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Quin era l’objectiu del projecte? 

Descobrir i descriure marcadors inflamatoris i lipoproteics a la sang associats amb la 

inflamació de l'aterosclerosi carotídia en pacients que han patit un ictus isquèmic. Com 

a objectiu secundari, ens vam plantejar si algun d'aquests marcadors s'associava 

també amb el risc de recurrència en aquests pacients. 

 

Què ha descobert? 

Que existeixen quatre marcadors inflamatoris plasmàtics que prediuen la inflamació de 

les plaques d'ateroma carotídies (sICAM, sVCAM, fractalquina i sLRP1) després d'haver 

patit un ictus, que un d'aquests (sICAM) ho fa de manera independent a la resta de 

variables clíniques i que a més la seva concentració s'associa al risc de recurrència.  

 

També hem descobert que el colesterol total i la LDL no tenen tanta influència en la 

progressió de la malaltia ateroscleròtica carotídia com algunes de les seves formes 

modificades. Per exemple, la proporció de LDL(-) s'associa de manera independent al 

grau d'estenosi carotídia. Finalment, també hem descobert com aquestes modificacions 

del colesterol i de les seves proteïnes transportadores indueixen directament la 



secreció dels marcadors inflamatoris descrits per part de cèl·lules directament 

implicades en la malaltia (com són els macròfags i     les cèl·lules endotelials). 

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

Si mirem el món de les malalties vasculars amb perspectiva, veiem com ens trobem a 

les portes d'un canvi de paradigma en el maneig de determinats pacients amb malaltia 

ateroscleròtica: tant coronària com carotídia. I és que en l'última dècada hem vist que 

l'antiagregació i el tractament amb 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 de LDL(-)) directament relacionats amb aquesta inflamació i 

progressió de la malaltia, pot tenir un gran valor per monitoritzar aquests pacients, 

mesurar l'efecte que tenen els tractaments i fins i tot, dissenyar noves dianes 

terapèutiques. 


