
La mortalitat per infart de miocardi 
baixa un 5% en un any

[04/06/2010]

Un estudi internacional ha identificat 95 variants genètiques, 59 de les quals 

són noves, relacionades amb els triglicèrids i els nivells de colesterol HDL i 

colesterol LDL, més conegut com a colesterol dolent. Aquesta troballa 

facilitarà crear noves teràpies i reduir els riscos d'infart agut de miocardi.

La investigació, en la qual ha participat 

l'Institut d'Investigació de l'Hospital del Mar, 

permet conèixer les bases genètiques que 

determinen el nivell de lípids en la població i 

cercar noves teràpies per combatre els problemes d'infarts, que és la primera 

causa de mortalitat en els països desenvolupats. 

Aquesta investigació internacional ha comptat amb la participació de 117 

intitucions i ha desenvolupat un estudi d'associació de genotips complet a 

100.184 persones d'origen europeu i�35.000 més d'origen no europeu. De tots 

els participants es van estudiar 2,5 milions de variants genètiques i els nivells de 

colesterol LDL, colesterol HDL i els triglicèrids a la sang. Després, es va analitzar 

l'associació entre les variants genètiques estudiades i els paràmetres lípids fins 

que es va aconseguir identificar aquestes 94 variants associades a ells i en 59 

casos per primera vegada. 

Aquest estudi ajudarà a combatre els infarts de

lamalla.cat > Digitals > Ciència

05/08/2010  15:51h 

Identificades 59 noves variants genètiques
Ajudaran a combate infarts aguts de miocardi
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La troballa proporciona la base biològica necessària per desenvolupar una 

comprensió més àmplia de com funciona el metabolisme lipoproteic i identificar 

noves oportunitats per la prevenció de les patologies cardiovasculars.
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