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L’IRB aconsegueix la detecció 
precoç de seqüeles d’ictus
Descobreix 11 molècules en sang que indiquen si hi ha lesions en 
infarts cerebrals transitoris || Després d’analitzar 281 pacients

SANITAT INVESTIGACIÓ

L.RIBES
❘ LLEIDA ❘ Investigadors de l’Ins-
titut de Recerca Biomèdica de 
Lleida (IRBLleida) han desco-
bert onze molècules relacio-
nades amb la falta d’irrigació 
de sang al cervell, la qual cosa 
simplificaria el diagnòstic per 
saber si hi ha lesions cerebrals 
en aquells pacients que han pa-
tit un atac isquèmic transitori 
(AIT), és a dir, un ictus de curta 
durada. 

“Si es detecten nivells molt 
alts d’aquestes molècules, per 
exemple d’unes derivades 
dels lípids, pot ser indicatiu 
que existeix un dany cerebral 
després de patir un ictus tran-
sitori”, va explicar el doctor 
Francesc Purroy, coordinador 
del grup de Neurociències Clí-
niques de l’IRBLleida que ha 
desenvolupat la investigació 
juntament amb el grup de Fi-
siopatologia Metabòlica, lide-
rat per Manel Portero-Otín.

Actualment, per detectar 
possibles lesions cerebrals és 

necessari realitzar una resso-
nància magnètica, un servei 
que no està disponible a tots els 
centres mèdics. Amb aquests 
nous indicadors, es podria de-
tectar amb una simple extrac-
ció de sang.

Per portar a terme l’estudi, 
han analitzat 281 pacients de 

l’hospital Arnau de Vilano-
va que havien tingut un ictus 
transitori (AIT). La investiga-
ció ha estat publicada a la re-
vista científica EBioMedicina 
i finançada per la Generalitat, 
el ministeri de Sanitat, la Fun-
dació La Marató de TV3 i fons 
europeus.

IRBLLEIDA

Grup d’investigació de Neurociències Clíniques de l’IRBLleida.

❘ LLEIDA ❘ L’exdiputada Mònica 
Lafuente no optarà finalment 
a liderar el PSC de Lleida en 
les primàries convocades per 
rellevar Àngel Ros, la qual 
cosa deixa el camí lliure 
perquè el diputat del PSC al 
Parlament per Lleida, Òscar 
Ordeig, pugui ser el nou pri-
mer secretari. 

Lafuente va admetre ahir 
a aquest diari que havia rebut 
propostes per ser candidata, 
però que hi ha renunciat per 
la seua responsabilitat com 
a membre de l’executiva na-
cional, en la qual participa 
com a secretària nacional en 
l’àrea de política municipal i 
formació dirigida per Núria 
Parlon, la candidata derro-
tada per Miquel Iceta en les 
primàries i de la qual Lafuen-
te va ser la màxima valedora 
a Lleida. 

“El meu principi és no acu-
mular càrrecs, perquè llavors 
no pots arribar a tot arreu”, 
va afirmar. “Vull fer bé la  
feina que m’ha encomanat 

l’executiva nacional”, va afe-
gir, i va dir que qui sigui pri-
mer secretari a Lleida “haurà 
de dedicar-li moltes hores”. 
També va afirmar que do-
narà suport a la candidatura 
elegida sempre que hi hagi 
“renovació, una nova forma 
de fer política i s’accepti la 
pluralitat interna”.  

Per la seua part, Ordeig va 
refusar ahir confirmar ahir si 
presentarà o no candidatura, 
però diverses fonts del partit 
ho van donar per fet.

Mònica Lafuente.

Lafuente renuncia a 
intentar liderar el PSC i 
dóna via lliure a Ordeig
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