 
Omega-3 marins en eritròcits       
   EPA, % 0.80 ± 0.35 0.87 ± 0.31 0.93 ± 0.36 0.99 ± 0.42 1.05 ± 0.41 <0.001 
   DHA, % 7.32 ± 1.46 7.54 ± 1.19 7.45 ± 1.23 7.59 ± 1.41 7.53 ± 1.37 0.360 
   Índex omega-3, %* 8.12 ± 1.74 8.41 ± 1.42 8.38 ± 1.49 8.59 ± 1.73 8.58 ± 1.69 0.044 

P obtingut per khi quadrat (variables categòriques) o per anàlisi de la variància (1-way ANOVA; variables contínues, amb transformació de rang prèvia per 
aquelles amb distribució no normal).  
EPA, àcid eicosapentaenoic; DHA, àcid docosahexaenoic.  
*Definit com la suma de les proporcions d’EPA i DHA. 
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Seguidament, vam buscar el risc associat a tenir ictus isquèmic per a cada un dels 

quintils d’ALA, establint com a quintil de referència el primer. Per fer això, vam 

desenvolupar models de regressió de Cox, en què la variable dependent era ictus 

isquèmic (ictus/control) i la variable independent era el quintil d’ALA en eritròcit. Es 

van crear diferents models: el Model 1 és sense ajustar per cap altra variable. El Model 

2 és ajustant per les variables usades per fer l’aparellament de casos i controls (és a 

dir, centre de reclutament [Navarra, Múrcia, Granada], sexe [home, dona] i edat en el 

moment d’entrar a l’estudi [anys]). Al Model 3, a més es van incloure variables que 

confereixen risc cardiovascular, com ara l’índex de massa corporal (kg/m2), diagnòstic 

basal de diabetis (sí, no), diagnòstic basal d’hipertensió (sí, no), tabaquisme a l’estat 

basal (mai fumador, actualment fumador, exfumador). Al Model 4, a més es van 

incloure les variables dietètiques (fruites i verdures, carn vermella, làctics i derivats, 

fibra) el consum de les quals pot augmentar o reduir el risc d’ictus isquèmic. 

Finalment, al Model 5 es va incloure l’índex omega-3. Les dades estan representades a 

la taula següent.  

 
Taula 2 – Risc d’incidència d’ictus isquèmic (quocient de riscos instantanis, 95% d’interval de confiança) 

per als quintils de la proporció d’àcid alfa-linolènic (ALA) en eritròcit. 

 
 Quintils d’ALA en eritròcit 
 Q1 

n = 175 
Q2 

n = 175 
Q3 

n = 176 
Q4 

n = 175 
Q5 

n = 175 P 
Casos 
d’ictus 104 80 85 77 92  

Model 1 1.00 (Ref) 0.74 (0.55; 0.98)* 0.76 (0.57; 1.02) 0.73 (0.55; 0.98)* 0.95 (0.72; 1.26) 0.081 
Model 2 1.00 (Ref) 0.69 (0.51; 0.92)* 0.73 (0.54; 0.97)* 0.67 (0.50; 0.90)* 0.85 (0.64; 1.13) 0.036 
Model 3 1.00 (Ref) 0.76 (0.57; 1.02) 0.78 (0.58; 1.04) 0.70 (0.52; 0.95)* 0.92 (0.69; 1.24) 0.106 
Model 4 1.00 (Ref) 0.75 (0.56; 1.01) 0.78 (0.58; 1.04) 0.72 (0.53; 0.98)* 0.95 (0.71; 1.28) 0.104 
Model 5 1.00 (Ref) 0.75 (0.56; 1.01) 0.78 (0.58; 1.04) 0.72 (0.53; 0.98)* 0.95 (0.71; 1.28) 0.106 
 
D’aquesta taula en podem extreure un parell de comentaris. En primer lloc, en 

comparació amb el primer quintil (Q1-referència), tots els altres tenen quocients de 

riscos instantanis inferiors a 1 (i, per tant, hi ha reducció de risc, tot i que només és 

estadísticament significativa en aquells marcats amb “*”). L’addició successiva de 

variables d’ajustament no modifica les associacions observades pel que fa al seu sentit. 

Sí que hi ha una lleugera atenuació de la força de les associacions a mesura que es van 

incorporant les variables d’ajustament. En segon lloc, el comportament no és homogeni 

entre quintils. 
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Aquesta aparent dissonància és deguda al fet que, com a mínim pel que fa al risc 

d’ictus isquèmic en relació amb els nivells d’ALA en eritròcits, no hi ha una associació 

lineal. Això ens va portar a explorar altres tipus d’associacions no lineals. A la figura 

següent podem observar el que es coneix com a spline, representació gràfica de com 

es comporta l’associació en un model no lineal, incloses les variables d’ajustament 

descrites per al Model 5 de la taula anterior. La corba vermella representa el risc d’ictus 

isquèmic, mentre que les corbes discontínues són els intervals de confiança del 95%. 

Les línies verticals discontínues marquen els cinc quintils. El resultat més interessant 

aquí és que hi ha un punt de tall que separa molt bé els participants amb un risc elevat 

dels participants amb un risc menor. Aquest punt de tall, que coincideix amb el punt de 

tall per determinar el quintil inferior (Q1), està representat amb una línia verda.  

 
Figura 3 – Spline de la distribució de la proporció d’ALA (àcid alfa-linolènic) en eritròcits i la prevalença 

d’ictus isquèmic en la població estudiada. 

 

Per tant, aquesta gràfica apunta que la presència d’ictus isquèmic és superior en 

aquells que es troben al quintil inferior d’ALA en eritròcits (és a dir, per sota del 

0,067% del total d’àcids grassos identificats) que a la resta de quintils (els que es 

tenen un ALA superior en eritròcits). Això ens va portar a repetir els models de 

regressió de Cox, però no comparant cinc quintils, sinó comparant el quintil inferior 

(per sota del 0,067% d’ALA, a l’esquerre de la línia verda) respecte als altres quatre 
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quintils superiors junts (a partir de 0,067% d’ALA, a la dreta de la línia verda). Els 

resultats es poden veure a la taula següent.  

 
Taula 3 – Risc d’incidència d’ictus isquèmic (quocient de riscos instantanis, 95% d’interval de confiança) 

per als quintils Q2-Q5 de la proporció d’àcid alfa-linolènic (ALA) en eritròcit. 

 

 

Q1 
(<0.067%;  

mediana, 0.059%) 
n = 175 

Q2-Q5 
(≥0.067%;  

mediana, 0.094%) 
n = 701 

P  

Casos d’ictus 104 334  
Model 1 1.00 (Ref) 0.79 (0.63; 0.99) 0.037 
Model 2 1.00 (Ref) 0.73 (0.58; 0.91) 0.036 
Model 3 1.00 (Ref) 0.79 (0.63; 0.98) 0.036 
Model 4 1.00 (Ref) 0.79 (0.63; 0.99) 0.045 
Model 5 1.00 (Ref) 0.79 (0.63; 1.00) 0.046 

 
 

El que podem concloure és el següent: comparat amb trobar-se al quintil inferior (ALA 

<0,067%), tenir uns nivells d’ALA en eritròcits superiors s’associa amb una reducció 

del risc d’incidència d’ictus isquèmic del 21% (quocient de riscos instantanis, 0,79), 

que és estadísticament significativa en tots els models. 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

Considerem que la rellevància dels resultats es basa en dos aspectes:  

 

· Hem identificat un punt de tall per a la concentració d’ALA en sang que discrimina per 

un major risc de patir ictus isquèmic. Això ens permet dues coses. En primer lloc, 

valorar l’ús clínic que es pot fer d’aquest punt de tall. És a dir: podrem tractar de 

manera diferent des d’un punt de vista clínic les persones que sabem que estan per 

sota d’aquest llindar? En segon lloc, i lligat amb el concepte de nutrició personalitzada, 

cada cop hi ha més evidències que hi ha poblacions que poden rebre més beneficis de 

les intervencions centrades en l’estil de vida. Per tant, i ja pensant en intervencions 

centrades en suplements en forma d’ALA (o a base d’aliments rics en ALA, com les 

nous o l’oli de llinosa), té sentit tractar tota la població, o potser seria millor centrar-

nos exclusivament a identificar i incloure en aquests estudis el 20% de la població que 

té nivells d’ALA més baixos en sang? 
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· Quant al mecanisme, hem vist que hi pot haver associacions beneficioses per a l’ALA 

(àcid gras omega-3 vegetal) fins i tot en un context d’abundància d’àcids grassos 

omega-3 marins. Aquests darrers han estat àmpliament estudiats en relació amb el 

seu efecte protector contra l’ictus isquèmic. Fins ara, s’havia suggerit que els nivells 

elevats d’ALA només podrien associar-se amb menor risc, però només en aquelles 

poblacions que mengen poc peix i que, per tant, tenen nivells baixos d’omega-3 marins 

(aquests, atès que són més potents, sempre haurien emmascarat la protecció que 

pugui aportar l’ALA). Nosaltres refutem aquesta creença, demostrant que els omega-3 

vegetals i marins no són competidors o antagonistes. 

 

 

4. Bibliografia científica generada  

 

El projecte s’ha traduït en un article científic, que ja està escrit i a punt de ser distribuït 

entre els coautors. Se’n preveu l’enviament a finals de primavera de 2022 a una 

revista específica del camp (Stroke), de primer decil en la seva categoria. 


