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RESUM 

 

Malgrat els avenços terapèutics assolits en les darreres dècades, l’infart agut de miocardi 

amb elevació del segment ST s’associa a una important morbimortalitat, especialment en 

els casos complicats amb fibril·lació ventricular o xoc cardiogènic. Des del primer 

contacte mèdic, l’estratificació pronòstica esdevé determinant per identificar els pacients 

d’alt risc que es puguin beneficiar de tractaments més agressius i monitorització més 

estreta, tant a la fase aguda com en els anys següents. En aquest context, els 

biomarcadors apareixen com una potencial eina per a millorar la informació pronòstica 

que aporten els models predictius disponibles basats en dades clíniques. Tanmateix, 

malgrat la recerca activa en els darrers anys, a la pràctica clínica segueixen infrautilitzats i 

el seu ús es limita a l’estimació de la mida de l’infart mitjançant les troponines cardíaques.  

L’objectiu d’aquesta tesi doctoral és estudiar el valor afegit que poden 

proporcionar diferents nous biomarcadors respecte els models d’estimació del risc que 

actualment s'utilitzen a la pràctica clínica. A partir d’una cohort prospectiva de pacients 

amb infart agut de miocardi tractats amb intervencionisme coronari percutani primari, en 

primer lloc s’avalua la utilitat pronòstica de la determinació seriada de troponines que es 

realitza a l’actualitat. En segon, s’analitza la fisiopatologia i el valor pronòstic de d’altres 

biomarcadors que exploren vies alternatives a la necrosi miocàrdica: el factor de 

diferenciació de creixement 15 (GDF-15) i l’eix Stanniocalcina-2/PAPP-A/IGFBP-4. La 

darrera part del treball es centra en els subgrups de pacients de més alt risc, els que 

presenten fibril·lació ventricular i xoc cardiogènic. En els primers, s’estudia el valor de 

GDF-15 com a predictor precoç de mal pronòstic. En el cas del xoc, en canvi, es segueix 

un abordatge innovador basat en tècniques de proteòmica per identificar nous 

biomarcadors i elaborar un model multimarcador que millori l’estimació del risc. 

Els resultats obtinguts mostren que, en el model actual d’atenció a l’infart, la 

pràctica d’estimar el pic de troponines a partir de determinacions seriades no aporta 

informació pronòstica addicional a l’estratificació basada en la classe Killip i la fracció 

d’ejecció. Per contra, tant GDF-15 com Stanniocalcina-2 apareixen com a predictors 

independents de risc amb valor incremental respecte les troponines. Stanniocalcina-2 és 

un inhibidor de la PAPP-A descobert recentment, del que es descriu el seu valor pronòstic 

a l’ingrés i es discuteix el mecanisme de la seva elevació a l’infart agut. Per altra banda, 
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GDF-15 mostra un pic d'alliberament precoç a l’infart en resposta a la inflamació i els 

seus nivells circulants durant les primeres hores són un robust predictor d’esdeveniments 

adversos a la fase aguda. A més, les anàlisis en els pacients amb fibril·lació ventricular 

assenyalen que GDF-15 podria tenir un valor predictiu especialment alt en aquest 

subgrup i que, en els casos complicats amb coma després d’una aturada cardíaca 

recuperada, podria ajudar a predir de forma precoç el pronòstic neurològic. Finalment, 

entre els resultats presentats, els més rellevants corresponen a la recerca de nous 

biomarcadors al xoc cardiogènic amb tècniques de proteòmica. Es presenta un model 

que combina els nivells de quatre proteïnes (L-FABP, ALDOB, B2MG i IC1) que 

discrimina els pacients amb alt risc de mortalitat i que, en incorporar-la a les escales 

clíniques actuals, augmenta la capacitat predictiva, reclassificant una quarta part dels 

pacients. 

En conclusió, a l’infart agut de miocardi amb elevació del segment ST, els 

biomarcadors que exploren vies alternatives a la necrosi miocàrdica, com la inflamació i la 

repercussió sistèmica, poden millorar l’estratificació del risc, especialment  quan es 

combinen amb escales basades en dades clíniques. A més, la utilització conjunta de  

marcadors que representen diferents vies amb rellevància pronòstica millora el valor 

predictiu que proporcionen aquests de forma individual.  No obstant, abans de la seva 

translació a la pràctica diària, encara és necessària més recerca per establir nivells de tall 

consistents, determinar els models multimarcador més apropiats i avaluar la seva utilitat 

per guiar decisions clíniques en assajos aleatoritzats. 
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ABSTRACT 

 

Despite therapeutic advances in recent decades, ST-segment elevation myocardial 

infarction is still associated with significant morbidity and mortality, especially in cases 

complicated by ventricular fibrillation or cardiogenic shock. From first medical contact, 

prognostic stratification is crucial to identify high-risk individuals who may benefit from 

more aggressive treatments and closer monitoring, both in the acute phase and in 

subsequent years. In this context, biomarkers appear as a potential tool to improve the 

prognostic information provided by predictive models based on clinical data. However, 

despite active research conducted in recent years, biomarkers are underused in clinical 

practice and remain limited to the estimation of the infarct size using cardiac troponins. 

The aim of this doctoral thesis is to study the incremental value that different new 

biomarkers may provide over the conventional risk estimation models applied in clinical 

practice. Using data from a prospective cohort of patients with acute myocardial infarction 

treated with primary percutaneous coronary intervention, we first evaluated the prognostic 

utility of serial measurements of troponins that is currently performed. Second, we 

analyzed the pathophysiology and prognostic value of other biomarkers exploring 

alternative pathways to myocardial necrosis: growth differentiation factor 15 (GDF-15) and 

the Stanniocalcin-2/PAPP-A/IGFBP-4 axis. The last part of the work focuses on the 

subgroups of patients at higher risk: those with ventricular fibrillation and cardiogenic 

shock. In the former, the value of GDF-15 was studied as an early predictor of poor 

prognosis. In the case of shock, a novel proteomics-based approach is used to identify 

new biomarkers and to develop a multimarker model that improves risk estimation. 

The results obtained show that, in the contemporary model of care, the estimation 

of peak troponin levels from serial determinations does not provide additional prognostic 

information to that offered by a stratification based on the Killip class and the left 

ventricular ejection fraction. In contrast, both GDF-15 and Stanniocalcin-2 emerge as 

independent risk predictors with incremental value over troponins. Stanniocalcin-2 is a 

recently discovered PAPP-A inhibitor whose prognostic value is described here for the 

first time and, moreover, the mechanism of its elevation in infarction is discussed. On the 

other hand, GDF-15 shows an early release peak in response to inflammation and its 

circulating levels during the first hours of infarction are a strong predictor of adverse 
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events in the acute phase. In addition, analyses carried out in patients with ventricular 

fibrillation indicate that GDF-15 could have a particularly high predictive value in this 

subgroup and, in cases complicated with coma after resuscitation from a cardiac arrest, it 

could be useful to an early neurological prognostication. Finally, the most relevant results 

are those related to the search for new biomarkers in cardiogenic shock by means of 

proteomics techniques. The proposed model, which combines the levels of four proteins 

(L-FABP, ALDOB, B2MG and IC1), discriminates patients at high risk of mortality and, 

when incorporated into the current clinical scales, increases the predictive capacity and 

reclassifies one quarter of patients. 

In conclusion, biomarkers exploring alternative pathways to myocardial necrosis, 

such as inflammation and systemic involvement, may improve risk stratification in ST-

segment elevation myocardial infarction, especially when added to clinical data. In 

addition, the combination of markers representing different pathways with prognostic 

relevance enhances their individual predictive value. However, before translation into 

everyday practice, more research is still needed to establish consistent cut-off levels, 

determine the most appropriate multimarker models, and assess its utility for guiding 

clinical decisions in randomized trials. 
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Introducció 

 

1. Magnitud del problema 

A les últimes dècades, gràcies a la reducció en la prevalença dels factors de risc 

cardiovascular i als avenços terapèutics, als països desenvolupats s’ha experimentat una 

reducció contínua de la incidència i la letalitat de la cardiopatia isquèmica. Tot i això, 

continua comportant una important càrrega de morbimortalitat, representant la causa del 

20% de les morts a Europa1. Concretament, a Catalunya l’any 2017, 1.664 defuncions 

(22,334/100.000 habitants)2 i 10.183 ingressos (137/100.000 habitants)3 van ser causats 

per un infart agut de miocardi (IAM). 

 

Figura 1. Tendències en la mortalitat a 30 dies a l’IAMEST entre 1995 i 2015 en funció de l’ús de teràpies de 
reperfusió. Dades procedents del registre FAST-MI. Adaptat de Puymirat et al, Am Heart J 20194, amb permís 
d’Elsevier. 

 

 

En el cas de l’infart amb elevació del segment ST (IAMEST), la letalitat s’ha reduït 

un 70% des de la dècada de 19804–7 gràcies a la generalització de les teràpies de 

reperfusió coronària i a l’ús de fàrmacs d’eficàcia provada. En aquest període la mortalitat 

a la fase aguda ha disminuït de taxes del 10-15% fins a les actuals al voltant del 5% 

(Figura 1). Tanmateix, s’ha observat que en els darrers 10 anys aquesta reducció ha 

quedat estancada, coincidint amb la manca d’aparició de nous avenços terapèutics 

rellevants un cop consolidades les xarxes de reperfusió amb ICP primari8–10. A Catalunya, 
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el codi IAM atén la pràctica totalitat dels IAMEST amb l’objectiu de prioritzar al màxim la 

resposta  del sistema sanitari per tal que el pacient rebi, en el mínim temps i dins dels 

intervals establerts, les mesures diagnòstiques i terapèutiques apropiades en els diferents  

punts de la xarxa. Des de la seva implementació el 2009, i malgrat una reducció 

progressiva dels temps de demora de l’assistència, la taxa de mortalitat a 30 dies s’ha 

mantingut estable sobre el 7%11 (Figura 2). 

 

Figura 2. Evolució de la taxa de letalitat a 30 dies de l’IAMEST entre 2010 i 2016 als pacients inclosos al 
registre del Codi IAM. Font: Departament de Salut, Generalitat de Catalunya11. 

 

 

Aquesta mortalitat durant la fase aguda es concentra en dos escenaris clínics: 

l’aturada cardíaca (ACR) recuperada per fibril·lació ventricular (FV) primària i el fracàs de 

la funció contràctil del miocardi infartat en forma de xoc cardiogènic. En el primer, la FV 

apareix durant la isquèmia aguda, sovint en forma de mort sobtada, i, tot i que la seva 

incidència real es desconeix, és la principal causa de letalitat prehospitalària de l’IAMEST. 

Entre els pacients que arriben a ingressar a l’hospital, s’estima que un 6-10% presenten 

aquesta complicació, que s’associa a un augment de la mortalitat hospitalària de fins a 5 

vegades12,13 (Figura 3), arribant al 50% en els casos en coma persistent després de ser 

recuperats d’una ACR extrahospitalària. 
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Figura 3. Mortalitat hospitalària de l’IAMEST 

segons l’aparició de fibril·lació ventricular (VF). 
Dades procedents del registre FAST-MI. Adaptat 
de Bougouin et al, Eur Heart J 201412, amb 
permís de l’European Society of Cardiology. 

 

El segon escenari, el xoc 

cardiogènic, caracteritzat per un estat 

d’hipoperfusió tissular secundària a 

insuficiència cardíaca14, complica el 5-

10% dels IAMEST15–19; en el moment de 

l’ingrés en aproximadament la meitat 

dels casos i al llarg de l’hospitalització en 

l’altra meitat20. Malgrat la generalització 

de la reperfusió precoç amb 

intervencionisme coronari percutani 

(ICP) primari, a les últimes dècades 

només s’ha constatat un lleu descens en 

la seva prevalença, a expenses dels 

casos en què apareix després de l’ingrés 

hospitalari20. Així, tot i que en aquest 

període s’ha reduït substancialment la 

seva letalitat, el xoc cardiogènic continua 

essent la principal causa de mortalitat 

hospitalària a l’IAMEST, afectant el 40-

50% dels casos15–19 (Figura 4).

 Davant d’aquestes xifres, en els darrers anys els dispositius d’assistència 

circulatòria mecànica emergeixen com a una opció prometedora per restablir 

l’hemodinàmica, permetre la recuperació del miocardi i reduir conseqüentment la 

mortalitat de l'IAMEST complicat amb xoc cardiogènic. Tanmateix, l’evidència científica és 

escassa a l’hora de seleccionar els pacients que se’n poden beneficiar i el moment més 

adequat per la implantació d'aquests dispositius, ja que la seva utilització també s’associa 

a potencials efectes adversos greus i amb un important ús de recursos humans i 

econòmics. 
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Figura 4. Tendències en la incidència del xoc cardiogènic (CS) a l’IAMEST i la seva mortalitat a 30 dies entre 
1995 i 2012. Dades procedents del registre SWEDEHEART. Adaptat de Redfors et al, Int J Cardiol 201519, 
amb permís d’Elsevier. 

 

 

Entre els supervivents a la fase aguda de l’infart també s’ha produït una 

progressiva millora del pronòstic a mig i llarg termini10. Tot i això, aquests continuen 

presentant alt risc de patir nous esdeveniments cardiovasculars adversos, especialment 

en el primer any post-infart i concretament en els primers 30 dies. S’estima que una 

cinquena part pateix un nou esdeveniment cardiovascular en el primer any i, entre el 

supervivents a aquest, una altra cinquena part el patirà en els anys següents. La 

mortalitat per causa cardiovascular volta el 5% en el primer any i el 2,5% anual en els 

posteriors21. D’altra banda, en els primers 30 dies després de l’alta per IAMEST, un 20% 

dels supervivents requereix de nou reingrés hospitalari. Entre les causes d’aquests 

destaquen: insuficiència cardíaca (20% dels reingressos), reinfart (10%), angina (5%), 

arítmies (5%), trastorns de la funció renal (5%), ictus (3%) o hemorràgia digestiva (3%)22. 

Un any després de l’infart, aproximadament un 5-10% dels pacients haurà reingressat per 

un nou infart, un 5% per insuficiència cardíaca i un 3% per ictus; a més, un 20% 

presentarà algun grau d’angina. Posteriorment, aquestes taxes es redueixen a un  2,5% 

anual per a nous infarts i a un 1% anual tant per a insuficiència cardíaca com per a 

ictus21,23–25. 
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2. Estratificació del risc 

Davant d’aquesta morbimortalitat associada a l’IAMEST, es recomana avaluar el risc a la 

fase aguda en tots els pacients durant les primeres hores d’ingrés26,27. Aquesta 

estratificació ajuda a determinar la necessitat de tractaments més agressius i la ubicació 

més apropiada del pacient a l’hospital segons les seves necessitats de monitorització, i 

pot ser d’utilitat per proporcionar informació pronòstica al pacient i la seva família. A més, 

en el nostre entorn, on molts pacients són traslladats després de la reperfusió des dels 

centres amb capacitat d’ICP les 24 hores cap als hospitals comarcals de referència, una 

estratificació precisa permet identificar els pacients tributaris de mantenir l’ingrés als 

centres amb capacitat de terciarisme. 

Des de la classificació de Killip i Kimball el 1967 en 4 grups segons la gravetat de 

la insuficiència cardíaca associada a l’infart28, s’han identificat diversos marcadors clínics 

de risc. Entre aquests destaquen una fracció d’ejecció (FE) deprimida, l’absència d’èxit de 

la reperfusió, l’edat avançada, la hipotensió arterial, la freqüència cardíaca elevada, la 

localització anterior de l’infart, xifres inicials de creatinina elevades i els antecedents 

d’infart previ, d’insuficiència cardíaca o de malaltia arterial perifèrica. En base a aquestes 

troballes, amb les dades de grans assajos clínics i registres s’han desenvolupat diferents 

escales que avaluen el risc durant la fase aguda mitjançant diferents variables clíniques 

que es determinen en el moment de l’ingrés. Les més utilitzades i validades són l’escala 

TIMI i el model de risc GRACE. 

L’escala de risc TIMI està desenvolupada per a la predicció de la mortalitat a 30 

dies a partir de les dades de prop de 15.000 pacients tractats amb fibrinòlisi en un assaig 

clínic29. Consisteix en la suma aritmètica de 8 variables ràpidament disponibles a peu de 

llit que expliquen el 97% de la capacitat predictiva del model (Taula 1). La puntuació 

presenta una relació contínua amb la mortalitat: 0,8% per a una puntuació de 0 i 36% per 

a un score superior a 8. Tot i derivar d’una població tractada amb fibrinòlisi, ha mostrat la 

mateixa precisió en pacients tractats amb ICP, aconseguint una bona discriminació amb 

àrees sota la corba (AUC) entre 0,75 i 0,80 en les diferents cohorts en què s’ha 

analitzat30. 
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Taula 1. Variables clíniques de l’escala TIMI per a la predicció de la mortalitat a 30 dies en pacients amb 
IAMEST. Adaptat de Morrow et al, Circulation 200029. 

Variable Puntuació 

Edat    65-74 anys 

            ≥ 75 anys 

+2 

+3 

Diabetis, hipertensió o angina +1 

Pressió arterial sistòlica <100 mmHg +3 

Freqüència cardíaca >100 x’ +2 

Killip II-IV +2 

Pes <67 kg +1 

Infart anterior o bloqueig de branca esquerra +1 

Temps a reperfusió >4 h +1 

 

El model de risc GRACE es deriva de les dades de més de 11.000 pacients amb 

síndrome coronària aguda, amb o sense elevació del segment ST, inclosos a un registre 

internacional, i està validat externament31. Consta de 8 factors de risc independents 

(Taula 2) que representen el 90% de la capacitat predictiva del model. A través d’un 

nomograma permet estimar la mortalitat hospitalària amb una bona discriminació (AUC 

entre 0,75 i 0,80). 

 

Taula 2. Factors predictors de l’escala GRACE per a la mortalitat hospitalària i les seves odds ratio en el 

model multivariant. Adaptat de Granger et al, Arch Intern Med 200331.   

Variable Odds ratio (IC 95%) 

Edat, per augment en 10 anys 1,70 (1,52-,1,82) 

Freqüència cardíaca, per augment en 30 x’ 1,20 (1,10-1,40) 

Pressió arterial sistòlica, per descens en 20 mmHg 1,35 (1,27-1,45) 

Creatinina inicial, per increment en 1 mg/dL 1,23 (1,14-1,34) 

Classe Killip, per increment en classe 1,97 (1,76-2,23) 

Aturada cardíaca 4,40 (2,60-6,80) 

Marcadors de necrosi inicials elevats 1,50 (1,26-1,90) 

Desviació del segment ST ≥1 mm 1,80 (1,33-2,40) 

 

Més recentment s’han proposat altres escales desenvolupades i validades amb 

poblacions tractades amb ICP primari, que a més de les variables clíniques inclouen 

dades angiogràfiques i de l’ICP. Tanmateix, degut a la seva manca d’utilitat abans de la 
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coronariografia i a que no han demostrat una precisió clarament superior respecte a les 

escales TIMI i GRACE32, aquestes darreres segueixen essent les recomanades per a 

l’estratificació del risc a la fase aguda26,27. 

Un cop superada aquesta fase, habitualment en el moment de l’alta hospitalària, 

cal reavaluar el risc a llarg termini en base a les dades obtingudes durant l’ingrés. 

Aquesta estratificació permet d’una banda seleccionar els candidats a una alta precoç i 

de l’altra, identificar els pacients de més risc que es podrien beneficiar de tractaments 

farmacològics més agressius, de revascularització coronària o de mesures per prevenir la 

mort sobtada. Els principals determinants del pronòstic a mig i llarg termini són la funció 

sistòlica del ventricle esquerre i la presència d’isquèmia miocàrdica residual, tot i que 

també cal tenir en compte factors clínics com les complicacions durant la fase hospitalària 

i, especialment, la comorbiditat associada. S’han proposat escales per estimar el risc de 

mortalitat després de l'alta, tot i que el seu ús no s’ha implementat de forma 

generalitzada. Per exemple, la puntuació TIMI a l’ingrés prediu la mortalitat en el primer 

any entre els supervivents als primers 30 dies amb una discriminació similar a la que 

mostra per a la mortalitat a 30 dies29. De la mateixa manera, existeix un model de risc 

GRACE per la mortalitat a 6 mesos després de l’alta hospitalària, que inclou variables 

relacionades amb la morbiditat associada i la revascularització33. 

L’avaluació pronòstica, però, pren especial rellevància en els pacients més crítics: 

els recuperats d’una ACR per FV i els que es troben en xoc cardiogènic. En el cas dels 

pacients en coma després d’una ACR, l’alta mortalitat depèn principalment del grau 

d’afectació cerebral secundària a hipòxia. L’avaluació pronòstica es focalitza, doncs, en la 

identificació el més aviat possible dels pacients sense opcions de recuperació 

neurològica, per ajudar a evitar tractaments fútils i a informar els familiars de manera 

adequada. Malauradament, tot i que es disposa de diferents predictors com l’exploració 

física, proves neurofisiològiques, biomarcadors i proves de neuroimatge; cap d’ells pot 

predir el pronòstic amb certesa absoluta, especialment durant els primers dies, i la 

informació que es proporcionen pot estar limitada per la sedació i altres tècniques com la 

hipotèrmia terapèutica. Per tant, l’avaluació neurològica dels pacients en coma persistent 

constitueix un repte que requereix d’un abordatge multimodal que integri el resultat dels 

diferents predictors en un procés que freqüentment s’allarga massa dies34. 

Per últim, en el cas de l’IAMEST complicat amb xoc cardiogènic, l’estratificació 

precoç del risc és clau per identificar en quins pacients els tractaments invasius, mèdics o 

pal·liatius poden ser més apropiats o fútils. A més, amb l’adveniment de les teràpies de 
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Figura 5. Variables incloses a l’escala de risc CardShock i distribució de la població (línia vermella) i la 
mortalitat hospitalària (columnes) d’acord amb la puntuació. Adaptat de Harjola et al, Eur J Heart Fail 201535, 
amb permís de la Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. 

suport circulatori mecànic, la ràpida detecció dels pacients amb menys probabilitats de 

sobreviure pot ajudar a indicar-les precoçment abans que s’instauri una situació de fracàs 

multiorgànic irreversible. Aquesta valoració s’ha basat durant dècades en signes clínics i 

determinacions bàsiques de laboratori. Recentment, aquests predictors s’han agrupat en 

dues escales de risc que s’han validat externament i que són d’utilitat per a la predicció 

de la mortalitat a curt termini. D’una banda, l’escala CardShock (Figura 5)35, derivada 

d’un registre prospectiu multicèntric europeu, que incloïa pacients no seleccionats en xoc 

cardiogènic d’un ampli espectre d’etiologies (dos terços d’ells amb IAMEST). De l’altra, 

l’escala IABP-SHOCK II (Figura 6)36, que és específica per a pacients amb IAM tractats 

amb ICP, ja que està desenvolupada a partir dels participants de l’assaig clínic del mateix 

nom. Tot i que aquestes escales milloren la discriminació respecte les escales prèviament 

disponibles, les AUC presenten valors entre 0,70 i 0,75 a les cohorts on s’han validat, fent 

palesa la necessitat de desenvolupar noves eines més precises de valoració pronòstica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Puntuació 

Edat >75 anys +1 

Alteració de l’estat de consciència +1 

Infart previ +1 

Síndrome coronària aguda  +1 

Fracció d’ejecció <40% +1 

Lactat plasmàtic 

< 2mmol/L 

2-4 mmol/L 

>4 mmol/L 

 

0 

+1 

+2 

Taxa de filtrat glomerular 

>60 mL/min/1,73m2 

30-60 mL/min/1,73m2 

<30 mL/min/1,73m2 

 

0 

+1 

+2 
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3. Utilitat dels biomarcadors  

Un biomarcador és una variable que es mesura i avalua objectivament com a indicador 

de processos biològics normals, processos patològics o respostes farmacològiques a una 

intervenció terapèutica37. Aquesta definició no limita els biomarcadors a resultats 

d’anàlisis sanguínies, sinó que també inclou marcadors cel·lulars i genètics, resultats de 

proves d’imatge i troballes a l’exploració física. Tanmateix, a la literatura el terme s’utilitza 

per fer referència a molècules circulants fàcilment mesurables en mostres sanguínies que 

representen un procés biològic. 

A l’IAM, des de fa més de 50 anys l’ús de biomarcadors s’ha centrat en la detecció 

de la necrosi miocàrdica en curs, esdevenint un dels pilars per al seu diagnòstic. Els 

marcadors de necrosi són proteïnes presents al citosol dels miocardiòcits que s’alliberen 

al torrent circulatori a conseqüència de la lisi cel·lular. La primera a utilitzar-se, a finals 

dels anys 50 del segle passat, va ser l’aspartat aminotransferasa (AST), que 

posteriorment es va anar substituint per la creatinquinasa (CK), la lactat deshidrogenasa 

(LDH), la mioglobina i, més recentment, la isoforma MB de la CK (CK-MB). Aquests nous 

enzims incrementaven progressivament la sensibilitat i l’especificitat diagnòstiques, però 

continuaven sense tenir l’especificitat suficient per al teixit muscular cardíac ni la capacitat 

de detecció precoç de petites quantitats de necrosi. 

A l’actualitat, les troponines cardíaques (cTn) són el biomarcador d’elecció per al 

diagnòstic de l’IAM38. La troponina és un complex proteic format per tres subunitats (I, C i 

T) que modulen la interacció mediada per calci entre l’actina i la miosina (Figura 7). 

Variable Puntuació 

Edat >73 anys +1 

Antecedents d’ictus +2 

Glucèmia >191 mg/dL +1 

Creatinina plasmàtica >1,5 mg/dL +1 

Lactat plasmàtic >5 mmol/L +2 

Fluxe TIMI post ICP <3 +2 

Figura 6. Variables incloses a l’escala de risc IABP-SHOCK II i mortalitat a 30 dies segons la categoria de risc 
(baix: 0-2 punts; intermig: 3-4 punts; alta: 5-9 punts). Adaptat de Pöss et al, J Am Coll Cardiol 201736, amb 
permís de l’American College of Cardiology. 
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Mentre que les formes de troponina C són idèntiques al múscul esquelètic i al cardíac, les 

subunitats I i T estan codificades per gens diferents i la seva estructura difereix 

significativament, el que ha permès desenvolupar immunoassajos específics per a les 

isoformes cardíaques de cada una d’elles. A la cèl·lula muscular, una petita quantitat de 

les cTn (al voltant del 5%) es troba al citosol en quantitats similars a les de CK-MB, però 

la major part es troba unida a l’aparell contràctil. Així, la quantitat de cTn per gram de 

miocardi és 13-15 vegades més gran que la de CK-MB, el que explica l’alta sensibilitat de 

les cTn per a la detecció de necrosi miocàrdica. Ja els assajos de cTn de primera 

generació permetien detectar en sang perifèrica danys tissulars menors de 1 gram en 

presència de concentracions normals de CK-MB. Després de dues dècades de 

desenvolupament, els assajos actuals d’alta sensibilitat són capaços de detectar nivells 

de cTn per sobre del límit mínim de detecció en més del 50% de la població sana de 

referència39.  

 

Figura 7. Les subunitats de la troponina cardíaca i el seu paper a la contracció muscular. Adaptat de Hallén 

et al, Cardiology 201240, amb permís de Karger Publishers. 
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Malgrat haver esdevingut el biomarcador de referència per al diagnòstic d’IAM, a 

la pràctica clínica les cTn també presenten limitacions. En primer lloc, existeix una gran 

variabilitat en els valors de referència entre els diferents assajos comercialitzats. Cada 

laboratori, doncs, ha d’utilitzar el seu propi límit superior de la normalitat a partir del 

percentil 99 amb un coeficient de variació ≤10%. En segon lloc, encara que les cTn són 

específiques pel dany miocàrdic, no indiquen el seu mecanisme. A més de la necrosi 

cel·lular, poden ser alliberades al torrent sanguini per altres processos fisiològics o 

associats a lesió miocàrdica reversible, i es troben elevades, habitualment en menor 

magnitud que a l’IAM, en d’altres patologies cardíaques i extracardíaques, com la 

insuficiència cardíaca, el tromboembolisme pulmonar, la pericarditis aguda, taquiarítmies, 

malaltia renal crònica, ictus, sèpsia... Aquest fet, a més de dificultar la interpretació dels 

resultats, implica que per al diagnòstic d’IAM calgui demostrar no només concentracions 

elevades de cTn, sinó també una determinada cinètica isquèmica amb increment i/o 

decrement d’aquestes, típics del dany per isquèmia, en determinacions seriades38.  

En el cas de l’IAMEST cal afegir que la reperfusió de l’oclusió coronària no es pot 

endarrerir a l’espera de la confirmació bioquímica de l’IAM. Per activar la xarxa d’ICP 

primari (o administrar fibrinolítics) és suficient un diagnòstic de presumpció basat en els 

símptomes i l’electrocardiograma26,27. Així, tot i el seu paper fonamental en el diagnòstic 

final, a l’era actual, la utilitat de les cTn en el maneig inicial de l’IAMEST és controvertida. 

Recentment s’han proposat altres biomarcadors de necrosi miocàrdica per al 

diagnòstic de l’IAM, entre els que destaquen la proteïna cardíaca transportadora 

d’àcids grassos (hFABP)41, l’albúmina modificada per isquèmia42 o la copeptina43,44. 

Tanmateix, sembla poc probable que puguin competir en sensibilitat i especificitat amb 

les cTn, especialment en presència dels actuals assajos ultrasensibles. 

A banda d’aquest important paper en el diagnòstic de l’IAM, davant de les 

limitacions en l’estratificació del risc exposades prèviament, en les últimes dues dècades 

la recerca en biomarcadors també s’ha dirigit a explorar el valor pronòstic que aquests 

poden aportar. 

 

3.1. Valor pronòstic de les troponines a l’IAMEST 

La utilitat pronòstica dels biomarcadors de necrosi miocàrdica es fonamenta en la seva 

capacitat per estimar la mida de l’IAM, que n’és el principal determinant pronòstic45. Tot i 
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que a l’actualitat les tècniques d’imatge permeten la visualització directa del miocardi 

danyat, històricament, els primers intents d’estimar la mida de l’IAM es van basar en la 

determinació de marcadors bioquímics. Des de la dècada dels 1970s, a partir de 

determinacions seriades de CK i CK-MB, es van desenvolupar models matemàtics per 

quantificar el miocardi necròtic a partir de l’alliberació acumulativa dels biomarcadors46. 

Tant aquesta estimació com el valor pic del marcador es relacionaven directament amb la 

mida de l’infart i amb el pronòstic en una època on la disponibilitat de les tècniques 

d’imatge era limitada47,48. Així, des d’aleshores, la determinació seriada de marcadors de 

necrosi durant les primeres 24 hores d’evolució de l’IAMEST ha esdevingut una pràctica 

habitual a les unitats coronàries. 

Les cTn, el marcadors de necrosi de referència a l’actualitat, en resposta al dany 

isquèmic presenten un alliberament inicial corresponent a la fracció present al citosol, que 

marca un pic en les primeres 12 hores en els pacients amb reperfusió adequada, seguida 

d’un alliberament lent i sostingut fins més enllà de les 72 hores en relació a la degradació 

de la fracció present a l’aparell contràctil49. Múltiples estudis han evidenciat una correlació 

positiva entre la mida de l’infart, mesurada tant per ressonància magnètica com per 

gammagrafia de perfusió, i les concentracions sanguínies de cTn I i T, tant en 

determinacions úniques a partir de les 24 hores d’evolució com a partir de determinacions 

seriades, estimant l’AUC o el valor pic40. 

De la mateixa manera, varis estudis han demostrat que les cTn, mesurades tant 

amb els assajos convencionals com amb els ultrasensibles, aporten valor afegit en 

l’estratificació del risc. En sèries relativament petites de pacients amb IAMEST, els valors 

pic50–52, però també les concentracions en el moment de l’ingrés53,54 o en d’altres punts 

temporals predeterminats50,51,55, s’associen independentment amb la mortalitat a curt i 

llarg termini, així com amb esdeveniments adversos cardíacs en el seguiment. 

 

3.2. Potencials nous biomarcadors d’utilitat pronòstica 

Malgrat el reconegut valor pronòstic del nivells de cTn a l’IAMEST, aquest no és absolut. 

Encara són necessaris estudis per determinar i validar prospectivament punts de tall que 

estratifiquin els pacients en categories de risc, i establir el moment òptim per a la seva 

mesura. A més, els nivells de cTn poden estar afectats per la modalitat de reperfusió. 

Però sobretot, cal tenir en compte que les cTn no reflecteixen altres processos 



INTRODUCCIÓ 

29 
 

fisiopatològics involucrats en l’IAM més enllà de la necrosi miocàrdica, com ara la 

disfunció ventricular, l’estrès miocàrdic, la disfunció renal o la inflamació.  

Aquest fet ha generat interès en la recerca de nous biomarcadors pronòstics que 

explorin aquestes vies fisiopatològiques alternatives a la necrosi, que no són específics 

per a l’IAM, però que podrien utilitzar-se, juntament amb les dades clíniques i les cTn, per 

millorar la predicció del risc. Així, en els darrers anys s’han investigat una multitud de 

potencials biomarcadors amb utilitat pronòstica, els més importants dels quals es detallen 

a continuació. Tanmateix, encara cap d’ells ha demostrat de forma convincent una utilitat 

incremental sobre les cTn. 

 

3.2.1. Biomarcadors de disfunció ventricular: pèptids natriurètics 

Els pèptids natriurètics inclouen tres hormones: el pèptid natriurètic auricular (ANP), el 

cerebral (BNP) i el tipus C (CNP), que participen en l’homeòstasi dels fluids corporals. El 

més estudiat és el BNP, que prové de l’escissió proteolítica de la prohormona proBNP en 

l’hormona biològicament activa (BNP) i un fragment amino-terminal (NT-proBNP), 

biològicament inactiu però amb una vida mitja més llarga que facilita la seva mesura. El 

BNP és alliberat pels cardiomiòcits, especialment els ventriculars, en resposta a 

l’estirament miocàrdic causat per sobrecàrrega de pressió o volum. Les seves accions 

fisiològiques inclouen natriüresi, vasodilatació i inhibició dels sistemes renina-

angiotensina-aldosterona i nerviós simpàtic56. Així, en el camp de la insuficiència 

cardíaca, tant el BNP com el NT-proBNP han esdevingut els biomarcadors de referència, 

tant per al diagnòstic com per al pronòstic57. 

A l’IAMEST varis estudis han demostrat el valor pronòstic dels pèptids natriurètics. 

Les concentracions elevades tant de BNP com de NT-proBNP en les primeres 96 hores 

d’evolució són predictors robusts de mortalitat, a curt i llarg termini, i d’insuficiència 

cardíaca, fins i tot en pacients sense insuficiència cardíaca clínica i després d’ajustar per 

edat i FE58–60. En canvi, l’associació amb esdeveniments isquèmics recurrents és dèbil o 

inexistent.  

Malgrat aquests resultats a la insuficiència cardíaca i l'infart, la seva utilitat clínica 

en l’estratificació del risc en els pacients amb IAMEST encara no està definida i tampoc 

existeix un consens sobre si poden ser utilitzats per guiar les decisions terapèutiques. 
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3.2.2. Biomarcadors d’estrès miocàrdic 

El ST2, o receptor 1 tipus interleuquina-1 soluble, s’allibera en resposta a l’estrès 

mecànic61, però també s’ha suggerit que pot ser un marcador d’inflamació, fibrosi i 

remodelat advers. Ha estat estudiat extensament en pacients amb insuficiència cardíaca, 

on s’associa fortament a la mortalitat de forma independent62. En el cas de l’IAMEST, 

estudis en pacients tractats amb fibrinòlisi han demostrat un valor pronòstic independent 

per a mortalitat i insuficiència cardíaca63–65. En un d’ells, ST2 mantenia valor pronòstic 

independent en models que incloïen altres biomarcadors com cTn o NT-proBNP, el que 

suggereix un valor additiu en explorar diferents vies fisiopatològiques de rellevància 

clínica64.  

La copeptina és el fragment C-terminal de la prohormona de l’arginina-

vasopresina, alliberada per la neurohipòfisi en situacions associades a estrès endogen66. 

Els nivells de copeptina circulant s’eleven ràpidament en múltiples processos aguts, pel 

que, tot i no ser cardioespecífica, s’ha proposat com a eina per descartar l’IAM de forma 

precoç, com s’ha comentat prèviament. Tanmateix, donada la seva associació amb la 

disfunció ventricular i el remodelat, les concentracions elevades de copeptina després 

d’un IAMEST són un potent predictor de mortalitat i insuficiència cardíaca, també amb un 

valor similar i additiu al del NT-proBNP44,67. 

 

3.2.3. Biomarcadors de funció renal 

Els pacients amb malaltia renal crònica que pateixen un IAM representen un grup 

particularment vulnerable, ja que presenten un augment progressiu de la mortalitat a 

mesura que disminueix el filtrat glomerular68. Tanmateix, aquest no es pot mesurar 

directament, pel que a la pràctica diària s’utilitza com a subrogat la concentració 

plasmàtica de creatinina o equacions basades en aquesta. Les fórmules més usades per 

estimar el filtrat glomerular, sense que existeixi un consens respecte quina és més 

precisa, són la de Cockroft-Gault69, la de l’estudi MDRD70 i la de la CKD-EPI71. 

Davant les limitacions d’estimar la funció renal a partir de la creatinina plasmàtica, 

s’han proposat potencials biomarcadors que permetin una avaluació més precisa. Entre 

ells destaca la cistatina C, una proteïna produïda a totes les cèl·lules nucleades que es 

filtra als glomèruls renals i que es considera més sensible que la creatinina i al menys tan 

sensible com les equacions per a l’estimació de la disfunció renal72. La cistatina C 
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determinada en les primeres hores de l’IAM ha mostrat ser un predictor de mortalitat i 

nous infarts, tot i que no aporta més valor pronòstic que l’estimació del filtrat glomerular a 

partir de la creatinina73. 

 

3.2.4. Biomarcadors inflamatoris 

La cardiopatia isquèmica és un procés inflamatori. La placa d’ateroma es forma a partir 

d’un nucli lipídic amb una fina capa fibrosa i un infiltrat cel·lular inflamatori. La ruptura o 

erosió de la placa és la responsable de la síndrome coronària aguda i estimula la secreció 

de substàncies pro-inflamatòries i pro-coagulants que desencadenen la formació d’un 

trombus coronari que pot ser oclusiu. Així, a més de promoure la formació i progressió 

dels ateromes, la inflamació també contribueixen a la precipitació de la trombosi. D’altra 

banda, l’insult isquèmic del miocardi indueix una intensa resposta inflamatòria, 

relacionada amb la mida de l’infart, però que també contribueix a la patogènesi del 

remodelat ventricular, pel que podria ser un predictor independent d’esdeveniments 

clínics adversos74.  

Conseqüentment, a les darreres dècades múltiples estudis han demostrat una 

clara associació entre marcadors inflamatoris, el remodelat ventricular i el pronòstic post-

IAM. Tanmateix, en el moment actual aquests biomarcadors encara no tenen utilitat 

clínica en el maneig dels pacients amb IAMEST75–77. A continuació es resumeixen els 

biomarcadors inflamatoris més destacats, fent èmfasi en dos candidats, la via de la 

proteïna plasmàtica A associada a l’embaràs (PAPP-A) i el factor de diferenciació de 

creixement 15 (GDF-15), per la rellevància que han adquirit a la literatura en els últims 

anys i pels treballs previs del nostre grup de recerca.         

 

3.2.4.1. Proteïna C reactiva (PCR) 

La PCR és un reactant de fase aguda sintetitzat als hepatòcits en resposta a citoquines 

inflamatòries, especialment la interleuquina-6 (IL-6), que ha esdevingut el marcador de 

referència per la detecció d’infeccions i processos inflamatoris i necròtics. A l’IAMEST, els 

nivells circulants de PCR augmenten en les 6 primeres hores d’evolució i presenten el pic 

entre el segon i tercer dia. L’increment d’aquest nivells s’associen a la mida de l’infart, el 

remodelat ventricular i als esdeveniments clínics adversos a curt i llarg termini78,79. Dades 

procedents d’estudis en síndrome coronària aguda sense elevació del segment ST 
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suggereixen que, mentre que el valor pronòstic per a mortalitat és independent i additiu al 

de les cTn (tot i que amb una associació més feble), a diferència de les cTn, no sembla 

haver relació entre els nivells de PCR i el risc de nou IAM en el seguiment80. 

Així, algunes societats científiques han recomanat l’ús de la PCR durant la fase 

aguda de les síndromes coronàries agudes com a marcador de risc opcional75,76. Tot i 

això, el seu valor pronòstic incremental respecte les escales de risc clíniques o altres 

biomarcadors, especialment els assajos de cTn d’alta sensibilitat, encara és incert, i, per 

altra banda, no s’ha demostrat que els nivells de PCR siguin d’utilitat per guiar el 

tractament. 

 

3.2.4.2. Citoquines 

Les citoquines són mediadors inflamatoris solubles que regulen la inflamació i la resposta 

immune, així com molts altres processos biològics. La interleuquina-1 (IL-1), antigament 

coneguda com a “pirogen endogen” per la seva capacitat de induir febre, és el prototip de 

citoquina pro-inflamatòria. D’entre les més de 10 citoquines que formen la família de la IL-

1, s’ha descrit que els nivells plasmàtics d’IL-1β s’eleven en les dues primeres hores 

d’evolució de l’IAMEST81, i que tant a l’ingrés com a les 48 hores s’associen amb el 

remodelat ventricular i una pitjor FE a un any82.  

La IL-6 és sintetitzada a les cèl·lules immunitàries en resposta a varis estímuls, 

incloent la IL-1, i participa en l’activació i reclutament de les cèl·lules inflamatòries, 

estimula la síntesi hepàtica de proteïnes de fase aguda i exerceix un efecte inotròpic 

negatiu. La IL-6 presenta un pic a les 24 hores d’evolució de l’IAMEST i en els darrers 20 

anys diferents estudis han mostrat una associació entre els nivells d’IL-6 a l’ingrés amb la 

mortalitat a curt i llarg termini. Aquests resultats s’han replicat en sèries modernes d'infart 

tractats amb ICP primari, tant quant a la mida de l’infart com el seu valor pronòstic avaluat 

per mort, infart o insuficiència cardíaca en el seguiment83,84.Per altra banda, la IL-6 ha 

estat proposada com a diana terapèutica i resultats preliminars suggereixen que 

l’administració de l’anticòs monoclonal contra el receptor de la IL-6 tocilizumab podria 

reduir la resposta inflamatòria i l’alliberament de cTn85. 

Altres biomarcadors en què s’ha descrit un potencial valor pronòstic són el factor 

de necrosi tissular α (TNF-α), una citoquina pro-inflamatòria, i d’altra banda, la 

interleuquina-10 (IL-10), amb acció anti-inflamatòria86,87.  
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3.2.4.3. Mieloperoxidasa 

La mieloperoxidasa és un enzim proteolític alliberat pels neutròfils que juga un paper 

crucial a la inflamació i l’estrès oxidatiu, i es considera un marcador sistèmic d’activació 

dels neutròfils. A l’IAMEST, els nivells plasmàtics presenten un patró bifàsic amb un pic 

precoç immediatament abans de l’ICP i un segon pic 24 hores després de la reperfusió. 

Aquest darrer s’ha associat a la mortalitat hospitalària i a esdeveniments adversos en el 

seguiment88,89, amb estudis que suggereixen un valor pronòstic independent i additiu a 

altres marcadors com les cTn i el NT-proBNP90,91.    

 

3.2.4.4. Proteïna plasmàtica A associada a l’embaràs (PAPP-A) 

La PAPP-A (pregnancy associated plasma protein A) és una proteïnasa produïda per 

diferents tipus cel·lulars com fibroblasts, cèl·lules musculars llises i endotelials, i cèl·lules 

del teixit reproductor femení i masculí, que actua com a activador de la via del factor de 

creixement insulínic tipus 1 (IGF-1) i que és coneguda per la seva utilitat al cribratge 

prenatal de la síndrome de Down. L’IGF-1 es sintetitza al fetge en resposta a l’hormona 

de creixement i és el principal mediador dels seus efectes, promovent la proliferació 

cel·lular, l’activació dels macròfags i l’alliberament de citoquines pro-inflamatòries92. La 

major part de l’IGF-1 circula unit a proteïnes fixadores (IGFBP) formant complexes 

biològicament inactius. La PAPP-A té activitat proteolítica sobre els complexes IGF-1-

IGFBP-4, alliberant l’IGF-1 actiu i incrementant, doncs, la senyal IGF-1 a través de 

l’estimulació del seu receptor93.   

El primer component de l’eix que es va associar a l’aterosclerosi va ser la PAPP-

A. El 2001 es va descriure un augment dels nivells circulants de PAPP-A a la síndrome 

coronària aguda, el que suggeria que podria utilitzar-se com a biomarcador d’inestabilitat 

de placa94. Posteriorment varis estudis han demostrat que les elevacions de la PAPP-A 

en els pacients amb síndromes coronàries agudes sense elevació del segment ST 

s’associen a la mortalitat i a nous esdeveniments isquèmics recurrents95,96. 
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Figura 8. Representació de la modulació de l’estimulació del receptor d’IGF-1 (IGF1R) per l’equilibri entre la 
PAPP-A activa i la inhibida per Stanniocalcina-2 (STC2). Adaptat de Jepsen et al, J Biol Chem 201597, amb 
permís de l’American Society for Biochemistry and Molecular Biology. 

 

 

Tanmateix, més tard es va descriure que les concentracions de PAPP-A circulant 

augmenten abruptament amb l’administració d’heparina, que forma part del tractament 

estàndard de l’IAM, pel que s’ha qüestionat la fiabilitat de la PAPP-A com a marcador 

d’esdeveniments adversos98. Així, en els darrers anys s’ha investigat el paper d’altres 

components de la via, com ara la IGFBP-4, que, en ser un dels productes de la proteòlisi 

mediada per la PAPP-A, podria reflectir l’activitat enzimàtica d’aquesta i ser un nou 

marcador d’ateroesclerosi i inestabilitat de placa. D’aquesta manera, alguns estudis han 

demostrat que l’elevació dels nivells sanguinis dels fragments de la proteòlisi de la 

IGFBP-4 (però no de la IGFBP-4 intacta) al moment d’ingrés són un potent predictor 

d’esdeveniments adversos en els pacients amb IAMEST99,100. Més recentment, s’ha escrit 

un nou component de la via, la Stanniocalcina-2 (STC2), que modula l’activitat IGF-1 

inhibint l’activitat proteolítica de la PAPP-A (Figura 8)97. Encara que dades experimentals 

suggereixen que la seva sobreexpressió podria reduir el desenvolupament de 

l’ateroesclerosi101, el valor pronòstic de la STC2 a l’IAMEST encara és desconegut.       
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3.2.4.5. Factor de diferenciació de creixement 15 (GDF-15) 

El GDF-15 (growth differentiation factor 15) és un membre de la superfamília del factor de 

creixement transformant β (TGF-β) que s’expressa dèbilment a la majoria dels teixits en 

condicions fisiològiques. Tot i que les seves funcions biològiques exactes són poc 

conegudes, la seva expressió s’indueix fortament en resposta a la inflamació i el dany 

tissular, pel que es creu que està involucrat en la regulació de l’apoptosi i de la reparació i 

el creixement cel·lulars. En els últims anys, el GDF-15 ha esdevingut un potencial 

biomarcador inflamatori amb valor pronòstic en vàries patologies, tant agudes com 

cròniques, especialment a l’àmbit de les malalties cardiovasculars i el càncer102. 

A la síndrome coronària aguda, els nivells de GDF-15 han demostrat ser un 

predictor consistent de mortalitat i progressió de la malaltia103. En el cas de l’IAMEST, la 

presència de concentracions elevades durant els primers 5 dies (habitualment en les 

primeres 24 hores) s’associen de forma independent amb la mortalitat i l’aparició de 

noves complicacions cardiovasculars en el primer any (Figura 9), afegint informació 

pronòstica a l’aportada per les variables clíniques i altres biomarcadors com les cTn i el 

BNP104–106. Tanmateix, encara hi ha aspectes poc coneguts, com ara la dinàmica de 

l’alliberament de GDF-15 durant la fase aguda de l’IAMEST o el moment òptim de mesura 

per obtenir el màxim valor predictiu. 

 

Figura 9. Corbes de Kaplan-Meier per mortalitat cardiovascular a l’IAMEST segons els quartils dels nivells de 
GDF-15 a l’ingrés. Adaptat de Velders et al, Am Heart J 2015106, amb permís d’Elsevier. 
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D’altra banda, en estudis en cohorts de pacients sans, amb cardiopatia isquèmica 

estable o amb insuficiència cardíaca, l’increment de les concentracions de GDF-15 és un 

predictor d’esdeveniments cardiovasculars adversos, càncer i mortalitat102. També s’ha 

associat al risc hemorràgic en pacients amb síndrome coronària aguda107 o en aquells 

que realitzen tractament anticoagulant per fibril·lació auricular108,109, posant una vegada 

més de manifest l’estreta relació entre el risc isquèmic i l’hemorràgic. Per tant, a més d’un 

marcador de la severitat de la malaltia aguda, el GDF-15 representa alhora un marcador 

d’edat biològica i comorbiditat. 

 

4. Recerca de nous biomarcadors al xoc cardiogènic 

Els casos d’IAMEST complicat amb xoc cardiogènic representen la situació clínica on una 

estratificació precoç i precisa del risc pren major importància, però alhora són també 

l’escenari on les eines disponibles a l’actualitat tenen més limitacions. El xoc cardiogènic 

no s’entén avui en dia simplement com un problema de fallida de bomba, sinó que també 

implica una activació neurohormonal i el desenvolupament d’una síndrome de resposta 

inflamatòria sistèmica i de disfunció multiorgànica, que contribueixen a la inducció i al 

manteniment de la situació de xoc (Figura 10)14,110. En aquest context en què s’alliberen 

incomptables molècules a la circulació, els biomarcadors representen una eina amb un 

gran potencial per millorar les estratègies actuals d’estimació del risc. 

A l’actualitat, però, els únics biomarcadors amb valor predictiu independent que 

s’utilitzen, incorporats a les escales de risc, són els nivells elevats de glucosa i lactat 

plasmàtics. Aquests es coneixen des de fa més d’un segle i són indicadors de la severitat 

de la malaltia, però la seva utilitat per guiar les decisions terapèutiques és limitada. Més 

recentment s’han investigat diferents potencials nous biomarcadors, tant cardíacs com 

extra cardíacs, amb resultats descoratjadors. Malauradament, la majoria d’aquests 

estudis són petits, han mostrat resultats negatius, no han demostrat millorar la predicció 

del risc respecte les escales clíniques existents o no disposen de validació externa111. 
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Figura 10. Representació de la fisiopatologia del xoc cardiogènic. NOS, sintasa d’òxid nítric;  LVEDP, pressió 

telediastòlica del ventricle esquerre; NO, òxid nítric; SIRS, síndrome de resposta inflamatòria sistèmica; SVR, 
resistència vascular sistèmica; TNF-α, factor de necrosi tumoral α. Adaptat de van Diepen et al, Circulation 
2017110, amb permís de l’American Heart Association. 

 

 

La proteòmica apareix com una oportunitat per investigar nous biomarcadors 

proteics que puguin ser utilitzats per adquirir coneixement fisiopatològic, millorar 

l’estratificació del risc i identificar noves dianes terapèutiques112. Entre d’altres 

aplicacions, les actuals tècniques de proteòmica basades en l’espectrometria de masses 

poden examinar combinacions biològiques complexes, quantificar l’abundància de 

proteïnes i identificar aquelles que distingeixen grups, a través de dues estratègies 

diferenciades113. En primer lloc, les tècniques de discovery proteomics permeten 

identificar simultàniament milers de proteïnes però amb la limitació d’oferir una 

quantificació poc precisa. En segon, les tècniques de targeted proteomics quantifiquen 

amb alta precisió pèptids presents en un ampli rang de concentracions, però amb la 

limitació que els experiments han d’incloure una quantitat limitada d’analits (típicament 

menys de 50 pèptids)114. La combinació d’aquestes tècniques ofereix, doncs, la 

possibilitat d’obtenir una representació dinàmica de l’estat molecular de diversos sistemes 

sense necessitat de partir d’un coneixement previ i així identificar noves proteïnes 

d’interès no associades prèviament a la malaltia en estudi. 
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Figura 11. Estratègies de discovery i targeted proteomics utilitzant espectrometria de masses. Adaptat de 
Doerr, Nat Methods 2013115, amb permís de Springer Nature. 

 

 

Malgrat  el potencial d’aquesta aproximació, l’aplicació de la proteòmica a l’àmbit 

de la medicina cardiovascular ha estat testimonial fins el moment actual. A banda d’algun 

estudi en xoc cardiogènic encara en curs116, únicament caldria assenyalar el 

desenvolupament d’un model basat en 9 proteïnes capaç de predir, amb una AUC de 

0,75, mortalitat i esdeveniments adversos cardiovasculars en el seguiment d’una població 

amb cardiopatia isquèmica estable117. 
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Hipòtesis 

 

1. En els pacients amb IAMEST tractats amb ICP primari, la pràctica habitual de 

determinar el valor pic de cTn a partir de mostres seriades podria no afegir valor 

pronòstic addicional a l’estratificació basada en els paràmetres clínics disponibles 

a l’actualitat. 

 

2. Els biomarcadors que exploren vies fisiopatològiques alternatives a la necrosi 

miocàrdica podrien aportar valor pronòstic addicional als paràmetres clínics i les 

cTn en els pacients amb IAMEST, especialment en els casos complicats amb xoc 

cardiogènic o FV primària. 

 

3. En els pacients amb xoc cardiogènic es produeix una activació de diferents vies 

fisiopatològiques relacionades amb l’afectació sistèmica que es tradueix en 

l’alliberament de múltiples proteïnes circulants, algunes de les quals podrien tenir 

utilitat com a biomarcadors pronòstics. 
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Objectius 

 

Objectiu principal 

 Analitzar el valor pronòstic afegit que poden proporcionar diferents nous 

biomarcadors respecte els models convencionals d’estimació del risc de l’IAMEST 

a l’era de l’ICP primari.   

 

Objectius secundaris 

1. Analitzar la utilitat de la determinació seriada de cTn per la predicció 

d’esdeveniments cardiovasculars adversos després d’un IAMEST. 

 

2. Avaluar el valor pronòstic de l’eix Stanniocalcina-2/PAPP-A/IGFBP-4 en pacients 

amb IAMEST tractat amb ICP primari. 

 

3. Examinar la dinàmica de les concentracions de GDF-15 durant les primeres 24 

hores d’evolució de l’IAMEST i el seu valor predictiu en els diferents punts de 

mesura per a esdeveniments adversos a curt i llarg termini, així com la possible 

utilitat de GDF-15 com a marcador precoç de risc en pacients amb FV primària i 

aturada cardíaca extrahospitalària recuperada. 

 

4. Analitzar mitjançant tècniques de proteòmica l’expressió de proteïnes circulants 

durant les primeres 24 hores d’evolució en el xoc cardiogènic i desenvolupar un 

model multimarcador amb utilitat pronòstica. 
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Mètodes 

 

1. Població d’estudi 

Els treballs que es presenten són el resultat d’un estudi observacional prospectiu dut a 

terme a la Unitat de Cures Cardíaques Agudes de l’Hospital Universitari Germans Trias i 

Pujol de Badalona, que inclou pacients consecutius de més de 18 anys ingressats en les 

primeres 24 hores d’evolució d’una síndrome coronària aguda. A la cohort analitzada 

s’inclouen els pacients que ingressen per IAMEST des de febrer de 2011 fins a maig de 

2016. El centre és l’hospital de referència per una àrea de més de 800.000 habitants i 

forma part de la xarxa d’ICP primari del Codi IAM de Catalunya. El diagnòstic d’IAMEST 

es basa en la definició universal d’infart de miocardi vigent en el moment de l’estudi118, 

que comprèn la presència de símptomes d’isquèmia miocàrdica, un electrocardiograma 

amb elevació persistent del segment ST en dues o més derivacions contigües (0,2 mV a 

V2-3 i 0,1 mV a la resta de derivacions) i elevació de cTn. Tant el procediment d’ICP 

primari com el tractament posterior es realitzen segons el criteri del metge tractant, 

basant-se amb les guies de pràctica clínica vigents27,119. 

Les dades demogràfiques i clíniques dels pacients són recollides de forma 

prospectiva y sistemàtica durant l’ingrés hospitalari. Posteriorment, es realitza un 

seguiment de tots els pacients en 3 talls temporals predefinits, a 1, 3 i 5 anys després de 

l’ingrés per l’infart índex, a través de contacte telefònic i/o consulta a la Història Clínica 

Compartida de Catalunya. En el seguiment es recull l’estat vital, la causa de la mort en 

cas que s’hagi produït i la necessitat d’ingressos per causa cardiovascular (nou infart, 

angina inestable, insuficiència cardíaca i ictus). 

El protocol de l’estudi va ser aprovat pel Comitè d'Ètica de la Investigació Clínica 

de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Referència EO-11-061) i els participants o 

els seus familiars varen signar el consentiment informat. 
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2. Obtenció i processament de les mostres 

En els pacients amb IAMEST s’extreuen mostres sanguínies a través de venòclisi en 5 

punts temporals predefinits: a l’ingrés (immediatament després de l’ICP primari), 1 hora 

després de l’ICP primari i a les 12, 16 i 24 hores d’evolució de l’IAM. En cada punt 

s’obtenen 3 ml de sang mitjançant un tub per extracció per buit amb additiu d’heparina de 

liti i gel separador. Les mostres són centrifugades a 4.000 rpm durant 10 minuts i el 

sèrum resultant és emmagatzemat a -80°C en tubs Eppendorf estèrils de 235 µL fins el 

moment del seu anàlisi. 

 

3. Assajos de biomarcadors 

Les determinacions dels biomarcadors a estudi s’han realitzat a través de la col·laboració 

amb laboratoris externs, amb l’excepció de les mesures de cTnI amb assaig sensible (sc-

TnI), que es van dur a terme al laboratori central del centre amb l’immunoassaig per 

quimioluminiscència tipus sandwich LOCI® (Troponin I LOCI Siemens, RF621) a 

l’analitzador automàtic Dimension EXL Integrated Chemistry system (Siemens 

Diagnostics). 

Els assajos de cTnT d’alta sensibilitat (hs-TnT), NT-proBNP i GDF-15 van ser 

realitzats per Roche Diagnostics (Penzberg, Alemanya). Per als tres biomarcadors es van 

utilitzar immunoassajos per electroquimioluminiscència tipus sandwich (Troponin T hs, 

Elecsys ProBNP II, Elecsys GDF-15) a l’analitzador Cobas e 601. Les anàlisis de l’eix 

PAPP-A/STC2/IGFBP-4 es van efectuar al Departament de Biologia Molecular i Genètica 

de la Universitat d’Aarhus a Dinamarca. Per als tres biomarcadors es van utilitzar assajos 

immunoabsorbents lligats a enzims (ELISA) de AnshLabs (Webster, TX, Estats Units): 

AL-143 per STC2, AL-101 per PAPP-A, AL-124 per IGFBP-4. La precisió analítica i el 

rang de mesura de cada assaig es troben descrits a la secció de mètodes de l’article 

corresponent.  

Els experiments de proteòmica es van realitzar al Centre de Regulació Genòmica 

de Barcelona mitjançant l’espectòmetre de masses Orbitrap Fusion Lumos acoblat al 

cromatògraf líquid EASY-nanoLC 1000 (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, Estats 

Units). A la fase de discovery les proteïnes de les mostres es van quantificar amb label-

free discovery proteomics (nanoLC-MS/MS), mentre que per les anàlisis de targeted 

proteomics es van utilitzar els mètodes de monitorització de reacció paral·lela (PRM). El 
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protocol de laboratori es troba descrit detalladament al material suplementari de l’article 

corresponent. 

 

4. Anàlisi estadística 

A les anàlisis descriptives, les variables categòriques es presenten en forma de número i 

percentatge, mentre que les contínues s’expressen en forma de mitja i desviació 

estàndard en el cas que siguin presentin distribució normal, o de mediana i rang 

interquartílic en la resta. Per les comparacions entre grups s’utilitza la prova de χ2 o la de 

Fisher per les variables categòriques, i la t de Student o la prova dels signes de Wilcoxon 

per les contínues. 

Les anàlisis de l’associació entre variables quantitatives i qualitatives amb la 

supervivència i els reingressos s’han realitzat mitjançant regressió logística de Cox o 

binària, univariant i multivariant, amb el procediment de passes enrere. Els resultats 

s’expressen en forma de hazard ratio (HR) o odds ratio (OR) amb l’interval de confiança 

(IC) del 95%. Les anàlisis de supervivència es basen en el mètode de Kaplan-Meier. Les 

concentracions dels biomarcadors, en no seguir una distribució normal, s’analitzen 

normalitzades en forma logarítmica. 

La millora en discriminació que suposaria incorporar biomarcadors a models 

predictius elaborats amb variables clíniques s’avalua amb corbes característiques 

operatives del receptor (ROC). La calibració dels models, amb la prova de Hosmer-

Lemeshow. La capacitat dels biomarcadors per reclassificar el risc s’avalua amb el càlcul 

de la millora neta de reclassificació (NRI). 

Es consideren significatius els valors de probabilitat <0,05. Les anàlisis 

estadístiques s’han realitzat amb els paquets estadístics STATA V.13.0 (StataCorp, 

College Station, TX, Estats Units), PredictABEL R Package v1.2120, i SPSS V20.0 (IBM 

Corp, Armonk, NY, Estats Units). 
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Resum global dels resultats 

 

Les diferents publicacions que composen la present tesi intenten respondre a l'objectiu 

principal de la mateixa, que és analitzar el valor pronòstic de diversos biomarcadors que 

es poden expressar als pacients amb IAMEST i ens podrien permetre millorar 

l'estratificació pronòstica de l'infart en general i d'algunes de les complicacions més 

rellevants del mateix, com la FV primària o el xoc cardiogènic.  

A la vista dels nostres resultats, podem dir que les cTn com a marcador de necrosi 

miocàrdica no afegeixen informació pronòstica ni a curt ni a llarg termini a l'IAMEST 

tractat amb ICP primari. En segon lloc, l'eix STC-2/PAPP-A/IGFBP-4, en concret, la 

combinació STC2 i IGFBP4 millora la capacitat per discriminar la mort o insuficiència 

cardíaca al seguiment després d'un infart. Posteriorment, l'anàlisi de la dinàmica del GDF-

15 ens mostra que aquest biomarcador presenta un valor màxim a les 12 h de l'infart i 

aquest nivell pic és predictor independent de mortalitat a 30 dies i 3 anys. En analitzar el 

valor del GDF-15 en casos d'IAMEST complicat amb FV primària, s'observa que les 

determinacions d'aquest biomarcador són majors entre els pacients amb FV primària, 

sent un factor independent de mortalitat a 30 dies. Els valors de GDF-15 també ens 

aporta informació sobre el pronòstic neurològic a 6 mesos dels pacients amb aturada 

cardíaca extrahospitalària. Finalment, considerem que el resultat més rellevant obtingut 

en la nostra recerca és el derivat de l'anàlisi de proteòmica als pacients amb xoc 

cardiogènic. La combinació del valors de 4 proteïnes, CS4P, millora la capacitat predictiva 

de mortalitat a 90 dies de l'escala CardShock, la més utilitzada a la pràctica clínica 

habitual. El descobriment d'aquesta combinació de proteïnes ha estat motiu d'obtenció 

d'una patent, del qual aquest doctorant és coautor (Annex 1). 

A continuació, per facilitar l'anàlisi d'aquest resultats, es realitza un breu resum  

dels mateixos, agrupant les diferents línies de recerca de la present tesi.  
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1. Utilitat pronòstica de la determinació seriada de cTn a 

l’IAMEST 

Es va determinar el valor pic de cTn en les primeres 24 hores en pacients amb IAMEST 

tractats amb ICP primari, utilitzant dos assajos de nova generació (hs-TnT i sc-TnI). 

S’avalua el valor pronòstic del pic de cTn sobre els predictors estàndard per al criteri de 

valoració combinat de mort o reingrés per síndrome coronària aguda, insuficiència 

cardíaca o ictus a 30 dies i a 1 any. 

Entre els 1.224 pacients inclosos, un 6,1% va presentar un dels components de 

l'objectiu combinat en els primers 30 dies i un 10,8% entre el dia 30 i 1 any. En els 

pacients amb esdeveniments adversos es van registrar pics més alts de cTn. 

A curt termini (considerant els primers 30 dies), les anàlisis de regressió de Cox 

multivariant només van identificar l’edat, la classe Killip III-IV i la FE com a predictors 

independents del criteri de valoració combinat. L’associació amb el pronòstic no va ser 

significativa ni pel pic de hs-TnT (HR 1,23; IC 95%  0,98-1,54) ni pel de sc-TnI (HR 1,15; 

IC 95% 0,93-1,43). L’AUC va resultar de 0,668 (CI 95% 0,596-0,738) per a hs-TnT i de 

0,578 (CI 95% 0,518-0,635) per a sc-TnI. La incorporació del pic de cTn al model clínic no 

va augmentar la seva capacitat predictiva, ni quant a AUC ni quant a reclassificació (ni 

per hs-TnT ni per sc-TnI). 

En analitzar el llarg termini  (entre el dia 30 i 1 any), les anàlisis de regressió de 

Cox multivariant només van identificar l’edat, el sexe femení, la diabetis, la presència de 

malaltia coronària prèvia, la classe Killip III-IV i la FE com a predictors independents del 

criteri de valoració. L’associació amb el pronòstic tampoc no va ser significativa  pel pic 

de hs-TnT ni pel de sc-TnI. La incorporació del pic de cTn al model clínic tampoc va 

augmentar la seva capacitat predictiva.  

 

2. Valor pronòstic de l’eix Stanniocalcina-2/PAPP-A/IGFBP-4 a 

l’IAMEST 

En una cohort de 1.085 pacients amb IAMEST tractats amb ICP primari es van 

determinar els nivells circulants de STC2, PAPP-A i IGFBP-4 intacta en el moment de 

l’ingrés. S’avalua el valor pronòstic d’aquests biomarcadors per al criteri de valoració 
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combinat de mort o reingrés per insuficiència cardíaca en el seguiment, obtenint que el 

16,2% dels casos va presentar l'objectiu combinat després d’una mediana de seguiment 

de 3,3 (1,0-3,7) anys. Els pacients amb esdeveniments van presentar, en comparació 

amb la resta, concentracions més altes de PAPP-A (12,3 [5,4-28,6] vs 10,1 [4,2-22,5] 

µg/L; p=0,019), STC2 (19,2 [15,3-25,3] vs 17,5 [14,7-21,2] µg/L; p<0,001) i IGFBP-4 

intacta (36,8 [27,6-48,1] vs 29,5 [23,0-36,7] µg/L; p <0,001).     

L’anàlisi de regressió de Cox multivariant, que incloïa els pics de hs-TnT i NT-

proBNP, va identificar la STC2 (HR 2,06; IC 95% 1,13-3,75) i la IGFBP-4 (HR 1,73; IC 

95%, 1,14-2,64) com a predictors independents del criteri de valoració, juntament amb 

l’edat, la classe Killip III-IV, el pic de NT-proBNP i la FE. A més, STC2 va resultar un 

predictor independent de mortalitat (HR 2,23; IC 95% 1,16-4,29) i de reingrés per 

insuficiència cardíaca (HR 3,42; IC 95% 1,22-9,60). No es va trobar associació 

significativa entre el pronòstic i els nivells de PAPP-A o de hs-TnT. 

La incorporació dels biomarcadors de l’eix STC2/PAPP-A/IGFBP-4 per separat al 

model clínic no va incrementar la discriminació per al criteri de valoració combinat. En 

canvi, un model que incorpora STC2 i IGFBP-4 a les variables clíniques va millorar la 

discriminació, augmentant l’AUC de 0,815 a 0,826 (p=0,036), amb un NRI continu 

associat de 0,140 (IC 95% 0,004-0,428) que permet la reclassificació del 6,2% dels 

pacients. 

 

3. Utilitat pronòstica del GDF-15 a la fase aguda de l’IAMEST i 

l'aturada cardíaca   

Per analitzar la dinàmica del GDF-15 s'estudien 1.026 pacients amb IAMEST tractats amb 

ICP primari. Es van determinar els nivells circulants de GDF-15, hs-TnT i NT-proBNP al 

moment de l’ingrés i a les 12 i 24 hores d’evolució. S’analitza la dinàmica de l’alliberament 

de GDF-15 durant les primeres 24 hores de l’IAMEST i s’avalua el valor predictiu dels 

nivells de GDF-15 en els diferents punts de mesura per a mortalitat i reingrés de causa 

cardiovascular a curt i llarg termini (30 dies i 3 anys, respectivament).  

Les concentracions de GDF-15 van seguir un patró en crescendo-decrescendo, 

amb els nivells més alts a les 12 h (1.731 [1.178-3.090] pg/mL) que a l’ingrés (1.443 [932-

2.466] pg/mL) o a les 24 h (1.510 [1.017-2.702] pg/mL). Aquest patró es va observar a 

tots els pacients, independentment del pronòstic. 
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En els primers 30 dies la mortalitat va ser del 3,9% i la taxa de reingressos, del 

2,5%. En els models de regressió logística multivariant, que incloïen els pics de hs-TnT i 

NT-proBNP, els nivells de GDF-15 van ser un potent predictor independent de mortalitat a 

30 dies en els tres punts temporals estudiats (HR 1,76 a l’ingrés, HR 2,99 a les 12 h , HR 

1,97 a les 24 h), juntament amb l’edat, la classe Killip III-IV i la FE. La incorporació de 

GDF-15 al model clínic de referència va millorar la capacitat predictiva de manera similar 

en els tres punts temporals, incrementant la discriminació i la reclassificació. Per al criteri 

de valoració combinat de mort o reingrés de causa cardiovascular a 30 dies es van 

observar resultats comparables. 

Entre els supervivents als primers 30 dies, la mortalitat a 3 anys va ser del 5,7% i 

la taxa de reingressos, del 14,3%. En els models de regressió logística multivariant, els 

nivells de GDF-15 també van ser predictors independents de mortalitat a 3 anys en els 

tres punts temporals (HR 1,31 a l’ingrés, HR 1,42 a les 12 h , HR 1,51 a les 24 h), 

juntament amb l’edat, la presència d’anèmia i la FE. Tanmateix, la incorporació de GDF-

15 al model clínic de referència no va augmentar ni la discriminació ni la reclassificació en 

cap dels tres punts temporals. 

 

Per altra banda, s’analitza la utilitat del GDF-15 com a factor predictiu de mortalitat 

a 30 dies als casos d'IAMEST complicats amb FV primària en una cohort de 1.165 

pacients, dels quals 72 (6.2%) van presentar FV. Es van determinar els nivells circulants 

de GDF-15 en el moment de l’ingrés, així com el pic de hs-TnT i NT-proBNP en les 

primeres 24 hores. 

Els pacients amb FV primària van presentar nivells més elevats de GDF-15 (2.655 

[1.438-7.819] vs 1.367 [921-2.225] pg/mL; p <0,001)] i major mortalitat a 30 dies (13,9% 

vs 3,6%; p <0,001) en comparació amb els pacients sense FV. En tots dos grups, les 

concentracions de GDF-15 van ser més altes en els pacients que van morir en els 

primers 30 dies en comparació amb els que van sobreviure (13.098 vs 2.415 pg/mL; p 

<0,001). 

En una àmplia anàlisi de regressió logística binària multivariant que incloïa 

variables clíniques i el pic de hs-TnT i NT-proBNP, GDF-15 va restar com a predictor 

independent de mortalitat a 30 dies en tots dos grups. Aquesta associació va ser 

especialment robusta en els pacients que van presentar FV primària (OR 3,92; IC 95% 

1,35-11,39) respecte els que no (OR 1,72; IC 95% 1,23-2,40).  
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A la vista de la utilitat del GDF-15 en cas de FV al context de l'IAMEST, es va 

voler ampliar l'anàlisi d'aquest biomarcador en altres escenaris que podrien tenir 

similituds, com l'ACR extrahospitalària, que inclou altres etiologies a més de l’IAMEST. 

S'estudien prospectivament 62 pacients que ingressen en coma després d’haver estat 

recuperats d’una ACR extrahospitalària. Es van determinar els nivells circulants de GDF-

15 en el moment de l’ingrés. S’avalua el valor de GDF-15 com a predictor precoç de mal 

pronòstic neurològic a 6 mesos, definit com una puntuació 3-5 a l’escala CPC121. 

Entre els 62 pacients inclosos, el 83,9% presentaven un primer ritme desfibril·lable 

i el 88,7%, una síndrome coronària aguda com a causa de l’ACR (IAMEST en el 69,1%). 

Un 51,6% dels pacients (n=32) va presentar mal pronòstic neurològic (CPC 3-5). Aquests 

van cursar amb nivells més alts de GDF-15 en comparació amb els pacients amb bon 

pronòstic (17,1 [11,4-20,4] vs 7,6 [4,1-13,1] ng/mL; p=0,004).     

Les anàlisis de regressió logística multivariant van identificar el GDF-15 com a 

predictor independent de mal pronòstic (OR 3,74; IC 95% 1,32-10,60) juntament amb 

l’edat, la localització de l’aturada al domicili, i l’inici de maniobres de reanimació per un 

testimoni no sanitari. Un punt de tall de 10,8 ng/mL va mostrar la màxima eficiència de 

classificació, amb una sensibilitat del 78,1% i una especificitat del 66,7%. La incorporació 

de GDF-15 de forma dicotòmica (≥10,8 vs <10,8 ng/mL) al model clínic de referència va 

millorar la capacitat predictiva: l’AUC es va incrementar de 0,867 (IC 95% 0,775-0,959) a 

0,917 (IC 95% 0,849-0,984), amb un NRI de 0,90 (IC 95% 0,48-1,44) que permet la 

reclassificació del 37,1% dels pacients. 

 

4. Estratificació pronòstica amb proteòmica dels pacients amb 

shock cardiogènic 

Es tracta d'un estudi observacional realitzat en dues cohorts prospectives independents 

de pacients amb xoc cardiogènic. S’utilitzen tècniques de proteòmica quantitativa per 

identificar proteïnes circulants que permetin desenvolupar un model multimarcador amb 

que aporti utilitat pronòstica en relació a la mortalitat a 90 dies. 
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L’estudi es desenvolupa en dues fases: 

1. Fase de descobriment (discovery proteomics), a partir de 48 pacients amb 

IAMEST complicat amb xoc cardiogènic procedents del centre investigador 

(mortalitat a 90 dies, 45,8%). 

Es van quantificar mitjançant espectrometria de masses les proteïnes 

presents a 2 mostres seriades de plasma (al moment de l’ingrés i a les 24 hores). 

D’entre les 2.654 proteïnes que s’hi van identificar, es van seleccionar 51 

candidates. D’aquestes, 32 diferien entre supervivents i no supervivents: o bé en 

abundància en qualsevol dels punts temporals, o bé en el seu canvi al llarg del 

temps. Les 19 proteïnes restants van ser seleccionades pels investigadors en 

base al coneixement previ. 

2. Fase de validació (targeted proteomics), a partir de 97 pacients amb xoc 

cardiogènic de diferents etiologies procedents del registre internacional 

CardShock (mortalitat a 90 dies, 37,1%). 

Es van quantificar les 51 proteïnes candidates en una mostra de plasma 

obtinguda entre les primeres 21 i 33 h d’evolució. Utilitzant validació creuada, la 

millor combinació per classificar entre supervivents i no supervivents va resultar la 

formada per 4 proteïnes (Cardiogenic Shock 4 Proteins – CS4P): proteïna d’unió a 

àcids grassos hepàtica (L-FABP), beta-2-microglobulina (B2MG), fructosa-

bisfosfat aldolasa (ALDOB) i Serpina G1 (IC1). 

La discriminació de la combinació CS4P (AUC 0,83 [IC 95% 0,74-0,89]) va ser al 

menys tan alta com la de l’escala de risc CardShock (AUC 0,78 [IC 95% 0,69-0,87]). La 

incorporació del model CS4P a l’escala CardShock va millorar la seva capacitat 

predictiva, incrementant l’AUC a 0,84 (IC 95% 0,76-0,93), i reclassificant aproximadament 

el 25% dels pacients (NRI 0,49; p=0,020). En els 55 pacients tractats amb ICP, es van 

observar resultats similars en combinar el model CS4P amb l’escala IABP-SHOCK II 

(AUC 0,80 [IC 95% 0,67-0,92], NRI 0,57 [p=0,032]). 

Es va avaluar la reproductibilitat d’aquests resultats amb tècniques disponibles als 

laboratoris clínics. Utilitzant kits comercials d’ELISA, es va quantificar les concentracions 

de les 4 proteïnes del CS4P. La incorporació del model CS4P obtingut per ELISA a 

l’escala CardShock va proporcionar una AUC de 0,82 (IC 95% 0,73-0,90), similar a 

l’obtinguda amb proteòmica targeted (p=0,123). 
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Discussió conjunta dels resultats 

 

En aquesta tesi doctoral, compendi de sis publicacions, s’intenta donar resposta als 

objectius plantejats sobre el valor pronòstic de nous biomarcadors a l’estratificació de 

l’infart, especialment en algunes de les seves complicacions més greus (FV primària i xoc 

cardiogènic). Per a la discussió dels resultats obtinguts es considera convenient agrupar 

la mateixa en 4 apartats diferents, donant resposta així als 4 objectius plantejats, revisant 

des del valor pronòstic de les troponines a l'era de l'IAMEST tractat amb ICP primari, 

continuant per marcadors d'inflamació com l'eix STC-2/PAPP-A/IGFBP-4 o el GDF-15 i 

finalment valorant l'estratificació pronòstica del xoc cardiogènic basada en l’anàlisi de 

proteòmica. 

 

1. Utilitat pronòstica del pic de troponines a l’actualitat 

Per respondre a aquest objectiu, es presenta la primera publicació. En aquest treball 

s’investiga el valor del pic de cTn, determinat amb 2 assajos contemporanis diferents (hs-

TnI i sc-TnI), per a la predicció de la mortalitat i esdeveniments adversos cardiovasculars 

en una cohort no seleccionada de pacients amb IAMEST seguits durant un any. Després 

d’ajustar pels predictors clínics coneguts, les concentracions pic de cTn no es van 

associar amb el pronòstic, el que suggereix que la determinació seriada dels nivells de 

cTn a l’IAMEST no aporta informació pronòstica addicional per a l’estratificació del risc. 

Aquesta troballa contrasta amb investigacions prèvies realitzades també a partir 

de determinacions seriades de cTn amb assajos contemporanis, on, tant el valor pic com 

valors puntuals entre les 24 i 72 hores, s’associen consistentment amb la funció sistòlica 

residual i amb els esdeveniments clínics adversos50–52. La discrepància amb els presents 

resultats pot estar influïda per mides mostrals més petites, diferències en els protocols 

d’obtenció de mostres o per uns criteris d’inclusió i exclusió molt estrictes que no 

representin la pràctica clínica real. Tanmateix, la principal explicació és que, a diferència 

d’aquests estudis, el nostre va incloure la FE del ventricle esquerre entre les variables 

d’ajust a les anàlisis de regressió. Així, en introduir la FE als models de regressió, 

l’associació del pic de cTn amb el pronòstic es va atenuar fins a perdre la significació 

estadística.  
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Actualment, la FE continua sent un important factor pronòstic que es mesura 

rutinàriament a peu de llit mitjançant ecocardiografia. En consonància amb estudis 

previs122,123, a les diferents anàlisis exposades en aquesta tesi, la FE apareix 

repetidament com a un dels predictors pronòstics principals de l’IAMEST, juntament amb 

l’edat i la classe Killip. La importància de la FE rau en què està directament relacionada 

amb la mida de l’infart, com els nivells pic de cTn. Tots dos marcadors, doncs, 

representen el mateix procés fisiopatològic, tal i com s’observa en l’estreta correlació 

reportada en múltiples treballs entre els nivells pic de cTn i la FE residual50,51,55. 

Tanmateix, la FE aporta informació addicional a les cTn, ja que mesura directament la 

funció contràctil, que és el que probablement sigui determinant pel pronòstic, i que pot 

estar afectada per altres factors més enllà de la magnitud de la necrosi de l’infart actual. 

Es podria dir, aleshores, que la informació pronòstica que aporta el pic de cTn es troba 

inclosa en la que ofereix la FE, fet que explicaria la manca d’utilitat de les cTn observada 

al nostre estudi. De la mateixa manera, com mostren els nostres resultats, altres 

coneguts predictors relacionats amb la mida de l’infart, com la presència d’infart previ, la 

localització anterior de l’infart, el temps d’isquèmia o la malaltia multivàs, perden valor 

pronòstic en analitzar-los juntament amb la FE. 

D’altra banda, alguns estudis han mostrat impacte pronòstic dels nivells de cTn 

mesurats en una única determinació abans de l’ICP primari, tot i que els resultats són 

controvertits53,54. Malauradament, el disseny del nostre estudi no és estrictament 

comparable a aquests treballs, i no ens ha permès avaluar aquesta qüestió. Tanmateix, 

aquest aspecte té poca transcendència clínica, doncs a l’actualitat sovint no es mesuren 

les cTn abans de l’ICP. En el procés diagnòstic inicial de l’IAMEST basat en 

l’electrocardiograma, les cTn han esdevingut irrellevants, ja que no són necessàries per a 

la indicació de la teràpia  de reperfusió, que s'ha de realitzar el més aviat possible. 

Evidentment, els resultats de l’Article 1 requereixen de validació en altres cohorts 

de pacients amb IAMEST. Tot i això, i a diferència de les síndromes coronàries agudes 

sense elevació del segment ST, on les cTn són un reconegut marcador de risc que 

identifica els pacients que més es beneficien d’una estratègia invasiva124, a l’IAMEST, el 

valor predictiu de la pràctica habitual de realitzar determinacions seriades de cTn sembla 

qüestionable. A més, l’ús d’assajos ultrasensibles és prescindible en aquest context, 

doncs els valors són molt elevats i l’alta sensibilitat és innecessària.  

Aquesta limitada utilitat de les cTn per a l’estratificació del risc justifica l’interès en 

la recerca de nous biomarcadors que  representen vies alternatives a la necrosi. En 
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aquesta línia, estudis recents suggereixen que una estratègia multimarcador, on es 

combinen biomarcadors involucrats en diferents vies fisiopatològiques, podria 

proporcionar informació pronòstica incremental en la que cada marcador aportaria valor 

addicional91,125. 

 

2. Valor pronòstic de l’eix Stanniocalcina-2/PAPP-A/IGFBP-4 a 

l’IAMEST 

Una segona línia de recerca es presenta a la següent publicació que conforma aquesta 

tesi. En ella s' investiga l’associació dels nivells de STC2, PAPP-A i IGFBP-4, amb els 

esdeveniments adversos en el seguiment post infart. Després d’ajustar per variables 

clíniques, la STC2 va resultar un factor predictiu independent de mortalitat, de reingrés 

per insuficiència cardíaca i del criteri de valoració combinat d’ambdues, mentre que la 

IGFBP-4 també es va associar independentment amb el criteri de valoració combinat. Els 

nivells de PAPP-A, en canvi, no es van relacionar amb el pronòstic quan es van analitzar 

conjuntament amb la resta de components de la via. 

La PAPP-A s’ha proposat com a biomarcador inflamatori d’inestabilitat de placa 

amb valor pronòstic a les síndromes coronàries agudes94–96. Es tracta d’una proteïnasa 

que actua com a regulador de la via de l’IGF-1, involucrada en l’aterosclerosi. L’IGF-1 

circula unit a la IGFBP-4 formant complexes inactius que són fragmentats per la PAPP-A, 

que activa la via a través de l’alliberament d’IGF-1 actiu93, tal com s’il·lustra a una figura 

prèvia. Tanmateix, és tracta d’una via complexa on hi participen altres proteïnes 

reguladores que, com mostren els presents resultats, podrien proporcionar valor pronòstic 

afegit. 

S’ha proposat que l’IGFBP-4 pot reflectir l’activitat enzimàtica de la PAPP-A i, en 

conseqüència, també tenir utilitat com a biomarcador d’aterosclerosi99. A més, a 

diferència de la PAPP-A, s’ha constatat que els nivells circulants dels fragments d’IGFBP-

4 no s’afecten per l’administració d’heparina126. Els resultats de la segona publicació 

corroboren les dades prèvies en què l’IGFBP-4 apareix com un factor predictiu per a 

mortalitat i esdeveniments adversos cardíacs a llarg termini a l’IAMEST100. Tanmateix, a 

diferència de la recerca prèvia basada en els fragments N-terminal i C-terminal de 

l’IGFBP-4 resultants de la proteòlisi mediada per PAPP-A, en aquest treball es va 

mesurar l’IGFBP-4 intacta, que en estudis anteriors no havia demostrat cap valor 
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pronòstic99,100. Aquestes diferències amb els presents resultats es podrien explicar 

simplement per la utilització de diferents immunoassajos. Però, tenint en compte que 

estudis in vitro i in vivo mostren que l’IGFBP-4 intacta principalment exerceix efectes 

inhibitoris sobre l’activitat IGF-1127, es podria hipotetitzar que, en el context d’una 

síndrome coronària aguda, l’increment dels nivells circulants d’IGFBP-4 intacta sigui una 

resposta reguladora a l’augment de la biodisponibilitat d’IGF-1 secundari a l’activitat 

proteolítica de la PAPP-A. Així s’explicaria l’associació observada entre nivells elevats 

d’IGFBP-4 intacta i el pronòstic. 

Davant del descobriment recent de la STC2 com a inhibidor de la PAPP-A97,101, es 

va considerar que també podria reflectir l’activitat proteolítica de la PAPP-A i així tenir 

implicacions pronòstiques. A la segona publicació es descriu per primera vegada la 

relació entre els nivells elevats de STC2 i el risc augmentat de mortalitat o reingrés per 

insuficiència cardíaca en pacients amb IAMEST. Aquesta associació permet establir la 

hipòtesi que els nivells de STC2 també estan regulats per la biodisponibilitat d’IGF-1. En 

un context d’elevació dels nivells de PAPP-A, amb la subseqüent escissió dels complexes 

IGFBP-4/IGF-1 i activació de la senyal IGF-1, l’expressió de STC2 actuaria com a 

resposta compensatòria. 

Així, en conjunt, les troballes de l’Article 2 suggereixen que els nivells elevats tant 

de STC2 com de IGFBP-4 a la fase aguda de l’IAMEST es poden interpretar com a una 

resposta contrareguladora de l’activitat proteolítica de la PAPP-A. Aquests marcadors 

mostren capacitat predictiva superior a les hs-cTn o el NT-proBNP, i, en el cas de la 

STC2, valor predictiu incremental, tot i que modest, en incorporar-la a models basats en 

dades clíniques incloent la FE. Els resultats, doncs, a més d’aprofundir en el coneixement 

fisiopatològic de l’eix STC2/PAPP-A/IGFBP-4 a l’IAMEST, indiquen una potencial utilitat 

pronòstica de la via que obre la porta a nova recerca.  

 

3. El GDF-15 a l’IAMEST i les arítmies ventriculars malignes  

3.1. Dinàmica de l’alliberament de GDF-15 a l’IAMEST 

A la tercera publicació es mostra la dinàmica de l'alliberament del GDF-15 a l'infart i es 

descriu com els nivells circulants de GDF-15 s’eleven ràpidament a la fase aguda de 

l’IAMEST, amb el pic al voltant de 12 hores després de l’inici dels símptomes. 

Investigacions prèvies indiquen que les concentracions es mantindrien elevades fins més 
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allà del cinquè dia104,105 i que probablement no tornin als seus nivells basals fins després 

d’un mes128. Malgrat aquestes variacions, varis estudis han demostrat que les 

determinacions aïllades en els primers 5 dies després de l’IAMEST, habitualment en les 

primeres 24 hores, es relacionen amb la incidència acumulada de mort, nou infart o 

insuficiència cardíaca en el primer any104–106,129–131. Tanmateix, el moment òptim de 

mesura no havia estat avaluat prèviament.  

Així doncs, en una segona fase del treball es va estimar el valor pronòstic dels 

nivells de GDF-15 en els punts temporals predefinits al llarg de les primeres 24 hores. A 

més, a diferència d’estudis previs, es va analitzar separadament el valor predictiu a curt 

termini (els primers 30 dies) i a llarg termini (entre els primers 30 dies i els 3 anys). El 

GDF-15 va resultar un factor predictiu robust d’esdeveniments adversos a 30 dies en tots 

tres punts temporals, amb valor pronòstic incremental sobre els paràmetres clínics i els 

biomarcadors habituals. S’observa un millor rendiment de la determinació a les 12 hores, 

corresponent al valor pic, respecte les altres, però les diferències no van ser 

estadísticament significatives.  

En canvi, entre els supervivents als primers 30 dies, els nivells de GDF-15 en les 

primeres 24 hores també van ser predictors pronòstics independents a 3 anys, però amb 

una associació més feble i, en aquest cas, no van aportar valor incremental als models 

basats en paràmetres clínics. Aquests resultats contrasten amb investigacions prèvies 

que demostren que GDF-15 és un marcador de risc cardiovascular en el seguiment de 

pacients amb cardiopatia isquèmica crònica, insuficiència cardíaca o fibril·lació auricular i, 

fins i tot, en individus asimptomàtics102. La diferència podria  estar explicada pel moment 

en què es van obtenir les mostres. 

L’alliberament de GDF-15 durant la fase aguda de l’IAMEST reflexa la inflamació 

induïda per la isquèmia miocàrdica i la seva repercussió sistèmica, el que explica la seva 

potència com a factor predictiu  per al pronòstic a curt termini, juntament amb la classe 

Killip i la FE. Tanmateix, en el pronòstic a llarg termini hi juguen un paper destacat altres 

factors independents de la mida de l’infart, especialment la comorbiditat i la fragilitat, que 

podrien estar més ben representats pels nivells de GDF-15 a l’alta o setmanes després 

de l’infart. En aquesta línia, en pacients amb IAM sense elevació del segment ST, 

l’elevació de GDF-15 en fase estable es relaciona consistentment amb la mortalitat i la 

recurrència de complicacions isquèmiques132,133. Recentment s’ha descrit que els nivells 

de GDF-15 mesurats un mes després d’una síndrome coronària aguda milloren la 

predicció del risc hemorràgic respecte els valors obtinguts a l’ingrés128. D’aquesta 
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manera, així com els processos fisiopatològics canvien al llarg del temps, els 

biomarcadors aporten diferent informació pronòstica en funció del moment del curs de la 

malaltia en què es determinen. 

Per tant, la interpretació dels presents resultats recolza la potencial utilitat de 

GDF-15 com a marcador precoç del risc a curt termini en els pacients amb IAMEST, amb 

una àmplia finestra de temps per a la seva mesura que podria resultar un avantatge per a 

la seva aplicació clínica. 

 

3.2. GDF-15 com a marcador precoç de risc a la FV primària i de 

pronòstic neurològic a l'aturada cardíaca recuperada 

Tenint en compte l’associació entre els nivells de GDF-15 i la mortalitat a la fase aguda 

de l’IAMEST, a continuació es va avaluar el seu valor pronòstic en un dels dos grups en 

què es concentra la mortalitat: els casos complicats amb FV. Com s’exposa a l’Article 4, 

aquests pacients van presentar concentracions de GDF-15 a l’ingrés més elevades que la 

resta. Aquest fet s’explicaria principalment per un augment de la resposta inflamatòria 

secundària a infarts més extensos i, freqüentment, complicats amb ACR. En els pacients 

amb FV, GDF-15 va resultar un factor predictiu  de mortalitat a 30 dies especialment 

potent després d’ajustar per variables que incloïen la FE i biomarcadors com les hs-TnT i 

NT-proBNP. 

La pràctica clínica actual es basa en la premissa que la FV primària podria no tenir 

mal pronòstic a llarg termini si el pacient sobreviu fins l'alta hospitalària. Investigacions 

recents, però, mostren un augment de la mortalitat en el primer any entre els pacients 

amb FV supervivents a la fase aguda13. A més, s’ha suggerit que la implantació precoç 

d’un desfibril·lador automàtic podria estar associada a una major supervivència després 

d’un IAM complicat amb ACR extrahospitalària recuperada134. Així doncs, en aquests 

casos, GDF-15 podria ser d’utilitat per a l’estratificació de risc i identificar els pacients 

amb necessitat de monitorització estreta després de l’alta hospitalària. 

D’altra banda, la mortalitat hospitalària dels pacients amb FV continua essent alta, 

particularment a conseqüència de les seqüeles neurològiques en els casos que es 

presenten com a ACR extrahospitalària. La següent qüestió que es planteja, doncs, és 

conèixer el possible valor pronòstic de GDF-15 en el subgrup de pacients que ingressen 

en coma després d’una ACR per FV recuperada. Amb aquest propòsit, a l’Article 5 
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s’examina la relació entre els nivells de GDF-15 i el pronòstic neurològic a 6 mesos en 

una cohort de pacients comatosos després d’una ACR extrahospitalària recuperada, la 

majoria d’elles secundàries a IAMEST.  

A diferència de la dinàmica en crescendo-decrescendo observada a la cohort de 

pacients amb IAMEST no seleccionats, després d’una ACR els nivells circulants de GDF-

15 van mostrar un patró descendent al llarg de les primeres 24 hores, amb el pic a la 

determinació inicial. Els casos amb mal pronòstic van presentar concentracions més altes 

en tots els punts temporals. Els valors elevats a l’ingrés van resultar un factor predictiu 

independent de mal pronòstic que, en incorporar-lo a un model clínic de referència, va 

millorar la capacitat predictiva, permetent la reclassificació d’un terç dels pacients. 

La valoració pronòstica neurològica en els pacients que persisteixen en coma 

després d’una ACR és transcendental, ja que, a més de proporcionar informació objectiva 

als familiars, determinarà l’adequació del tractament de suport vital. Aquesta avaluació 

està basada en la integració de diferents predictors, tant clínics com exploracions 

complementàries, ja que individualment cap d’ells pot predir el mal pronòstic amb certesa, 

especialment en les primeres 72 hores34. En aquest context els biomarcadors apareixen 

com una àrea d’interès, ja que, a diferència d’altres variables predictores, podrien 

proporcionar informació precoç, quantitativa i independent dels efectes dels sedants. Així, 

s’han estudiat diferents proteïnes neuronals que s’alliberen, de manera anàloga a les cTn, 

proporcionalment a la magnitud del dany anòxic, en particular l’enolasa neuronal 

específica (NSE), que és la única recomanada a les guies de pràctica clínica. 

Tot i el seu potencial, a l’actualitat els biomarcadors només tenen un paper 

secundari en la valoració neurològica, degut principalment a la dificultat per establir punts 

de tall reproduïbles sense falsos positius. A més, la majoria d’aquests presenten un 

alliberament retardat al torrent circulatori que implica que el pic, i per tant el moment 

òptim de mesura, s’endarrereixi més enllà de les primeres 24 hores post-aturada, el que 

limita la seva utilitat. En el cas de la NSE, els nivells plasmàtics assoleixen el pic 48-96 

hores després de l’ACR135 i, conseqüentment, s’ha descrit la màxima capacitat predictiva 

a les 48 hores o bé en mesures seriades durant les primeres 72 hores136. Estudis recents 

suggereixen que altres marcadors, com la proteïna S-100137,138 o la cadena lleugera de 

neurofilaments139, podrien aportar un valor pronòstic similar a la NSE abans, a les 24 

hores post-aturada, però encara són necessàries més dades abans de la seva translació 

a la pràctica clínica. 
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Les troballes del cinquè article suggereixen que GDF-15 podria aportar informació 

pronòstica en el moment de l’ingrés i corroboren els resultats d’un treball similar publicat 

simultàniament140. Més que com a marcador de dany neuronal, l’elevació dels nivells de 

GDF-15 després de l’ACR sembla reflectir la magnitud de la resposta inflamatòria precoç 

desencadenada per la suma del dany per isquèmia/reperfusió dels diferents òrgans, 

representant així la severitat de la síndrome post-aturada cardíaca. Aquesta interrelació 

entre la resposta inflamatòria, la disfunció multiorgànica i el pronòstic neurològic es fa 

palesa en investigacions prèvies amb altres biomarcadors inflamatoris com la 

copeptina141,142, la procalcitonina143 o la IL-6144,145. Així, tot i no ser específics de dany 

cerebral, els biomarcadors inflamatoris poden oferir informació complementària en 

explorar les diferents vies fisiopatològiques involucrades a la síndrome post-aturada 

cardíaca i aportar valor incremental als marcadors de dany neuronal. Malauradament, no 

es disposava de determinacions seriades de NSE en els pacients inclosos a la cohort que 

es presenta a l’article i aquesta hipòtesi no ha pogut ser contrastada. 

Encara que la precocitat de GDF-15 pot suposar un avantatge respecte altres 

marcadors, comparteix amb ells la limitació referent a la possibilitat de falsos positius. Així 

doncs, per oferir suficient precisió per guiar decisions clíniques, és necessari integrar la 

informació que aporta GDF-15, així com la d’altres potencials biomarcadors, a la 

procedent d’altres variables predictores amb valor reconegut. D’altra banda, en lloc d’una 

estratègia basada en un únic biomarcador, un model basat en varis biomarcadors que 

representin els principals components de la síndrome post-aturada cardíaca podria ser de 

més utilitat. Per tant, malgrat els prometedors resultats presentats, encara són necessaris 

més estudis en cohorts extenses per a validar-los, establir uns valors de tall consistents i 

definir el valor clínic de GDF-15 en els pacients amb ACR extrahospitalària per FV. 

 

4. Nous biomarcadors en el xoc cardiogènic: el model CS4P 

Fins on sabem, el treball exposat al darrer article és el primer estudi on s’utilitza un 

abordatge basat en proteòmica quantitativa de descobriment combinada amb proteòmica 

dirigida per identificar i validar nous biomarcadors per a l’avaluació del risc en el xoc 

cardiogènic. Els resultats mostren que la combinació de quatre proteïnes circulants (L-

FABP, ALDOB, B2MG i IC1), mesurades en les primeres 24 hores d’evolució, discriminen 

els pacients amb alt risc de mortalitat amb una precisió al menys tan alta com la que 

proporcionen les escales de risc actuals (CardShock i IABP-SHOCK II). A més, aquest 
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classificador molecular (CS4P) augmenta la capacitat predictiva quan s’incorpora a 

aquestes escales, reclassificant una quarta part dels pacients. És destacable també que 

aquests resultats obtinguts amb espectrometria de masses es van reproduir amb assajos 

d’ELISA, una tècnica d’ús rutinari en els laboratoris clínics. Tanmateix, només en el cas 

de la B2MG es disposa d’assaig validat per a l’ús clínic, pel que abans de la translació al 

peu de llit seria necessari perfeccionar els assajos per a investigació que s’han emprat 

per la resta de proteïnes. 

A més del seu valor com a biomarcadors, les proteïnes identificades en aquest 

estudi aporten dades al coneixement de la fisiopatologia de l’afectació multiorgànica en el 

xoc cardiogènic. Considerem important ressenyar que, sorprenentment, de les quatre 

proteïnes amb valor pronòstic, cap és d’origen cardíac. L-FABP és una proteïna citosòlica 

que participa en el transport intracel·lular d’àcids grassos a les mitocòndries, però també 

s’uneixen als radicals lliures i participen en vies de senyalització intracel·lular 

relacionades amb el creixement i diferenciació cel·lular. L-FABP està present al fetge, 

intestí, estómac, pulmons i ronyons, i la seva expressió s’indueix pel dany tissular. Fins 

ara s’havia estudiat en l’àmbit del dany renal agut, esdevenint un potencial biomarcador, 

ja que els nivells elevats són un factor predictiu precoç de deteriorament de la funció renal 

en varis escenaris clínics146,147. A més, s’ha descrit una elevació precoç i transitòria de L-

FABP en el xoc sèptic que indicaria dany hepàtic i que s’associa a mal pronòstic148. 

De manera similar, ALDOB és un component clau de les vies de la glucòlisi i la 

gluconeogènesi que s’expressa principalment al fetge, el còrtex renal i els intestins. Els 

nivells plasmàtics d’ALDOB s’han interpretat com un subrogat de necrosi cel·lular en 

hepatopaties benignes i malignes149, i s’han postulat com un potencial biomarcador en el 

carcinoma hepatocel·lular150 i el càncer colorectal151. Altrament, es coneix des de fa més 

de 20 anys que es produeix un increment de la transcripció d’ALDOB i d’altres enzims 

involucrats en el metabolisme de la glucosa durant les primeres 4 hores d’evolució en 

models experimentals de xoc sèptic152. 

La B2MG és una petita proteïna ben coneguda que s’expressa a la superfície de 

pràcticament totes les cèl·lules nucleades i en la majoria de fluids biològics. Com a 

component del complex major d’histocompatibilitat I, juga un paper important en la 

presentació d’antígens, però també regula l’expressió de factors de creixement i modula 

la interacció entre les citoquines i els seus receptors153. L’elevació dels nivells circulants 

reflecteixen l’activació del sistema immune cel·lular i s’han utilitzat al mieloma, la 

leucèmia, les malalties del col·lagen i a la infecció pel virus de la immunodeficiència 
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adquirida humana. D’altra banda, ja que presenta eliminació renal, els nivells plasmàtics o 

urinaris anormals indiquen alteracions en la funció renal, podent ser usada per estimar la 

taxa de filtració glomerular154. Recentment, s’ha proposat la B2MG com a marcador 

d’empitjorament de la funció renal i de l’aparició d’esdeveniments adversos 

cardiovasculars en pacients amb insuficiència cardíaca155,156. A més, a la malaltia 

coronària i altres formes d’aterosclerosi, les concentracions es relacionen de forma 

independent amb la severitat de la malaltia157,158. Durant la fase aguda de l’IAM, els nivells 

plasmàtics augmenten en correlació amb la repercussió hemodinàmica i altres marcadors 

de dany renal agut159. 

Per últim, IC1 és una proteïna de fase aguda amb una potent acció 

antiinflamatòria, ja que és el principal inhibidor del sistema del complement i del sistema 

de contacte de la coagulació, involucrats en la generació de pèptids vasoactius com 

anafilotoxines i bradiquinina160. IC1 es troba principalment als pulmons, fetge, teixit 

subcutani i ronyons, i és conegut perquè la disminució dels seus nivells funcionals a 

causa de mutacions genètiques és la causa de l’angioedema hereditari. Diferents estudis 

realitzats a partir de l’administració d’IC1 exogen, utilitzat durant dècades per al 

tractament de l’angioedema hereditari, apunten un paper protector en els processos 

d’isquèmia/reperfusió miocàrdica161–163. Així, en dos petits estudis aleatoritzats en 

pacients amb IAMEST tractats amb cirurgia coronària urgent, l’administració d’IC1 en el 

moment de la reperfusió va reduir el dany miocàrdic mesurat amb l’alliberament de 

cTn164,165. Més recentment, s’ha postulat que el tractament amb IC1 podria contrarestar la 

inflamació miocàrdica induïda per l’IAM en models animals166. D’altra banda, s’ha descrit 

que els casos més greus de xoc sèptic podrien presentar una deficiència relativa d’IC1 

durant la inflamació aguda que provocaria l’alliberament perjudicial de mediadors 

inflamatoris a conseqüència d’una activació incontrolada dels sistemes de contacte i del 

complement. En aquesta línia, a més de millorar el pronòstic en models animals de 

sèpsia, l’administració d’IC1 va augmentar la supervivència en un petit estudi aleatoritzat 

en humans, en el qual els nivells més baixos de IC1 endogen van identificar els pacients 

de més risc167. 

Aquest coneixement previ referent a les quatre proteïnes és consistent amb els 

resultats del present estudi. En els no supervivents, els nivells circulants de L-FABP, 

ALDOB i B2MG van ser més elevats que en els supervivents, mentre que els d’IC1 van 

ser inferiors. Aquest patró reflexa dany renal, hepàtic i intestinal, així com inflamació 

sistèmica i activació immune.  Es podria hipotetitzar que, durant les primeres hores del 

xoc, els canvis en l’expressió d’aquestes proteïnes podria precedir el fracàs multiorgànic 
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establert i així identificar precoçment els pacients amb més risc de mortalitat. Aquestes 

dades posen de manifest la gran rellevància de l’afectació sistèmica en el xoc cardiogènic 

més enllà del problema primari de fallida de bomba. Es podria especular, doncs, que 

l'activació de les mateixes vies podria estar present en pacients més greus que pateixen 

altres tipus de xoc. 

Així doncs, l’estudi de dos cohorts de pacients amb xoc cardiogènic mitjançant 

tècniques de proteòmica ha permès desenvolupar el model de risc CS4P, un classificador 

basat en els nivells de quatre proteïnes circulants que, en combinació amb les escales 

clíniques actuals, millora l’estratificació de risc de mortalitat a curt termini. Aquest 

abordatge basat en biomarcadors podria ser d’utilitat per la identificació precoç dels 

pacients candidats a procediments invasius, com ara dispositius d’assistència circulatòria 

mecànica, tot i que aquest aspecte s’hauria de confirmar amb assajos clínics 

aleatoritzats. 
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Conclusions 

 

1. A l'era de les xarxes de reperfusió amb ICP primari el valor pronòstic de la 

determinació seriada de cTn és qüestionable quan es tenen en compte altres 

factors predictius que es mesuren rutinàriament, com la classe Killip i, 

especialment, la fracció d'ejecció del ventricle esquerre.  

 

2. Altres biomarcadors que exploren vies fisiopatològiques alternatives a la necrosi 

miocàrdica, com la inflamació o la inestabilitat de placa, aporten informació 

pronòstica addicional a l’estratificació basada en paràmetres clínics i cTn. El GDF-

15 i els components de l’eix Stanniocalcina-2/PAPP-A/IGFBP-4 emergeixen com a 

candidats, tant individualment com en un potencial abordatge multimarcador. 

 

3. En els pacients en què l’IAMEST es complica amb FV, el GDF-15 apareix com a 

un factor predictiu robust de mortalitat durant la fase aguda. A més, pot ser 

d'utilitat a l'hora de valorar de forma precoç el pronòstic neurològic al subgrup de 

pacients que es presenten en coma després d'una ACR recuperada. 

 

4. La combinació dels nivells circulants de 4 proteïnes (L-FABP, ALDOB, B2MG i 

IC1) durant les primeres hores d’evolució del xoc cardiogènic, discrimina els 

pacients amb alt risc de mortalitat. La incorporació d’aquesta informació a les 

escales clíniques existents millora la seva capacitat predictiva i pot ser d’utilitat al 

clínic per identificar precoçment els pacients d’alt risc. 
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Línies futures d’investigació 

 

Els resultats d'aquesta recerca, expressats en la present tesi doctoral en forma de 

compendi de publicacions, podrien ser una porta oberta a futures línies d'investigació que 

serveixin per combinar els paràmetres clínics clàssics amb tecnologies en 

desenvolupament com la proteòmica, la metabolòmica o la genètica, que ens ajudin a 

avaluar el risc i millorar el pronòstic dels nostres pacients. Algunes d'aquestes línies 

d'investigació podrien ser:  

 Determinar si, entre dels biomarcadors candidats descrits, algun d’ells podria 

substituir les actuals cTn, aportant valor pronòstic incremental a l’avaluació 

basada en la clínica i les exploracions complementàries rutinàries. Seria 

d’especial interès poder establir punts de tall consistents que permetessin guiar 

decisions clíniques.  

 

 Avaluar la utilitat de models que incloguin múltiples biomarcadors involucrats en 

diferents vies fisiopatològiques per augmentar la capacitat predictiva dels scores 

de risc.  

 

 Desenvolupar i avaluar nous models ad hoc que incloguin variables clíniques, 

d’exploracions complementàries i biomarcadors. 

 

 Examinar la informació pronòstica diferencial que poden aportar els biomarcadors 

en funció del moment del curs de la malaltia en què són determinats. 

 

 Avaluar experimentalment en un assaig clínic si, en pacients a la fase inicial del 

xoc cardiogènic, el classificador CS4P és capaç d’identificar precoçment aquells 

que es beneficiïn de ser tractats amb dispositius d’assistència circulatòria 

mecànica. 

 

 Examinar el valor pronòstic de les proteïnes del classificador CS4P en situacions 

de xoc d’altres causes, com ara la sèpsia. 
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1. Sol·licitud de la patent europea “In vitro method for 

predicting mortality risk in patients suffering from shock” 

basada en el model CS4P. 
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