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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 

 
La tècnica de la microdiàlisis cerebral (MDC) és un instrument que proporciona informació rellevant en la monitorització del 
metabolisme cerebral en els pacients neurocrítics. El lactat i l’índex lactat-piruvat (ILP) són dos marcadors utilitzats per a la 
detecció de la hipòxia cerebral en pacients que han patit un traumatisme cranioencefàlic (TCE). Aquests dos marcadors 
poden estar anormalment elevats en circumstàncies que no cursen amb hipòxia tissular. Per una altra banda la recent 
aparició dels catèters de MDC amb porus de major mida denominats d’”alta resolució”, permet ampliar el rang de molècules 
que es poden detectar en el dialitzat. Objectius: 1) descriure les característiques del metabolisme energètic cerebral que 
s’observa en la fase aguda dels pacients que han patit un TCE en base als dos indicadors del metabolisme anaeròbic: 
lactat i ILP, i 2) determinar la recuperació relativa (RR) de les molècules implicades en la resposta neuroinflamatòria: de IL-
1β, IL- 6, IL-8 i IL-10. Material i mètodes: Es van seleccionar 46 pacients d’una cohort de pacients amb TCE moderat o greu 
ingressats a la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron i monitoritzats amb MDC. Es van 
analitzar els nivells de lactat i ILP i es va correlacionar amb els nivells de PtiO2. Es van realitzar experiments in vitro per 
estudiar la recuperació de les membranes de 100 KDa per tal de poder interpretar posteriorment els nivells reals de les 
molècules estudiades en l’espai extracel•lular del teixit cerebral. Resultats: La concordança entre el lactat i l’índex LP per a 
determinar episodis de disfunció metabòlica va ser dèbil (índex de kappa = 0,36, IC 95%: 0,34-0,39). Més del 80% dels 
casos en què el lactat i l’índex LP es trobaven incrementats, els valors de la PtiO2 es van trobar dins els rangs de normalitat 
(PtiO2>15mmHg). La recuperació de les citoquines a través de la membrana de microdiàlisis va ser menor de l’esperat 
tenint en compte la mida dels porus de la membrana. Conclusions: el lactat i l’índex LP elevats va ser una troballa freqüent 
després d’un TCE i no es va relacionar, en la majoria de casos, amb episodis d’hipòxia tissular. Per un altra part la mida del 
porus de la membrana no és l’únic paràmetre indicador de la RR de macromolècules.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 

Cerebral microdialysis is a tool that provides very relevant information in the metabolic monitoring of brain injured patients. 
Lactate and the lactate-pyruvate ratio (LPR) are two hypoxia markers widely used to detect brain tissue hypoxia in patients 
with acute traumatic brain injury. These two markers can be abnormally high in circumstances with no brain hypoxia. On the 
other hand the recent availability of microdialysis catheters with membrane pores of larger size, termed “high resolution” 
catheters, would widen the spectrum of molecules detectable in the dialisate. Objectives. 1) To describe cerebral energy 
metabolism characteristics observed in the acute phase of head trauma based on two indicators of anaerobic metabolism: 
lactate and LPI and 2) to determine the in vitro relative recovery (RR) of the cytokines IL-1β, IL-6, IL-8 and IL-10. Materials 
and Methods. 46 patients were selected from a cohort of moderate or severe TBI patients admitted to the intensive care unit 
of Vall Hebron Hospital who underwent cerebral microdialysis. We analyzed the levels of lactate, LPI and were correlated 
with PtiO2 levels. In vitro experiments were performed to study the recovery of the membranes of 100 kDa for the 
subsequent interpretation of the actual levels of the molecules studied in the extra cellular space of brain tissue. Results: 
The concordance between lactate and LPR to determine episodes of dysfucntional metabolism was weak (Kappa 
Index=0,26; IC 95%: 0,34-0,39). In more than 80% of cases in which lactate or LPR were increased, PtiO2 values were 
within the normal range (PtiO2>15mmHg). Cytokine recovery through the microdialysis membrane was lower than expected 
considering the membrane pore size. Conclusions. Increased lactate and LPI were frequent findings after acute TBI and in 
most cases they were not related to episodes of brain tissue hypoxia. On the other hand  the membrane cut-off parameter is 
not the only indicator of the RR of macromolecules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 

mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

Revisió Bibliogràfica 
 
 
1. Epidemiologia 

Els traumatismes cranioencefàlics (TCE) constitueix la primera causa de mort i discapacitat 

en la població menor de 45 anys i la tercera en tots els rangs d’edat tant en els països 

desenvolupats com en les economies emergents. Al voltant d’un 15% dels TCE moren abans 

o durant la seva estància hospitalària, mentre que un 21% queden funcionalment 

discapacitats o  familiar i sociolaboralment inadaptats (Barcena-Orbe et al, 2006). Segons 

l’informe mundial sobre prevenció de traumatismes que va realitzar la OMS el 2004, són els 

accidents de trànsit la principal causa de TCE i va prevenir a més a més que l’any 2020, les 

lesions causades pel trànsit seran el tercer responsable de la càrrega mundial de morbilitat i 

lesions.  

Aquestes dades fan pal·lesa l’enorme impacte sanitari i socioeconòmic del TCE. Una millor 

comprensió de la patofisiologia del TCE, mitjançant tant la investigació clínica com la bàsica, 

ha millorat la supervivència i els resultats funcionals dels TCEs greus i han reduït la seva 

mortalitat desde un 50% al 1979 a un 20% en els darrers anys (Kink et al, 2010). Tot i això 

avui dia no existeix cap teràpia neuroprotectora que hagi demostrat la seva eficàcia en 

estudis controlats.  

2. Tipus de lesions en el Traumatisme Cranioencefàlic 

En el TCE, tant la gravetat com el seu pronòstic depenen de dues classes de mecanismes 

que es donen en diferents moments després del traumatisme. La primera classe de 

mecanisme, denominada lesió primària o mecànica, es dona immediatament després del 

traumatisme i dona lloc a lesions instantànies dins el teixit cerebral. Hores i inclús dies 

després de l’impacte, l’encèfal es torna sensible a l’aparició de les anomenades lesions 

secundàries, que es caracteritzen sobretot per l’aparició de la hipertensió intractanial (HIC) i 

la hipòxia tissular cerebral (Werner et al 2007). 

Un dels conceptes més rellevants que ha permès canviar el maneig terapèutic d’aquests 

pacients és que, en molts casos, les lesions tardanes (secundàries) i no les immediates 

(primàries) són les que modifiquen significativament el pronòstic funcional d’aquests pacients. 

Així com les lesions primàries són immediates i irreversibles, les lesions secundàries, si es 

detecten precoçment i durant un temps determinat (finestra terapèutica), poden ser 

reversibles i, per tant, sensibles  a diferents maniobres terapèutiques que puguin disminuir la 

seva magnitud.  

3. Lesions secundàries.  

Els efectes patològics de les lesions secundàries, que poden aparèixer minuts hores o dies 

després a l’impacte, depenen de la magnitud de les forces que participen en el dany inicial. 

Existeixen models animals, així com sistemes de cultius celulars in vitro, i dades en humans 

que suggereixen que existeixen diferents factors que inicien i/o contribueixen a la progressió 

del dany secundari. Alguns d’aquests factors són: 1) l’alliberació d’aminoàcids excitatoris com 

el glutamat, 2) la producció excessiva de radicals lliures d’oxigen o 3) l’alteració de la 

homeòstasis del calci. Aquests factors condueixen al teixit encefàlic a la disfunció de la 

barrera hematoencefàlica (BHE), a la disfunció mitocondrial, a alteracions de la regulació del 



 

 

flux sanguini cerebral (FSC) i a processos de neuroinflamació que, a la seva vegada, 

participen en la progressió de la lesió cerebral traumàtica. 

El perfil i seqüència temporal de les cascades bioquímiques inicials que es generen després 

de les lesions mecàniques no es coneixen avui dia amb molta exactitud. El fet de que la 

progressió del dany secundari depengui fortament de les característiques i la gravetat de la 

càrrega lesional primària dificulta el seu coneixement.  

3.1 Hipòxia tissular 

Totes aquestes lesions bioquímiques i fisiològiques, juntament amb la major predisposició de 

patir episodis de hipotensió després d’un TCE, converteixen a l’encèfal en un òrgan molt 

vulnerable a patir episodis d’hipòxia tissular i hipertensió intracranial (Coles et al, 2004).  

Aquests episodis, que es donen freqüentment en els TCEs, es troben associats fortament a 

un mal resultat neurològic dels pacients (Alberdi et al, 2009).  

Existeixen varis camins el final dels quals poden portar a la hipòxia tissular, no solament a la 

hipòxia isquèmica caracteritzada per la reducció del FSC. Segons la classificació que va 

realitzar en Siggard-Andersen (Siggaard-Andersen et al, 1995) el 1995, es distingeixen les 

següents classes de hipòxia tissular: 

  Hipòxia Isquèmica: deguda a la falta de suficient oxigen i glucosa que es dona per 
la reducció del FSC. Es dona per la compressió dels vasos sanguinis durant 
processos de HIC i durant disminución de la pressió de perfusió cerebral (PPC) i en 
presència de la pèrdua d’autorregulació del FSC. 

 Hipòxia per baixa estractivitat: es produeix per una disminució de la capacitat 
d’extracció d’oxigen de la sang capil·lar. Aquesta alteració pot ser deguda a una 
disminució de la pressió parcial d’oxigen arterial (PO2) (hipòxia hipoxèmica), a una 
disminució de la concentració d’hemoglobina (Hb) ja sigui per un estat anèmic 
(hipòxia anèmica), com per una afinitat elevada de l’oxigen per la Hb (hipòxia per 
alta afinitat). Aquest última es dona quan l’afinitat de la Hb per l’oxigen s’incrementa 
degut a canvis en el microambient cel·lular i que poden afectar a l’estructura i la 
funcionalitat de la Hb. Aquest canvis poden ser la hipocàpnia (increment del pH), la 
hipotèrmia (disminució de la temperatura), o la disminució de la concentració de 
2,3-difosfoglicerat en els eritròcits. 

 Hipòxia per shunt: es dona quan existeixen curtcircuits (shunts) arteriovenosos 
(Sahuquillo et al, 2001). Pot donar-se, per exemple, quan hi ha una difusió directa 
de l’oxigen des de les arterioles a les vènules que es situen molt pròximament les 
unes a les altres. 

 Hipòxia per disperfusió: es produeix per una alteració de la difusió de l’oxigen des 
del capil·lar fins a la mitocòndria. Es dona en situacions d’edema vasogènic i 
citotòxic, donat que s’incrementa la distància entre els capil·lars i les cèl·lules i 
mitocòndries que se’n nodreixen. 

 Hipòxia histotòxica: aquest tipus d’hipòxia es produeix per la disfunció 
mitocondrial deguda al bloqueig de la cadena respiratòria mitocondrial (CRM) 
durant l’acció neurotòxica dels radicals lliures d’oxigen i nitrogen. Això s’ha vist, per 
exemple, durant la sepsi, en el que Fink MP denomina com a hipòxia citopàtica 
(Fink et al, 2002).  

 Hipòxia per desacoplament: es produeix quan la reducció de l’oxigen en la CRM 
no es troba acoblada a la síntesis de ATP degut també a una disfunció 
mitocondrial. 

 Hipòxia hipermetabòlica: es dona normalment davant d’un increment sobtat de la 
demanda energètica que “estiren” de la glucòlisis per a aconseguir una aportació 
immediata de molècules d’ATP, donat que l’ATP que proporciona les mitocòndries 
a través de la respiració aeròbica no s’aconsegueix amb suficient rapidesa com per 



 

 

suplir la demanda energètica generada. Aquest tipus de hipòxia es pot observar, 
per exemple en episodis d’excitotoxicitat i alteracions massives del potencial de 
membrana, a on es genera un increment de la demanda energètica per tal de 
restablir els gradients iònics transmembrana de les cèl·lules cerebrals.  

 

3.2 Metabolisme energètic 

Sigui quina sigui la causa de la hipòxia tissular, es donarà una incapacitat per a la producció 

d’ATP per part de la mitocòndria, ja sigui per la falta d’oxigen com per la incapacitat de 

utilitzar-lo. Les conseqüències d’aquestes alteracions són sempre l’increment del cosum 

d’oxigen i de la velocitat de la glucòlisis per tal d’aportar un extra d’energia d’emergència. 

Com a conseqüència immediata es produirà un increment de la producció de lactat en la 

zona afectada per la hipòxia tissular (Lowry et al, 1964) (Figura 1).  És per això que el lactat 

és un paràmetre que s’utilitza àmpliament avui dia  com a indicador de hipòxia tissular i 

alteració del metabolisme energètic cerebral.  

Si la falta d’oxigen, o la incapacitat per utilitzar-lo es perllonga massa en el temps, es 

produeix una fallada energètica, la pèrdua de la homeostasis iònica i un estat continu de 

despolaritzacio de les membranes neuronals afectades per la hipòxia. Aquestes alteracions 

indueixen tota una sèries d’alteracions possibles en cadena que exacerben i promouen la 

progressió del dany secundari cerebral. La extensió, intensitat i duració de la hipòxia es 

relacionen amb la severitat del dany cerebral i amb el mal resultat neurològic del pacient. 

  

 

 

Figura 1. Es mostra la diferència metabòlica entre una situació aeròbica i anaeròbica. El lactat i 

l’índex lactat-piruvat (índex LP) s’incrementen degut, per una part, a que el metabolism aeròbic es detá 

davant una falta d’oxigen i, per l’altre part, a que la velocitat de la glucòlisis s’incrementa per a poder 

aportar el màxim de molècules d’ATP possibles per aconseguir l’energia necessària per a la 

supervivència de la cèl·lula. ATP: adenosín trifosfat; LDH: enzim lactat deshidrogenasa; MTC: 

transportador per a monocarboxilats; NADH+: nicotinamida adenín nucleòtid (forma reduïda); NAD+: 

nicotinamida adenín nucleòtid (forma oxidada); O2: oxigen; PDH: enzim piruvat deshidrogenasa.  

 

Després d’un TCE, ja sigui moderat o greu, l’encèfal queda exposat a tot un ventall 

d’alteracions fisiopatològiques a on la disponibilitat d’oxígen i l’increment de la demanda 

energètica són claus. És per això que tant el lactat i l’índex LP són marcadors que permenten 



 

 

determinar el grau de l’alteració del metabolisme energètic i seguir la seva evolució temporal 

així com la seva resposta davant les maniobres terapèutiques.  

El lactat i l’índex LP han estat els marcadors del metabolisme energètic més utilitzat com a 

indicadors del metabolisme anaeròbic degut a la seva elevada sensibilitat per a la detecció 

d’episodis d’hipòxia tissular. No obstant, s’ha vist que a l’encèfal també es produeixen 

freqüentment  altres alteracions metabòliques que donen lloc a nivells de lactat i de índex LP 

elevats (Goodman et al 1999; Vespa et al 2005; Merino et al, 2010; Nelson et al, 2011) que 

no es relacionen ni amb episodis de isquèmia cerebral (Vespa et al, 2005), ni per nivells de 

pressió tissular d’oxigen (PtiO2) per sota de 15 mmHg (Sarrafzadeh et al, 2003) ni amb 

alteracions en la PPC i PIC (Nelson et al, 2011). De fet aquests estudis suggereixen que la 

incidència de isquèmia després d’un TCE podria ser un fenomen molt menys comú del que 

es creu. 

Per una altra part, hi ha estudis a on s’observen patrons metabòlics representats per nivells 

de lactat i índex LP elevats tot i existir una disponibilitat d’oxigen suficient, però que poden 

ser deguts igualment a processos hipòxics deguts a una disfunció mitocondrial que impedeix 

utilitzar l’oxigen que es troba suficientment disponible.  

La disfunció mitocondiral, que s’ha observat in vivo  en pacients amb un TCE (Singoretti et al, 

2008), mai s’ha pogut determinar simultàniament i in vivo la seva relació amb els nivells de 

lactat i índex LP. Tot i això aquests dos marcadors s’han utilitzat en estudis clínics com a 

indicadors de la millora de la funció mitocondrial durant la hiperòxia terapèutica en pacients 

amb TCE (Rockswold et al, 2010; Vilalta et al 2011).  

Per un atra part també existeixen estudis amb pacients que han sofert un TCEs a on 

l’increment dels nivells de lactat es correlaciona fortament amb l’increment dels nivells de 

glutamat cerebral, demostrant la influència del glutamat en l’alliberació de lactat i sostenint la 

hipòtesis basada en què l’alliberació de glutamat estimula la glucòlisis aeròbica en els 

astròcits per tal de ser reciclat (Alessandri et al 1999; Uehara et al 200). Tot i això cal tenir en 

compte que l’alliberació de glutamat pot ser degut a una causa hipòxica (Enblad et al, 1996; 

Valadka et al, 1998; Hlatky et al, 2004), o a una causa no hipòxica relacionada amb l’alteració 

del potencial de membrana cel·lular i la restauració de la homeostasi iònica cel·lular 

(Kawamata et al, 1995).  

La possibilitat de l’absorció de lactat plasmàtic per part de l’encèfal com a font d’energia 

després d’un TCE, o degut a un estat d’hiperlactacidèmia cal que es tingui en compte per a 

un diagnòstic diferencial donat que tradueix també un alteració, moltes vegades multifactorial 

en el metabolisme energètic cerebral després d’un TCE. 

Les crisis metabòliques que s’han observat després d’un TCE i que es defineixen per índexs 

LP elevats en presència d’una oxigenació normal indiquen que aquest marcador potser no és 

més específic  que el lactat , com es creu actualment, per a reflectir les alteracions 

metabòliques induïdes per la hipòxia tissular (Vespa et al 2005; Nelson et al 2011). 

Siguin quines siguin les causes dels increments dels nivells de lactat i de índex LP s’ha de 

tenir en compte que aquest fenomen  es troba relacionat amb una major probabilitat de 

mortalitat (Goodman et al, 1999; Timofeev et al, 2011). D’aquí rau la importància de l’estudi 

de les causes que poden provocar l’increment dels nivells de lactat i aprofundir en la 

interpretació del comportament del lactat i de l’índex LP per tal de poder diagnosticar i 

millorar  el maneig dels pacients neurotraumàtics. 

 



 

 

3.3  Resposta neuroinflamatòria 

Tot i que l’estricte control de la BHE en condicions normals manté al sistema nerviós central 

protegit dels processos que indueixen una resposta inflamatòria sistèmica, en el cas d’un 

TCE es pot desencadenar, en tan sols uns minuts, una resposta inflamatòria anàloga a la 

que pot trobar-se en qualsevol altre òrgan. Aquesta resposta es troba en part promoguda per 

els mediadors proinflamatoris expressats localment per els astròcits, per les cèl·lules 

microglials i per les pròpies neurones.  

Aquests mediadors inicien una cascada d’esdeveniments que promouen la disrupció de la 

BHE, l’expressió de molècules d’adhesió, la infiltració cel·lular i una amplificació de 

l’expressió de mediadors proinflamatoris. Aquests processos afavoreixen el 

desenvolupament de l’edema cerebral, procés que contribueix a l’augment de la pressió 

intracranial (Lucas et al, 2006).  

Els mecanismes de neuroinflamació són per tant claus en el desenvolupament de les lesions 

secundàries degut a l’activació de la resposta immunitària innata que juga un paper important 

en la fisiopatologia del TCE. S’ha observat que existeix una relació entre la intensitat de la 

resposta inflamatòria i la mort neuronal (Morganti-Kossmann MC et al, 2001; Morganti-

Kossmann MC et al, 2002). És important conèixer els mecanismes relacionats amb l’acció 

d’aquestes molècules després d’un TCE.  

 

4. Monitorització neuroquímica de l’encèfal. La Microdiàlisis Cerebral 

L’elevada incidència de processos de hipòxia i de HIC que s’observen en els pacients que 

han sofert un TCE, han portat a complementar el maneig d’aquests pacients amb sistemes 

de monitorització dirigits a la prevenció i diagnòstic precoç d’aquest tipus d’alteracions. Tot i 

que les guies de pràctica clínica de la Brain Trauma Fundation indiquen que la pressió 

intracranial (PIC) constitueix l’únic paràmetre que cal monitoritzar de forma obligada en els 

pacients amb un TCE greu, existeix cada cop més evidència de la necessitat  de 

complementar la neuromonitorització d’aquests pacients amb sistemes de medició d’altres 

variables que aporten informació addicional sobre diversos aspectes del FSC i del 

metabolisme cerebral (Poca et al, 2005).  

Entre les tècniques més recentment introduïdes en les unitats de cures intensives  (UCI) 

destaquen la monitorització de la pressió tissular d’oxigen (PtiO2) i la microdiàlisis cerebral 

(MDC). Mentre que la PtiO2 indica la quantitat d’oxigen dissolt , i per lo tant, la disponibilitat 

d’oxigen en el teixit cerebral, la MDC permet conèixer directament la manera en què les 

cèl·lules responen i adapten el seu metabolisme davant les alteracions de la disponibilitat 

d’aquest oxigen.  

La MDC permet el mostreig continu del contingut molecular i iònic de l’espai intersticial 

cerebral in vivo. Aquesta tècnica consisteix en la implantació d’un catèter de petit diàmetre en 

el parènquima cerebral humà. L’extrem d’aquest catèter disposa d’una membrana 

semipermeable a través de la qual es produeix la recuperació de part de les molècules del 

líquid intersticial cerebral a favor de gradient osmòtic (Figura 2) 

 



 

 

 

Figura 2. Detall d’un catèter de microdiàlisis cerebral. Es representa la punta d’un catèter de D 

cerebral composada per una membrana semipermeable que es comporta de manera similar a un 

capil·lar. Els soluts que es troben en l’espai extracel·lular travessen la membrana semipermeable a 

favor de gradient. La Concentració de soluts a l’interior del catèter, per lo tant, s’equilibra a la 

concentració de soluts de l’espai extracel3luar. Els soluts que han travessat la membrana són 

posteriorment dirigits cap a la sortida del microvial mitjançant una bomba d’infusió contínua. 

Modificat de www.microdialysis.se 

 

4.1 Microdiàlisis per a l’estudi del metabolisme energètic 

L’objectiu bàsic d’aquesta tècnica de monitorització aplicada a l’encèfal ha estat, des de la 

seva implantació, la detecció precoç i l’estudi dels canvis en el metabolisme de la glucosa 

produïts principalment per la hipòxia tissular (Goodman et al, 1999; Hillered et al, 2005). En el 

context del TCE, la implantació d’un catèter en el teixit “sa” ofereix la possibilitat de 

monitoritzar el teixit amb majors possibilitats de recuperació, mentre que la col·locació en les 

àrees de penombra, considerant com a tals les zones adjacents a les lesions focals, 

permeten el seguiment de les regions cerebrals sotmeses a un major risc d’isquèmia tissular. 

La MDC aplicada a l’estudi del metabolisme energètic en el context dels TCE ha demostrat 

ser una tècnica viable per a detectar episodis d’isquèmia cerebral, que a més de cursar amb 

un increment dels nivells intracerebrals de lactat s’acompanyen també d’una disminució de 

glucosa i oxigen simultàniament a un increment de l’índex LP com a patró més representatiu 

d’un episodi d’isquèmia cerebral (Sarrafzadeh et al, 2003; Vespa et al, 2005).  

Aquest tècnica per tant es considera com una potencial eina terapèutica que pot millorar el 

pronòstic clínic del pacient si s’aconsegueix aprofundir i interpretar la naturalesa i les 

característiques fisiopatològiques que s’amaguen en cada patró metabòlic que comporta un 

alteració dels nivells de lactat i de l’índex LP, i que es donen comunament en el context dels 

TCE. 

 

4.2 Microdiàlisi per a l’estudi de la resposta neuroinflamatòria 

Fins fa pocs anys, la MDC només permetia l’anàlisi de metabolits i de substàncies 

hidrosolubles de baix pes molecular com la glucosa o el lactat. La recent disponibilitat 
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comercial, des de l’any 2004, de catèters de MDC amb membranes que presenten uns porus 

amb una mida major (100KDa) ha ampliat el repertori de substàncies analitzables en el 

microdialitzat cerebral, permetent així la possibilitat de determinar els nivells in vivo de 

molècules de gran interès en l’estudi de diverses patologies, incloent, entre d’altres, diferents 

proteïnes com les citoquines a nivell de l’ interstici cerebral.  

La MDC ha esdevingut així una de les tècniques més utilitzades per a l’estudi de les 

molècules que es troben involucrades en la resposta inflamatòria cerebral. No obstant això, 

s’ha vist que aquesta tècnica presenta alguns problemes metodològics que cal tenir en 

compte durant la interpretació de resultats.  Així com la recuperació de les molècules de baix 

pes molecular (PM), com la glucosa o el lactat, presenten pocs problemes metodològics, la 

recuperació de molècules de PM elevat com les citoquines es troba influenciada tant per 

paràmetres de la pròpia membrana de diàlisis com per les característiques de les molècules 

de l’estudi.  

En general la  concentració de les molècules en el microdialitzat és sempre inferior a la seva 

concentració real en l’espai intersticial cerebral. Aquesta variabilitat de la concentració es 

mesura mitjançant un paràmetre anomenat recuperació relativa (RR). La RR ens dona 

informació sobre el percentatge de la concentració real de la molècula d’interès obtinguda en 

el microdialitzat (Tisdall MM et al, 2006). 

Les propietats de les molècules com les citoquines, interleuquines i altres molècules 

involucrades en la resposta inflamatòria, tals com la seva mida, la seva forma i la distribució 

heterogènia de les càrregues elèctriques, provoquen diferències importants en la recuperació 

d’aquestes molècules en el microdialitzat quan es compara amb analits de menor complexitat 

molecular com la glucosa, lactat o piruvat a on la seva recuperació es troba al voltant del 

90%.  

La RR d’aquestes macromolècules no són ben conegudes avui dia i és per això que la 

validesa d’estudis clínics sobre els processos neuroinflamatoris mitjançant tècniques de MDC 

exigeix la realització prèvia d’experiments de RR in vitro la finalitat de la qual és conèixer la 

viabilitat de recuperació de les diferents molècules, així com estudiar el paràmetres que 

influeixen en la seva RR. L’ inici d’estudis clínics dirigits a estudiar la resposta inflamatòria 

cerebral exigeix com a pas previ conèixer la RR de cada una de les molècules d’interès. 

 

Objectius 

Aquesta memòria presenta dos tipus d’estudi, per una part l’estudi del metabolisme energètic 

en la fase aguda dels traumatismes cranioencefàlic i per l’altre, l’estudi de la recuperació 

relativa de les molècules involucrades en la resposta neuroinflamatòria.  

Per a l’estudi del metabolisme energètic els objectius són: 

- Determinar la concordança entre el lactat i l’índex LP com a indicadors del metabolisme 

anaeròbic i la seva relació amb la pressió tissular d’oxigen. 

- Descriure el perfil del metabolisme energètic i les crisis metabòliques que s’observen en 

els pacients que ha patit un TCE moderat o greu dins de les 96 hores a l’ impacte en 

base a dos indicadors: el lactat i l’índex LP 

Per a l’estudi de la  RR de molècules de la resposta neuroinflamatòria els objectius són: 

- Determinar la recuperació relativa in vitro de les citoquines involucrades en la resposta 

neuroinflamatòria el perfil de la qual en els TCE es pretén estudiar: IL-1β, IL-6, IL-8 i  IL-

10. 



 

 

- Descriure el perfil estructural de les membranes de MDC mitjançant microscopia 

electrònica de rastreig. 

Material clínic i mètodes 

Per a l’estudi del metabolisme energètic es van incloure una sèrie de 46 pacients 

seleccionats aleatòriament a partir d’una sèrie consecutiva de 138 pacients amb criteris de 

traumatisme cranioencefàlic moderat o greu ingressats a la Unitat de Cures Intensives de 

l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron i monitoritzats mitjançant la microdiàlisis cerebral i 

pressió tissular d’oxigen (PtiO2). Els criteris d’inclusió per a la implantació d’un catèter de 

MDC són: 1)TCE moderat o greu, 2) puntuació de l’escala de Glasgow entre 3 i 13 (inclosos), 

3) edat entre 18 i 70 anys, 4) TAC cranial, en el moment de la implantació del catèter de MD, 

amb criteris de lesió difusa de tipus II, III, IV o V d’acord amb la classificació de Marshall 

proposada el 1991 (Marshall et al, 1991), 5) necessitat de monitoritzar la pressió intracranial. 

Els criteris d’exlusió per a la monitorització foren: 1) transtorns de la coagulació clínicament 

significatius i 2) midriasi bilateral arreactiva o altres signes de mort cerebral. 

Les mostres de microdialitzat cerebrals es van obtenir horàriament durant el període de 

monitorització de cada pacient. Cada microvial es va analitzar per determinar els nivells de 

lactat, piruvat, i calcular l’índex lactat-piruvat. Per altra banda es varen determinar els nivells 

de PtiO2 a cada hora corresponent a cada mostra de microdialitzat obtinguda.  

Cada microvial analitzat es va classificar doblement, des de el punt de vista del nivell de 

lactat (L) i des de el punt de vista de l’índex LP. Per al lactat, els microvials que presentessin 

uns nivells de lactat igual o superior a 2,5 mM es va classificar com a metabolisme anaeròbic, 

la resta com a metabolisme no anaeròbic. Per l’índex LP (iLP) es va considerar com a 

metabolisme anaeròbic aquells microvials amb nivells de índex LP superiors o iguals a 25. Es 

varen obtenir així quatre tipus de patrons metabòlics diferents: Patró I: L>2,5mM i iLP>25; 

Patró II: L>2,5mM i iLP<25; Patró III: L<2,5mM i iLP>25; Patró IV: L<2,5mM i iLP<25.  

Per a l’estudi de la recuperació relativa de les interleuquines i citoquines es van utilitzar tres 

catèters de MDC d’alta resolució (CMA-71, Microdialysis, Solna, Suècia), amb una mida del 

porus de la membrana de 100KDa. Es van perfondre els catèters utilitzant una microbomba 

(CMA106 Microdialysis, Solna, Suècia) incorporada a un sistema de recuperació in vitro 

dissenyat per a simular la implantació dels catèters en el parènquima cerebral humà, en 

condicions de temperatura controlada a 37º i amb un medi líquid de composició homogènia i 

constant. 

El catèter de MD es va introduir dins un tub que contenia la solució problema amb la 

molècula la RR de la qual es volia determinar. El tub es trobava tancat hermèticament durant 

tot el procés, amb la fi d’evitar pèrdues de fluid per evaporació i una possible contaminació 

bacteriana durant l’experiment. Un dels extrems del catèter es va connectar a una bomba de 

perfusió a una velocitat fixa (CMA106, CMA Microdialysis, Solna, Suècia) que perfonia el 

líquid de perfusió CNS (solució artificial de composició similar al líquid intersticial cerebral 

humà: 147 mmol/L de NaCl, 2,7 mmol/L de KCl, 1,2 mmol/L de CaCl2 y 0,85 mmol/L de 

MgCl2) a una velocitat d’infusió constant de 0,3 µL/min. La membrana del catèter es va 

submergir a la solució problema 22 mm per sota de la superfície de la solució, equivalent a 

una pressió hidrostàtica positiva a nivell de la punta del catèter de 1,6 mmHg. En l’extrem del 

catèter que contenia el microvial es va disposar fora del bany a una distància de 48 mm per 



 

 

sota de la punta de la membrana dialitzant, equivalent a una pressió hidrostàtica negativa de 

3,5 mmHg. D’aquesta manera s’aconseguia recuperar en el microvial el mateix volum infós 

per la bomba sense necessitat d’incloure macromolècules al líquid de perfusió (18 µL/hora).  

Les solucions problema es van preparar amb concentracions conegudes de les proteïnes 

d’interès: IL1B, IL6, IL8 i IL10. Les concentracions obtingudes en el medi de la solució 

problema va ser de 32 pg/mL per la IL1B i IL6, de 64 pg/mL per la IL8 i la IL10. 

L’experiment de recuperació per a cada catèter es va realitzar durant 5 dies consecutius. El 

microdialitzat recuperat de la perfusió del catèter es va canviar cada 8 hores i es va congelar 

a -80ºC fins al seu anàlisis. A més de recollir el microdialitzat obtingut, cada cop que es 

canviava el microvial es va extraure també una mostra de la solució problema amb l’objectiu 

de comparar els valors de concentració obtinguts en el microdialitzat recuperat amb els 

valors inicials de la solució. Aquest anàlisi comparatiu va permetre determinar el percentatge 

de recuperació relativa. 

Les mostres de microdialitzat obtingudes i les de la solució problema es van analitzar 

posteriorment mitjançant l’array proteòmic Multiplex SerachLIghtTM (Pierce Biotechnology 

Inc., Perbio, Rockford IL, EEUU). Aquest array es basa en un ELISA múltiple que permet la 

medició quantitativa i simultània  de totes les proteïnes problema de l’estudi.  

Per altra banda les membranes dels catèters de l’experiment es van processar amb una 

solució de paraformaldehid al 2% i glutaraldehid al 4% per a ser posteriorment analitzades 

mitjançant microscopia electrònica de rastreig (Hitachi S-570, Hitachi LTC, Tokio, Japó) al 

servei de microscopia electrònica de la UAB.  

Resultats i Discussió 

1. Dades demogràfiques  

En els 46 pacients inclosos s’implantaren un total de 53 catèters de MDC i 46 de PtiO2. 

Obtenint un total de 5156 hores de monitorització corresponents a 5156 mostres de 

microdialitzat amb lectures dels nivels de PtiO2.  

Els 46 pacients que es van incloure (36 homes i 10 dones) van presentar una mitja d’edat de 

35+/-15 anys. La majoria dels pacients (un 53%) van presentar una lesió difusa de tipus II 

segons la classificació de Marshall per a la classificació de les lesions cerebrals en el TAC. 

 

2. Concordància entre el lactat i l’índex LP com a indicadors del metabolisme 

anaeròbic i la seva relació amb la PtiO2. 

El lactat i l’índex LP van coincidir en catalogar a 3599 microvials (67,1%) de forma 

consistents. L’índex de kappa de Cohen calculat per a mesurar el nivell de concordança per 

aquests dos observadors va donar un resultat de 0,36 (p<0,01, interval de confiança del 95%: 

0,34-0,39) (Taula 1). Aquest valor indica una concordança dèbil entre els dos mètodes com a 

indicadors de metabolisme anaeròbic.  

 



 

 

Taula 1. Classificació del metabolisme en anaeròbic o en no anaeròbic segons el lactat 

i l’índex LP de cada una de les mostres analitzades del total de pacients. 

 

En funció dels nivells de lactat i de l’índex LP es van definir quatre possibles comportaments 

o patrons metabòlics. Aquests patrons es troben representats a la Taula 1 i son: : Patró I: 

L>2,5mM i iLP>25 (Metabolisme anaeròbic); Patró II: L>2,5mM i iLP<25 

(Hipermetabolisme); Patró III: L<2,5mM i iLP>25 (Alteracions REDOX); Patró IV: 

L<2,5mM i iLP<25 (Metabolisme normal). 

Aquests resultats van indicar que, per una part, el lactat i l’índex LP no son marcadors 

sensibles de hipòxia tissular isquèmica com s’ha considerat tradicionalment. Aquests 

resultats coincideixen amb les observacions d’estudis anteriors (Hlatky et al, 2004). Per un 

altre part, després d’un TCE es produeixen freqüentment diferents tipus d’alteracions 

metabòliques del lactat i del índex LP que poden tenir implicacions i significats fisiopatològics 

molt diferents i que haurien d’estudiar-se més a fons, amb un enfocament  fisiopatològic més 

ampli, per a poder determinar millor l’etiologia de les mateixes i el seu impacte clínic. Per 

aconseguir això, no obstant, cal tenir en compte la relació d’aquestes alteracions 

metabòliques amb els nivells d’oxigenació tissular, ja que tant el lactat com l’índex LP es 

relacionen sobretot amb el metabolisme anaeròbic. 

Per a determinar si la disponibilitat d’oxigen es relacionaven més amb unes alteracions que 

amb altres, es van seleccionar només aquells pacients amb el catèter de MD cerebral i el 

sensor de PtiO2 a una distància menor de 20 mm. Aquest subgrup va constar de 33 pacients 

amb 3202 lectures de PtiO2 simultànies a les mesures de lactat i 3055 mesures de PtiO2 

simultànies amb les mesures de l’índex LP. 

Es va analitzar la freqüència de les alteracions metabòliques en els nivells de PtiO2  inferiors 

a 15 mmHg (considerats representatius d’hipòxia tissular) i en els nivells superiors a 15 

mmHg  en els quatre patrons metabòlics (Taula 2) 

  ÍNDEX LP 

    

metabolisme 

anaeròbic                
ILP >= 25 

metabolismo 

NO anaerobic 

ILP < 25 
TOTAL 

LACTAT 
(mmol/L) 

metabolisme 
anaeròbic                     
L >= 2,5 

 

% del total 

I 

34,0% 

II 

23,1% 

 

57,1% 

N 1823 1239 3062 

metabolisme NO 

anaeròbic                              
L < 2,5  

 

% del total 

III 

9,7% 

IV 

33,1% 

 

42,9% 

N 520 1776 2296 

 TOTAL 

 

% del total 

 

43,7% 

 

56,3% 

 

100,0% 

N 2343 3015 5358 

Mesura de concordança: Índex kappa: 0,36 (p<0,001) (Interval de Confiança 95%: 0,34-

0,39).L: lactat; ILP: índex LP; <: menor que; >=:major o igual que; %: percentaje 

 

  

 

 



 

 

 

Taula 2. Distribució de les freqüències dels microvials segons el seu nivell de PtiO2 i el 
seu perfil metabòlic. 

 

Xi-quadrat de Pearson: 15,6; graus de llibertat=3; p<0,001; L:lactat; ILP:índex LP; PtiO2:pressó 

tissular d’oxígen; mmHg: milímetres de mercuri.  

 

 

Es va observar que les alteracions metabòliques es van associar més a nivells de PtiO2 

normals que a nivells de PtiO2 baixos (Xi-quadrat;’<0,01) a diferència del que s’esperaria 

(una major freqüència d’alteracins metabòliques en els nivells de PtiO2 inferiors a 15 mmHg. 

En un 45,1% del temps en què els nivells de PtiO2 van ser baixos no es va observar una 

resposta anaeròbica. Els nivells de PtiO2 per sota de 15 mmHg que sí es van acompanyar 

d’una alteració metabòlica (64,9%), es van associar a un percentatge lleugerament més 

elevat (24m1%) al patró I (increment simultani de lactat i índex LP), en comparació amb el 

patró II (18,8%, increment aïllat de lactat) i amb el patró III (12,1%, increment aïllat de l’índex 

LP). Tot i això aquesta diferència no va se suficientment elevada com per considerar que el 

patró I fos més sensible que la resta alhora de detectar un metabolisme anaeròbic en 

resposta a la hipòxia tissular. 

La presència dels quatre tipus de patrons metabòlics trobats durant la hipòxia tissular pot 

explicar també perquè el comportament del lactat i de l’índex LP davant un episodi d’hipòxia 

tissular no és del tot consistent en la literatura com ho és amb el comportament de la glucosa 

(Nandini Dendukury et al, 2005).  

Els tres patrons metabòlics alterats (I, II, III), igual que el patró normal (IV), van presentar en 

més del 80% dels microvials analitzats, valors de PtiO2 per sobre de 15 mmHg (Taula 2). 

Aquesta dada va indicar que la gran part d’alteracions de lactat o de l’índex LP no varen ser 

una conseqüència de la disminució de la disponibilitat tissular d’oxigen, tant si els dos 

marcadors es trobaven alterats simultàniament, com si no. El patró I (patró hipòxic) va ser 



 

 

també el patró metabòlic més freqüent (32,2%) quan els nivells de PtiO2 eren superiors a 15 

mmHg. 

L’etiologia de les pertorbacions del metabolisme en presència de suficient oxigen esta 

identificada però encara poc estudiada. Se sap que són vàries les causes que poden 

provocar un increment dels nivells de lactat i/o índex LP en condicions d’oxigenació normals, 

no obstant, aquestes causes no es poden detectar ni diferenciar avui dia mitjançant la MDC 

degut a que les respostes metabòliques que generen no han estat encara suficientment 

estudiades ni caracteritzades amb els sistemes de neuromonitorització actuals ni tampoc en 

models experimentals. Per aquesta raó tampoc és possible determinar la seva incidència 

real, la importància i el paper que cadascuna de les possibles causes pot jugar en el context 

fisiopatològic d’un TCE.  

Algunes de les causes que poden donar lloc  teòricament a una alteració del metabolisme 

cerebral en condicions aeròbiques són l’hipermetabolisme, la hiperglicòlisis i increment de la 

demanda energètica, la hipòxia per disfunció mitocondrial, l’absorció de lactat arterial i la 

hiperglicèmia i hipoglucèmia. 

 

3. Descripció del perfil temporal del metabolisme energètic. 

La descripció del perfil metabòlic es va realitzar en base als episodis de lactat i/o índex LP 

que es van trobar elevats o no. Cada episodi es va considerar com l’alteració dels nivells de 

lactat i/o de índex LP amb una duració determinada i composats per un número de microvials 

consecutius amb la mateixa classificació metabòlica basada en els patrons metabòlics 

descrits. Cada episodi es va classificar segons la hora post-accident d’inici, la seva duració i 

l’àrea sota la corba (AUC) dels nivells de lactat i de índex LP. 

La freqüència de les alteracions metabòliques va ser molt elevada durant la fase de 

neuromonitorització. No obstant no es va observar una major freqüència d’alteracions 

metabòliques a la fase més precoç (les primeres 24 hores després del traumatisme) que a la 

resta d’hores monitoritzades (Figura 3A). La mitjana dels nivells de lactat i de índex LP no va 

ser significativament diferent al llarg del temps de monitorització (Test Kruskal-walis: p>0,05, 

Figura 4), tot i això a la Figura 4 es pot apreciar que els episodis que presentaren els nivells 

de lactat i de índex LP més elevats es van concentrar sobretot durant les primeres 72 hores 

després del traumatisme. 

La freqüència dels episodis amb una PtiO2 normal (considerant-ne com a normal els nivells 

de PtiO2 compresos entre 15 i 30 mmHg) es va anar incrementant al llarg dels dies, arribant a 

ser d’un 89% a partir del cinquè dia de monitorització ( Text Xi-quadrat; p<0,001) (Figura 

3B). Aquests resultats van indicar que existien crisis metabòliques no relacionades amb 

alteracions en els nivells de PtiO2 sobretot en les fases més tardanes al TCE. Els valors de 

PtiO2 menors de 15mmHg vans ser més freqüents durant les primeres 24 hores en 

comparació amb els dies posteriors. Un 33% dels episodis metabòlics detectats en les 

primeres 24 hores van presentar uns valors de PtiO2 per sota de 15 mmHg. 

 

Un 23% dels episodis metabòlics van presentar uns valors de PtiO2 superiors a 45 mmHg, 

aquests episodis es van trobar presents sobretot durant els primers quatre dies (Test Xi-

quadrat; p<0,001), amb una freqüència més elevada entre les 24 i 48 hores, i van anar 

disminuint fins quasi desaparèixer passats els quatre dies (Figura 3B). 

Els episodis de PtiO2 elevades en la fase aguda del TCE es van observar també al excloure 

de l’anàlisi aquells episodis en què els pacients presentaven una fracció inspiratòria d’oxigen 



 

 

(FiO2) menor o igual a 40%. Aquest resultat va indicar que els nivells de PtiO2 no es trobaven  

associats a nivells elevats de FiO2. 

Figura 3.  Alteracions metabòliques al llarg del perfil temporal després 

del TCE. A) Freqüència d'aparició dels episodis de diferents patrons metabòlics basats en les alteracions del 

lactat i índex LP. B) Freqüència d'alteració dels nivells de PtiO2 en els episodis metabòlics. L: lactat; 

PtiO2: pressió tissular d'oxigen; mmHg: mil·límetres de mercuri.   PtiO2 <15 +> 45: episodis 

metabòlics que presenten en diferents moments del mateix episodi nivells de PtiO2 menors de 15 i majors 

de 45 mmHg respectivament. 

 

 

Figura 4. Diagrames de  caixa de les AUC dels episodis metabòlics. A) Nivells de les AUC dels 

episodis amb nivells de lactat superiors a 2.5 mM, B) Nivells de les AUC dels episodis amb índex LP 

superiors a 25. AUC àrea sota la corba per sobre dels llindars de 2,5 i 25 respectivament; 

Test KW: Test de comparació de mitjanes per a K mostres independents de Kruskal-walis, p: nivell de 

significació, p>0,05: les mitjanes de les AUC no són significativament diferents. 

 



 

 

4. Descripció de les crisis metabòliques observades en els pacients. 

Es va determinar el tipus de crisis metabòliques i la seva freqüència en base a les alteracions 

del lactat i del piruvat i no de l’índex LP donat que aquest últim es troba explicat per els dos 

primers (Taula 3) 

 Es va observar que el patró de comportament més freqüent va ser representat per episodis 

amb nivells de lactat superiors a 2,5 mM associats a nivells de piruvat i PtiO2 dins de la 

normalitat (27% dels 280 episodis metabòlics), enfront al comportament considerat normal 

(9,2%), determinat per uns nivells de lactat i piruvat normals. 

Els increments de lactat que s’acompanyaven d’hipòxia tissular (PtiO2<15mmHg) es van 

associar a increments i no a disminucions de piruvat en una freqüència major. 

Els episodis amb nivells de PtiO2 i piruvat baixos es van associar més a un lactat normal que 

elevat. Per altra banda els episodis amb nivells de PtiO2 elevats (>45 mmHg) es van 

associar per igual als nivells de lactat elevats i normals, tot i que van presentar, en la seva 

majoria, nivells de piruvat normals. 

Els episodis que van presentar nivells de piruvat per sobre de 200µM es van acompanyar 

sempre d’un lactat elevat. 

 

Taula 3. Freqüència d’episodis metabòlics segons el comportament del lactat respecte 
del piruvat. 

 

En general els resultats d’aquest estudi indiquen que la hipòxia tissular poden explicar només 

una petita part de les alteracions metabòliques trobades durant el curs evolutiu dels pacients 

amb un TCE. La majoria de les alteracions metabòliques observades van tenir una etiologia 

no afiliable i es van donar en zones macroscòpicament sanes de l’encèfal. Aquestes 

circumstàncies suggereixen que altres alteracions secundàries alternatives com la disfunció 

mitocondrial, els fenòmens de despolarització i la excitotoxicitat són fenòmens que poden 

jugar un paper rellevant en les fases més tardanes del TCE. 

 



 

 

 
5. Recuperació relativa de les citoquines de l’estudi. 

La recuperació relativa mitja que es va obtenir de cadascuna de les citoquines es mostra a 

la Taula 4. 

La molècula que es va presentar un índex de recuperació major va ser la IL8 amb un 50,7% 

mentre que la IL10 va presentar una recuperació relativa molt baixa, de tan sols 4,2%. En 

comparació amb les molècules de pes molecular (PM) menor com el lactat i el piruvat que 

presenten una recuperació entorn al 90% la recuperació de molècules de complexitat i PM 

major presenten una RR relativament més baixa.  

 
 

Taula 4. Recuperació relativa mitja de les citoquines obtinguda 
dels experiments de recuperació. 

 

  
IL1B IL6 IL8 IL10 

RR (%) 31,1 24,6 50,7 4,2 

 
 
Tot i que la mida d’aquestes molècules son suficientment petites com per poder travessar el 

porus de la membrana, aquests resultats indiquen que existeixen altres causes no 

conegudes que poden ser les responsables d’aquesta baixa recuperació. No obstant el 

número de catèters utilitzats és baix per a concloure un resultat i cal incrementar del número 

de catèters per als experiments de recuperació per a tenir uns resultats de RR fiables i que 

permetin extrapolar els valors reals en l’espai intersticial cerebral. 

 

6. Estudi estructural de les membranes de MDC mitjançant la microscopia electrònica 
de rastreig. 

La membrana dels catèters utilitzats per als experiments de recuperació es van analitzant 

mitjançant la microscopia electrònica de rastreig (Hitachi S-570¸Hitachi LTD, Tòkio, Japó).Es 

van pendre imatges amb una resolucó de 3,5 mm i 20-20.000 augments.  Es va observar que 

l’estructura d’aquests catèters va ser molt homogènia amb petites diferències no 

significatives atribuïbles a processos de manipulació prèvia (artefactes de la tècnica de 

metal·lització o per mètodes de secció utilitzats per a la preparació de les mostres). A la 

Figura 5 s’observa el detall de la superfície externa d’un catèter de MDC a tres augments 

diferents.  

La major part de la superfície que s’observa es troba lliure d’adhesió de cap tipus de plaques 

que puguin impedir el  pas de les molècules a través de la membrana. Tot i això sí que es va 

trobar algunes partícules adherides a la superfície i també a l’interior dels porus que 

correspondrien, probablement, a agregació de proteïnes (Figura 5C).  

Aquests fenòmens són corrents en les membranes que han estat en contacte amb matèria 

orgànica i es coneixen com a fenòmens de biofouling. En les membranes utilitzades in vitro 

aquests fenòmens van ser poc freqüents i probablement amb poca o cap rellevància en la 

RR de les molècules diana. 

Aquests resultats reforcen la idea de que existeixen causes inherents a les molècules 

estudiades que no tenen a veure amb  la mida del porus de la membrana ni amb la mida de 

les molècules, que dificulten una bona recuperació relativa d’aquestes molècules a través de 



 

 

la  membrana de microdiàlisi. Tot i això les dades de RR relativa obtingudes, tot i que no són 

definitives, permeten considerar a la MDC una tècnica molt valuosa per poder estudiar in vivo 

el perfil de la resposta neuroinflamatòria que es dona després d’un traumatisme 

cranioencefàlic. 

 

 

 

 

Figura 5. Superfície de la membrana externa de 100 KDa de tres catèters de microdiàlisi cerebral a 

diferents augments. A la figura del centre, s'evidencia la presència de grups de porus de 

major grandària repartits al llarg de la superfície de la membrana. Imatge obtinguda mitjançant 

microscòpia electrònica d'escombrat (SEM) (Hitachi S-570, Hitachi LTD,Tòquio, Japó). 

 

Conclusions 

Durant la fase aguda dels TCE moderats i greus el metabolisme energètic cerebral es troba 

alterat de forma pràcticament constant. 

La concordança entre el lactat i l’índex LP per a classificar el metabolisme anaeròbic és dèbil 

i rebel·la l’existència de diferents tipus d’alteracions metabòliques cerebrals que es troben 

presents en el perfil metabòlic dels pacients inclosos en l’estudi.  

Tant el lactat com l’índex LP no e  poden utilitzar com a elements diagnòstics sensibles del 

metabolisme anaeròbic per sí mateixos, donat que, amb freqüència, cap dels dos marcadors 

es troba elevat durant la hipòxia cerebral.  

La mesura simultània de lactat, piruvat i PtiO2 contribueix a identificar crisis metabòliques de 

diferent etiologia, el que pot ajudar a individualitzar el tractament en els pacients 

neurotraumàtics. 

La major part de les crisis metabòliques observades són de causa desconeguda actualment.  

Aquesta elevada freqüència qüestiona els conceptes tradicionals i posa de manifest que la 

hipòxia tissular cerebral no és la causa fonamental de les mateixes. És necessari aprofundir 

en la naturalesa i la fisiopatologia d’aquestes alteracions en models experimentals amb 

l’objectiu de caracteritzar millor els perfils metabòlics anòmals que es generen després d’un 

TCE i establir noves dianes terapèutiques que permetin bloquejar aquestes alteracions i 

millorar el pronòstic dels pacients que han patit un TCE. 



 

 

La membrana de microdiàlisi cerebral d’elevada resolució (100KDa) presenta un tamany de 

porus que no és l’únic paràmetre indicador de la recuperació relativa de les macromolècules. 

Per a cada estudi que es vulgui realitzar amb molècules de complexitat més elevada com les 

interleuquines i citoquines, cal prèviament realitzar experiments de recuperació per tal de 

determinar les concentracions reals que es troben en l’espai intersticial cerebral. 
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