
¯ 1.~111111F ¯ Asóciase co maior número de
plaquetas circulantes que se observa na poboación
do vello continente, non na asiática nin africana

A xenética europea
predispón un 15%
máis para o infarto
A poboadón de orixe europea ten
unha característica xenética no
sangue que inesementa ara nun 15
por cento a posibilidade de sufrir
un infarto agudo de corazón, se-
gundo un estudo dun consorcio in-
ternacional de cienfificos, do que
forma parte o Instituto de Investi-
gación Médica de Barcelona.

A característica hematolóxica
asociada cun maior número de
plaquetas circulantes e, xa que lo-
go, a un maior risco de infarto de
miocardio, obsérvase só na po-
boación europea, non na de orixe
asiática ou africana, explicou a
EFE Roberto Elosúa, coordinador
do grupo de InvesUgadón en Epi-
demiología e Xenética cardioves-
cular do IMIM.

Para Elosua, un dos autores
deste traballo que unte publicou
a revista Nature Genetics, o feito
de que esta relación s~ se produ-
za na poboación de orixe europea
pode deberse a euesdóns xenéd-
cas de evolución ou de selección
natural.

0 estudo é froito do traballo do
consorcio internacionalHaemGen
centrado en identificar elementos
xenéticos asociados a diferentes
características do sangue: a con-
centración de hemoglobina, o nú-
mero de células vermelles, bran-

cas ou as plaquetns. Algunhes des-
tes variables son esendais no fun-
cionamento normal do organis-
mo, como o transporte e achegue
de osíxeno ás célules (hemoglobi-
na e células vermelles), a defensa
ante infeccións (células brances)
ou a formación de coágutos que
evitan que se perda moito sangue
se hai unha feñda (gazas ás pla-
qoetas).

Anteriores estudos xa vincu-
laba un maior número de células
brances can maior risco de infar-
to de miocardio ou que o número
das plaqoetas é un factor mol im-
portante na formación do coagu-
lo de sangue que obsmíe a arteria
e pode chegar a causar un infarto
agudo.

"Sabemos que cando unha per-
soa sofre un infarto agudo de mio-
cardio é porque ten un coágulo de
sangue, directamente relacionado
co funcionalismo das ptaquetas",
recalca FAosua.

Elosua indica que os pesos se-
guintes pasan por identificar es
características xenéticas que ex-
plican es esociacións observadas
eoes parámetros sanguíneos e co
exceso de risco de infarto. Isto su-
poría un paso moi útil á hora de
deseñar novas dianas terapéuti-
cas e fármacos.o~
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