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Quin era l’objectiu del projecte? 

En van ser diversos: poder detectar en quina part del cos s'havia format el trombe que 

havia provocat l'ictus; detectar trombes amb més i menys facilitat per ser extrets amb 

el cateterisme; poder identificar, a través d´un model d’intel·ligència artificial, la 

composició del trombe en l´escàner realitzat a l´arribada a l´hospital dels pacients 

amb ictus tractats amb trombectomia mecànica; descriure en profunditat les proteïnes 

dels trombes que causaven els ictus; valorar si la composició de les proteïnes dels 

trombes era diferent en funció del seu origen: arteriosclerosi a les artèries o malalties 

del cor; investigar si era possible reclassificar els ictus de causa desconeguda en 

alguna causa coneguda a partir de les proteïnes dels seus trombes, amb un model 

d’intel·ligència artificial.  

 

Què ha descobert? 

Que els trombes formats a la caròtida són diferents dels formats al cor i que els 

trombes amb molta quantitat de plaquetes són més durs i costen més de fer-ne 

l’extracció. L´anàlisi automàtic del trombe en l´escàner realitzat a l´arribada de 



l´hospital dels pacients amb ictus permet dir de forma fiable quina serà la seva 

composició. Hem pogut descriure les proteïnes que formen els trombes que provoquen 

els ictus de forma exhaustiva. L'anàlisi de proteòmica quantitativa dels trombes i 

exososomes va permetre identificar una gran variabilitat en els pacients que 

compartien una mateixa causa (malalties del cor, arteriosclerosi de les artèries i causa 

desconeguda). En concret,  hem trobat que, dins dels pacients que tenen malalties del 

cor que poden causar ictus, hi ha un grup que tenen un comportament molecular més 

semblant als pacients amb arteriosclerosi, mentre que els altres tenen un augment de 

proteïnes relacionades amb la contracció del múscul (Myosin-14, Myosin-9, Myosin-

12A). De la mateixa manera, en els pacients en que la causa de l’ictus és 

l’arteriosclerosi, hi ha un grup en qu¡è hi ha un augment de proteïnes relacionades amb 

la gravetat de l’ictus (14-3-3 proteïna sigma i Alpha-synuclein associades a processos 

de mort neuronal posterior a l’accident cerebrovascular o la Flavin reductase (NADPH), 

que s’ha relacionat amb disfunció endotelial, processos inflamatoris i estrès oxidatiu).  

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat?  

Quan tinguem un trombe que sembli que s’ha format al cor per les dades de nostre 

estudi i no sigui coneguda la causa de l’ictus, farem servir proves més sofisticades per 

mirar millor el cor.   

 

Conèixer la composició del trombe de manera ràpida i senzilla quan el pacient amb 

ictus arriba a l´hospital pot ser molt útil per triar la tècnica més adequada per extreure 

el trombe de la circulació cerebral del pacient.  

 

Els resultats de proteòmica quantitativa permetran realitzar una classificació dels 

pacients detallada a nivell molecular. Aquesta classificació ens ajudarà a arribar de 

manera més objectiva el diagnòstic i el tractament més personalitzat. 

 

Els resultats de proteòmica han permès identificar dins un mateix grup variables clares 

a nivell molecular que podrien ser claus en la progressió i el diagnòstic dels pacients. 

La tècnica de proteòmica pot ser utilitzada com a eina d'estudi per a la classificació 

dels grups CAR, AT, i la reclassificació dels ESUS. 


