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1. Resum 

Les malalties cardiovasculars són la causa principal de mortalitat en el món. Aquestes 

s’afavoreixen per una sèrie de factors de risc que poden augmentar si no es segueix 

una dieta correcta. Entre ells trobem els estats d’hipercoagulabilitat.  

La dieta mediterrània ha mostrat ser un dels elements que més pot reduir els factors 

de risc cardiovascular gràcies a tots els elements que la conformen: verdures i fruites 

en gran quantitat, peix blau i carn en menor proporció i nivells moderats d’alcohol. 

L’objectiu d’aquest treball és descriure quins d’aquests aliments tenen efectes sobre la 

cascada de trombosi i estudiar els mecanismes moleculars pels quals diferents 

components de la dieta mediterrània poden afectar la funció plaquetària, la cascada de 

coagulació i la fibrinòlisi. Per realitzar aquesta revisió s’ha utilitzat un mètode de cerca 

sistemàtica per adquirir informació sobre els sistemes que promouen o inhibeixen la 

coagulació i la seva relació amb els aliments més característics de la dieta 

mediterrània.  

L’oli d’oliva, el peix blau, el tomàquet, el vi negre, l’all i la ceba són els aliments dins el 

marc de la dieta mediterrània que han estat més investigats en l’entorn del sistema de 

coagulació. Principalment la seva acció es basa en regular la via de les plaquetes, 

reduint-ne l’activació i l’agregació. No obstant, també modulen la cascada de 

coagulació i fibrinòlisi evitant processos trombogènics.  

D’aquesta forma, els diferents components de la dieta mediterrània, així com aquesta 

en el seu conjunt, aporten beneficis sobre la salut cardiovascular mitjançant la 

regulació del sistema de coagulació.  
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3. Introducció i antecedents del problema 

La principal causa de mortalitat en el món són les malalties cardiovasculars (MCVs). 

Aquestes es refereixen al conjunt de trastorns del cor i del sistema circulatori. Entre 

elles, per la seva rellevància i les seves greus conseqüències, destaquen els infarts de 

miocardi i els accidents cerebrovasculars o ictus. Una alimentació incorrecta, el 

consum de tabac o la manca d’activitat física condueixen al desenvolupament 

d’aquestes malalties mitjançant un augment de l’aparició dels factors de risc 

cardiovascular (alteracions del metabolisme de la glucosa, hiperlipèmies, hipertensió, 

obesitat). Recentment s’estan afegint a aquest conjunt altres factors de risc 

cardiovascular nous com ara els estats d’hipercoagulabilitat. La coagulació és un 

procés essencial en la dinàmica dels vasos sanguinis, orientat a evitar pèrdues 

crítiques de sang durant els processos hemorràgics. No obstant, un excés de resposta 

procoagulativa s’associa indubtablement a un major risc de patir MCVs. Per exemple, 

els infarts de miocardi i una gran quantitat dels ictus es deuen a l’oclusió d’un vas 

sanguini per un trombe, el que condiciona el reg sanguini del cor o d’estructures 

cerebrals. Així, quan les vies del sistema de coagulació pateixen desregulacions, a 

favor d’estats procoagulatius, els processos protrombòtics i l’aparició de MCVs es 

donen amb més facilitat.  

A part dels factors de risc que predisposen a l’aparició de respostes protrombòtiques 

(fractures, cirurgies majors, teràpies hormonals) s’ha revelat recentment que molts 

dels factors de risc cardiovascular comentats anteriorment també els afavoreixen. Un 

dels elements que més ha estat capaç de corregir aquests factors de risc 

cardiovascular és la dieta. Entre tots els diferents patrons alimentaris coneguts, la 

dieta mediterrània ha demostrat reduir l’aparició de MCVs en pacients sans i amb 

patologies cardiovasculars prèvies (1) (2).  

La dieta mediterrània indueix aquesta protecció millorant nombrosos factors de risc 

cardiovascular com els descrits (3). No obstant, el seu rol protector sobre els diferents 

punts del procés de la coagulació (activació de les plaquetes, cascada de factors 

coagulants i fibrinòlisi) és més desconeguda. Així, aquest treball pretén donar una visió 

general de com la dieta mediterrània pot aportar beneficis sobre la regulació de les 

vies de coagulació.  

 

a) Sistema de coagulació i balança hemostàtica 

La coagulació es coneix com el procés en el qual la sang perd les seves 

característiques líquides per adquirir una textura més sòlida en forma de coàgul i té 

com a funció evitar la pèrdua excessiva de sang a través d’un vas lesionat, així com 

afavorir la seva reparació.  
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En general, el sistema de coagulació està regulat per unes vies que poden promoure 

la coagulació i unes altres que poden afavorir l’efecte contrari, és a dir, la destrucció 

del coàgul o fibrinòlisi. El concepte de balança hemostàtica se centra en l’equilibri 

entre els promotors de la coagulació i els de la ruptura del coàgul. Per una banda, els 

elements que donen lloc a un augment de la coagulació són les plaquetes, els factors 

de coagulació i els processos alternatius de formació de fibrina. Per l’altra, el sistema 

fibrinolític és l’element central que s’encarrega de la dissolució dels coàguls (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Activació plaquetària 

En la regulació del sistema de coagulació hi participen diferents vies, entre elles, una 

via procoagulant depenent de les plaquetes. En aquesta s’hi diferencien tres 

processos principals: l’adhesió, l’activació i l’agregació plaquetària. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Balança hemostàtica. 

Figura 2. Processos de senyalització en l’adhesió, activació i agregació plaquetària. 
AA: àcid araquidònic, ADP: difosfat d’adenosina, COX: ciclooxigenasa, eNOS: òxid nítric sintasa endotelial, 
NO: òxid nítric, GP: glicoproteïna, PLA2: fosfolipasa A2, PARs: receptors activats per proteasa, PLC: 
fosfolipasa C, P2RY1 i P2RY12: receptors purinèrgics P2Y1 i P2Y12, TXA2: tromboxà A2, TXA2R: receptor 
de tromboxà A2, vWF: factor de von Willebrand. 
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Quan s’esdevé una lesió en un vas sanguini s’exposen molècules de la paret vascular 

com ara col·lagen i el factor de von Willebrand (vWF). En aquestes circumstàncies es 

dóna el procés d’adhesió de les plaquetes al lloc on s’ha ocasionat la lesió. Les 

plaquetes es poden unir al col·lagen de l’endoteli per dues vies dependents de 

glicoproteïnes, una es duu a terme de forma directa (Glicoproteïna VI) i l’altra amb el 

vWF com a intermediari (Glicoproteïna Ib-V-IX). Amb aquesta unió s’activa la 

fosfolipasa C que promou un augment de calci a l’interior de la plaqueta que conduirà 

a una posterior activació de la fosfolipasa A2. Aquest últim fet genera una alliberació 

d’àcid araquidònic des de la membrana plaquetària que, gràcies a l’enzim 

ciclooxigenasa, es transforma a tromboxà A2 (TXA2). El TXA2 alliberat s’unirà al seu 

receptor situat a la superfície d’altres plaquetes, activant la fosfolipasa C, el que 

contribuirà a l’expansió de la senyal d’activació de les plaquetes (5). 

L’augment de calci a l’interior cel·lular també promou l’alliberació de grànuls α (que 

contenen fibrinogen, vWF, factor de coagulació V (FV) i selectina P), grànuls densos i 

altres factors protrombòtics com el difosfat d’adenosina (ADP). Aquest ADP arribarà 

als seus receptors P2RY1 i P2RY12 de la superfície facilitant així l’acció de la 

fosfolipasa C i l’expansió de l’activació plaquetària. A part, la trombina (activada en 

passos posteriors de la cascada de coagulació) contribueix molt potentment a 

l’activació plaquetària mitjançant la seva unió als receptors PARs. Com s’ha comentat, 

totes aquestes molècules poden difondre per l’espai intercel·lular i potenciar l’activació 

de la mateixa plaqueta o la de les del voltant (6).  

Amb tot això, la pujada del calci intraplaquetari contribueix a un seguit de canvis que 

donaran lloc a una transformació morfològica de la plaqueta des del seu estat de repòs 

a una forma dendrítica, que és la seva forma activa. En aquest estat, la plaqueta 

promou l’activació de la cascada de coagulació i la formació de trombina, que es 

presentarà més endavant. Així mateix, es promou un canvi conformacional a la 

Glicoproteïna IIb/IIIa (GPIIb/IIIa) de la superfície de les plaquetes que fa que 

incrementi la seva afinitat pel fibrinogen i el vWF. A més, la peroxidació lipídica 

d’alguns fosfolípids alliberats des de la membrana contribueix a la generació d’altres 

molècules que poden amplificar les reaccions d’adhesió i activació (7). 

L’agregació o reclutament de plaquetes pot disminuir-se si hi ha substàncies 

antiagregants que arriben al lloc on es genera el coàgul. Alguns dels elements 

involucrats en l’agregació són el sistema NADPH oxidasa que promou la formació de 

radicals lliures, entre ells l’anió superòxid, i també hi participen altres molècules com el 

lligand de CD40 que promou processos inflamatoris i trombòtics (8). D’entre tots els 

factors involucrats, el més destacat és l’òxid nítric (NO). El NO és una molècula que se 

sintetitza a través de l’enzim òxid nítric sintasa localitzat a l’interior de les cèl·lules 



 6 

endotelials (eNOS) a partir de l’aminoàcid L-Arginina. Un cop generat, el NO pot viatjar 

a les plaquetes del coàgul en les quals inhibeix la seva agregació. Igualment, és capaç 

de difondre cap a les cèl·lules musculars llises del vas sanguini i induir l’activitat del 

guanilat ciclasa, el qual transforma el trifosfat de guanosina (GTP) a monofosfat de 

guanosina cíclic (GMPc) i a través d’una cascada de senyalització complexa produeix 

com a efecte final vasodilatació (9).  

Els radicals lliures són unes espècies reactives d’oxigen i nitrogen que influencien les 

vies de coagulació i plaquetària. La presència d’aquests radicals pot activar diferents 

cascades proinflamatòries, la de PI3K/Akt i la de MAPKs (com p38) que, 

posteriorment, afavoriran la generació de molècules proagregants. Aquestes vies 

promouen l’estimulació del factor NF-κβ, potenciador de la inflamació capaç d’activar 

l’enzim ciclooxigenasa 2 (COX-2) encarregada de sintetitzar tromboxans i 

prostaglandines. Per tant, un augment de radicals lliures afavoreix un estat 

procoagulant a través de l’activació d’aquestes cascades de senyalització 

proinflamatòries. Per altra banda, l’anió superòxid pot disminuir la biodisponibilitat del 

NO ja que amb la seva unió es genera una molècula anomenada peroxinitrit que prevé 

que el NO dugui a terme la seva funció (10).  

 

c) Cascada de coagulació 

Una altra via que contribueix a la formació dels coàguls sanguinis és la cascada de 

coagulació, estretament relacionada amb la via plaquetària. 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cascada de coagulació. 
FV: factor de coagulació V, FVII: factor de coagulació VII, FVIII: factor de coagulació VIII, FIX: factor de 
coagulació IX, FX: factor de coagulació X, FXI: factor de coagulació XI, FXII: factor de coagulació XII, FXIII: factor 
de coagulació XIII, TFPI: inhibidor de la via del factor tissular. La lletra “a” en el nom dels factors de coagulació 
significa que aquests es troben en la seva forma activa.	
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En cas de lesió vascular es pot activar aquesta cascada originant dues vies diferents: 

l’extrínseca i la intrínseca. No obstant això, aquestes tenen en comú alguns factors de 

coagulació i contribueixen al mateix objectiu, la formació del coàgul sanguini.  

a) La via extrínseca comença amb l’exposició de molècules del vas sanguini com el 

factor tissular que, després d’activar el factor de coagulació VII (FVII), forma un 

complex amb ell (complex X-asa extrínseca) per tal de poder activar el factor de 

coagulació X (FX). Aquest últim element és el punt intermedi que comunica les vies 

extrínseca i intrínseca.  

b) Pel que fa a la cascada intrínseca, s’inicia amb l’activació del factor de coagulació 

XII (FXII) i, seguidament, es van activant altres factors en una reacció en cadena 

començant pel factor XI (FXI), seguint pel IX (FIX) i acabant pel VIII (FVIII). El FVIII 

actiu forma un complex amb el FIX activat que promou l’activació del FX.  

El FX actiu presenta una funció central a la cascada de coagulació. Quan es combina 

amb el FV actiu forma el complex protrombinasa, capaç de trencar la protrombina a 

trombina. La trombina és un enzim que té diferents funcions, entre elles: 

1) Generar fibrina, la qual pot formar xarxes al voltant del conjunt de plaquetes 

situades al coàgul i potenciar el reclutament de cèl·lules sanguínies al lloc de la lesió.  

2) Activar el FV, el FVIII i el factor XIII (FXIII), la funció del qual és estabilitzar la fibrina. 

3) Promoure l’activació de les plaquetes, ja que és reconeguda pels seus receptors 

PAR de la superfície (11).  

Dins d’aquest procés, existeixen molècules que poden inhibir alguns dels passos que 

promouen la coagulació. Primerament, l’inhibidor de la via del factor tissular (TFPI) 

actua inhibint la coagulació induïda pel factor tissular i el pas d’activació del FVII. El 

TFPI es pot activar gràcies al FX, que genera un feedback negatiu per controlar una 

excessiva coagulació (12). En segon lloc, la proteïna C també és una molècula de 

naturalesa anticoagulant que inhibeix el FV i l’activació del FVIII disminuint així els 

efectes de la cascada de coagulació. Finalment, la molècula antitrombina té com a 

funció bàsica neutralitzar la trombina i, per tant, disminuir l’activitat procoagulant.  

 

d) Fibrinòlisi 

Dins el sistema de coagulació existeix una via que s’encarrega de la regulació de les 

dues anteriors, la fibrinòlisi. Aquesta consisteix en la degradació de les xarxes de 

fibrina i, per tant, destrueix els coàguls sanguinis. És un element clau ja que evita una 

coagulació desmesurada i l’aparició de processos de trombosi. 

La via de la fibrinòlisi es desencadena per l’acció de l’activador tissular del 

plasminogen (tPA) o bé per l’activador urokinase-like del plasminogen (uPA). Aquests 

enzims trenquen la única cadena del plasminogen en dues parts, les quals estan 
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unides per un enllaç disulfur, i la molècula resultant s’anomena plasmina. Gràcies a 

aquesta transformació, la plasmina activada trenca les xarxes de fibrina del coàgul 

generant fibrina soluble i productes de degradació del fibrinogen. A més, també pot 

inhibir els FV i FVIII actius impedint que la cascada de coagulació continuï activant-se. 

Per altra banda, hi ha un element regulador, l’inhibidor de l’activador del plasminogen 

1 (PAI-1), que pot suprimir l’acció del tPA dificultant així la fibrinòlisi (4). 

 

 

 

 

 

 

 

4. Plantejament del problema o hipòtesi de treball 

En oposició a les dietes energèticament denses i riques en àcids grassos saturats i olis 

(com per exemple oli de palma), sodi i sucres que s’associen a una pitjor salut 

cardiovascular (13), la dieta mediterrània redueix el risc de patir MCVs. Gràcies al seu 

alt contingut d’aliments d’origen vegetal (fruites, verdures, llegums, cereals integrals, 

fruits secs), la poca quantitat de carn i els nivells moderats d’etanol aquesta dieta 

s’associa a un menor risc de patir infarts de miocardi o ictus mitjançant la seva 

capacitat de millorar nombrosos factors que modulen el risc cardio-metabòlic com els 

lípids de la sang, la sensibilitat a la insulina, l’oxidació, la inflamació i la reactivitat dels 

vasos sanguinis (14). Una millora en tots aquests factors de risc podria associar-se a 

un benefici en el funcionament del sistema de coagulació.  

Així, en aquesta revisió s’estudiaran els diferents components alimentaris de la dieta 

mediterrània que poden afectar la funció plaquetària, la cascada de coagulació i la via 

de fibrinòlisi, així com s’aprofundirà en els mecanismes moleculars que permeten 

justificar aquests potencials beneficis.  

 

 

 

 

 

Figura 4. Procés de fibrinòlisi. 
FDP: productes de degradació del fibrinogen, FVa: factor de coagulació V actiu, FVIIIa: factor de 
coagulació VIII actiu, PAI-1: inhibidor de l’activador del plasminogen 1, tPA: activador tissular del 
plasminogen, uPA: activador urokinase-like del plasminogen. 
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5. Objectius 

1. Descriure com poden afectar a la funció plaquetària, coagulació i fibrinòlisi els 

principals nutrients presents a la dieta mediterrània (classificant-los en 

macronutrients, micronutrients i altres compostos). 

2. Descriure les evidències sobre els efectes de la dieta mediterrània en el seu 

conjunt sobre la coagulació. 

3. Definir possibles expectatives de futur i potencials línies de recerca en l’estudi 

dels efectes de la dieta mediterrània sobre la coagulació. 

 

6. Metodologia 

Per a la realització d’aquesta revisió s’ha dut a terme una recerca bibliogràfica 

sistemàtica en la base de dades PubMed d’articles, revisions i metanàlisis que 

haguessin estudiat la relació entre aliments de la dieta mediterrània i les vies de 

coagulació, plaquetària i de fibrinòlisi.  

Les estratègies de cerca han inclòs publicacions que contenien en el títol o abstract la 

paraula “diet” i paraules que comencessin per “coagul” o “fibrin” i “platelet”. Pel que fa 

al contingut dels textos revisats, aquest havia d’esmentar paraules com 

“carbohydrate”, “fatty acid”, “aminoacid”, “vitamin E”, “vitamin C”, “vitamin A”, 

“polyphenols”, “olive oil”, “red wine”, “purple grape”, “garlic”, “onion”, “tomato”, 

“mediterranean diet”. A més, s’ha consultat material acadèmic de l’assignatura de 

Nutrició per tal de completar la informació obtinguda a través dels articles científics i el 

contingut científic-epidemiològic ha estat proporcionat per la pàgina web de la OMS 

(http://www.who.int/en/), on s’han cercat dades actuals poblacionals sobre la 

prevalença de les MCVs arreu del món.  

 

7. Resultats i Discussió 

La dieta mediterrània es caracteritza per un elevat contingut de fruita, verdura, cereals, 

pa, fruits secs, oli d’oliva, peix i un consum moderat de vi negre. Per contra, els nivells 

de carn vermella, aliments processats i dolços són baixos (15). Aquesta dieta s’ha 

relacionat amb una disminució de MCVs i s’ha vist que pot ser beneficiosa pel que fa 

al metabolisme de lípids, pressió sanguínia, disfunció endotelial i sobrepès, entre 

altres (16). Molts aliments presents a la dieta mediterrània contenen macronutrients, 

micronutrients i altres compostos sense propietats nutricionals però que també 

exerceixen efectes positius sobre la regulació de les vies de coagulació i la prevenció 

de disfuncions cardiovasculars. Els aliments característics d’aquesta dieta que 

s’analitzaran són l’oli d’oliva, el peix blau, el tomàquet, el vi negre, l’all i la ceba. 

 



 10 

En primer lloc, per veure com els aliments poden actuar sobre les vies de coagulació 

es tindran en compte els efectes dels macronutrients (hidrats de carboni, proteïnes i 

greixos). En segon lloc, en relació als micronutrients, aquests no aporten energia però 

són necessaris en petites quantitats per al correcte funcionament orgànic; hi trobem 

les vitamines i els minerals. Finalment, els compostos no nutrients són aquells que no 

tenen propietats nutricionals però sí una activitat biològica essencial; entre ells es 

troben els compostos organosulfurats i els fenols. Dins d’aquest grup es poden 

diferenciar compostos fenòlics simples (àcid hidroxibenzoic i àcid hidroxicinnàmic), 

flavonoides polifenòlics (flavonols, flavanols, flavanones, antocianines, flavones i 

isoflavones) i altres (resveratrol) (17). Per a cada nutrient, en primer lloc es descriuran 

els mecanismes que permeten explicar com produeix els seus efectes sobre la 

coagulació i després es mostraran els estudis realitzats en humans al respecte. 

 

7.1. Alteració de la funció plaquetària, coagulació i fibrinòlisi 

 

7.1.1. Efectes dels macronutrients 

Els macronutrients són aquelles molècules que s’encarreguen d’aportar la major part 

de l’energia metabòlica a l’organisme. Com es veurà a continuació, els macronutrients 

es classifiquen en tres categories: hidrats de carboni, proteïnes (on es farà referència 

particularment als aminoàcids) i lípids (on distingirem àcids grassos saturats, 

monoinsaturats i poliinsaturats).  

 

7.1.1.1. Hidrats de carboni 

Els hidrats de carboni es poden agrupar segons la seva estructura en monosacàrids, 

disacàrids, oligosacàrids i polisacàrids. No obstant això, existeix una altre paràmetre 

que permet diferenciar-los, l’índex glicèmic, que majoritàriament és el responsable dels 

efectes dels carbohidrats sobre les vies plaquetàries i de coagulació.  

Pel que fa a la coagulació, la fibra dietètica i els carbohidrats amb baix índex glicèmic 

tenen efectes beneficiosos sobre aquesta via ja que s’ha observat que una dieta rica 

en fibra millora la fibrinòlisi (mitjançant una major activitat del tPA). No obstant això, 

normalment les dietes amb alt contingut de fibra i baix índex glicèmic solen anar 

acompanyades d’una baixa ingesta de greix i exercici regular. Així, els resultats 

beneficiosos que poden produir aquesta classe de carbohidrats en les vies de 

coagulació podrien tenir lloc en part gràcies a aquestes altres dues condicions (18). 

En relació a les evidències en humans, en un estudi aleatoritzat es va investigar com 

influeix l’índex glicèmic sobre les vies plaquetàries i es va observar que les dietes amb 

baix índex glicèmic redueixen l’agregació plaquetària induïda per ADP (19).  
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Així, esperaríem un efecte perjudicial sobre la coagulació en dietes riques en aliments 

amb alt índex glicèmic com cereals o farinacis refinats (no integrals). Per això, al ser la 

dieta mediterrània un patró basat essencialment en aliments amb baix índex glicèmic, 

alguns dels seus efectes positius sobre la coagulació podrien deure’s a aquest factor. 

 

7.1.1.2. Aminoàcids 

Les proteïnes i, més concretament els aminoàcids, tenen un paper clau en la regulació 

de la funció plaquetària i coagulació. Es presentaran dos aminoàcids rellevants: la 

metionina i l’arginina.  

La metionina és un aminoàcid que conté sofre a la seva estructura i serveix com a 

intermediari per la biosíntesi de cisteïna. El seu metabolisme pot desencadenar 

efectes protrombòtics ja que la metionina pot convertir-se en homocisteïna quan perd 

un grup metil. L’homocisteïna pot tornar-se a metilar (esdevenint altre cop metionina) 

mitjançant l’acció de l’enzim metionina sintasa (depenent de l’àcid fòlic i la vitamina 

B12) o transformar-se a cistationina gràcies a l’acció de la cistationina β-sintasa, 

depenent de vitamina B6 (20). Si no es produeix la remetilació necessària o hi ha una 

deficiència en la conversió cap a cistationina pot esdevenir-se una 

hiperhomocisteïnèmia, factor de risc que afavoreix l’aparició de trombosi (21). 

L’homocisteïna és citotòxica per les cèl·lules endotelials vasculars, induint-hi una 

resposta prooxidativa i proinflamatòria.  

1) Degut a l’increment de l’estrès oxidatiu en aquestes cèl·lules, la 

hiperhomocisteïnèmia pot donar lloc a una caiguda de la biodisponibilitat endotelial del 

NO. Els radicals lliures induïts per l’homocisteïna reaccionen amb el NO forçant la 

seva desaparició, així com poden induir una disminució de la funció de l’eNOS reduint 

la producció de NO. Aquestes dues situacions podrien conduir a una sobreactivació de 

la funció plaquetària.  

2) En relació a la resposta inflamatòria, l’homocisteïna hi produeix l’activació del NF-

κβ. Com s’ha comentat, aquest factor de transcripció afavoreix l’expressió d’enzims 

proinflamatoris com la COX-2 que posteriorment generarà prostaglandines i 

tromboxans que potenciaran l’agregació plaquetària.  

3) A més, l’homocisteïna pot promoure un alliberament de calci des dels 

compartiments intracel·lulars de les plaquetes promovent la seva agregació i altres 

canvis morfològics (22).  

4) Finalment, pel que fa al sistema de coagulació, l’homocisteïna pot augmentar 

l’activitat procoagulant de diferents maneres. Nivells alts d’homocisteïna s’han associat 

en humans amb un augment de l’activitat del factor tissular, una disminució de la 

inactivació del FV, una atenuació de la unió del tPA, una alteració de la funció del 
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fibrinogen, un augment de l’expressió i secreció del PAI-1, una inhibició de l’activitat de 

la trombomodulina (molècula amb activitat anticoagulant) i una inhibició de l’heparan 

sulfat (anticoagulant) (22). 

 

Un altre aminoàcid rellevant és l’arginina, precursor del NO, pel qual té efectes 

contraris als de la metionina. Així, com que el NO prové de l’arginina, amb una 

correcta presència d’aquest aminoàcid es pot disminuir l’agregació plaquetària i 

potenciar un bon funcionament de l’endoteli vascular. En un estudi controlat aleatori en 

humans s’ha vist que la suplementació amb L-Arginina produeix una disminució de 

l’agregació de les plaquetes i adhesió de monòcits i ofereix una millora de la 

vasodilatació endotelial (23). Així, en una dieta variada amb un aport adequat de 

proteïnes d’alt valor biològic, podem assumir que els nivells d’arginina són suficients 

pel manteniment de les funcions prèvies.  

 

7.1.1.3. Lípids 

 

Àcids grassos saturats i trans 

Se sap que alguns àcids grassos saturats (SFA) com el palmític poden regular 

l’expressió gènica ja que tenen la capacitat d’estimular la resposta del factor nuclear 

d’hepatòcits 4α. Aquesta acció promou un augment de la producció de triglicèrids i 

colesterol i, per tant, de lipoproteïnes de molt baixa densitat (VLDL) i lipoproteïnes de 

baixa densitat (LDL). A més, les VLDL riques en triacilglicerol poden estimular 

l’expressió i la secreció de PAI-1 in vitro (24). En segon lloc, s’ha vist que el consum 

d’àcids grassos trans es troba associat amb la generació de disfunció endotelial, un 

augment de VLDL i LDL i la promoció de processos inflamatoris com l’activació de NF-

κβ (25). Per tot això, la ingesta d’àcids grassos saturats i sobretot d’àcids trans 

afavoreix l’activació del FVII i, per tant, la cascada de coagulació. 

Donat que la dieta mediterrània és rica en àcids grassos insaturats i baixa en saturats i 

trans, evita el desenvolupament dels esdeveniments presentats.  

 

Àcids grassos monoinsaturats 

Uns altres àcids grassos importants en la regulació del sistema plaquetari són els 

àcids grassos monoinsaturats (MUFA). Aquests greixos aporten molts beneficis per la 

salut ja que milloren el perfil lipídic de l’organisme reduint les LDL i els triglicèrids (26). 

Pel que fa a l’efecte sobre les plaquetes, poden reduir la seva agregació en resposta a 

diferents estímuls com ADP, àcid araquidònic o col·lagen (12). 
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En referència a la funció dels MUFA en la cascada de coagulació, aquests s’han 

associat a una disminució de la concentració i activació del FVII (27). Una possible 

explicació es basa en l’efecte que els MUFA tenen sobre els quilomicrons i la 

importància d’aquestes lipoproteïnes en l’activació del FVII (necessita contactar amb 

els quilomicrons per poder passar a la seva forma activa). Una dieta rica en MUFA pot 

conduir a la producció de quilomicrons més petits que tindran un menor nombre de 

llocs de contacte amb el FVII de manera que s’activarà menys (28). A més, en 

comparació amb els àcids grassos saturats, els MUFA també han demostrat que 

poden disminuir la funció d’altres factors procoagulants com el PAI-1 i el FXII (12).  

L’oli d’oliva és la principal font de greix de la dieta mediterrània i aporta molts beneficis 

sobre la salut en part gràcies al seu alt contingut en àcid oleic (MUFA) (29). En un 

estudi en humans s’ha vist que el consum d’oli d’oliva pot intervenir en la regulació de 

la cascada de coagulació i en la via de les plaquetes, reduint la seva agregació i 

l’activació de nombrosos factors de coagulació com el FVII, en línia amb els 

mecanismes descrits al paràgraf anterior (30).  

 

Àcids grassos poliinsaturats 

El tercer tipus de greixos que pot tenir efectes dins de la dieta mediterrània són els 

àcids grassos poliinsaturats (PUFA), particularment els omega-3 (n-3 PUFA). 

Dins d’aquests es diferencien tres espècies essencials: l’àcid eicosapentanoic (EPA), 

l’àcid docosahexanoic (DHA) i l’àcid alfa-linolènic (ALA), els dos primers obtinguts a 

partir del peix i l’oli de peix i l’últim a partir de fruits secs i llavors (31). Un dels 

components grassos principals de les membranes de les plaquetes i dels vasos 

sanguinis és l’àcid linoleic (n-6 PUFA) que pot derivar a àcid araquidònic gràcies a 

processos de dessaturació i elongació. Aquest àcid araquidònic és la base per la 

síntesi de prostaglandines i tromboxans, importants substàncies eicosanoides amb 

funció d’estimulació plaquetària. Quan s’augmenta la ingesta de n-3 PUFA l’EPA i el 

DHA substitueixen parcialment l’àcid araquidònic de les membranes. A partir d’aquests 

n-3 PUFA es sintetitza tromboxà A3 (TXA3) enlloc de TXA2, que no té un efecte tant 

potent a l’hora de promoure l’agregació. Igualment, se sintetitza prostaglandina I3 

(PGI3), enlloc de prostaciclina, la qual és lleugerament més antiagregant (27). Arran 

d’aquest efecte, s’ha observat que una dieta suplementada amb n-3 PUFA es pot 

associar a una reducció significativa de l’agregació plaquetària induïda per ADP, 

col·lagen i àcid araquidònic. No obstant, aquests últims dos efectes s’han obtingut 

només en pacients que patien MCVs i no en individus sans (32). 

En relació amb la coagulació, s’ha obtingut en estudis en humans que el consum d’oli 

de peix redueix els nivells dels factors de coagulació VII i X, implicats en la formació de 
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trombina. Degut a que aquests factors necessiten processos de carboxilació 

dependents de vitamina K per dur a terme la seva funció s’ha establert que l’oli de peix 

podria interferir en l’acció de la vitamina K (33). 

 

7.1.2. Efectes dels micronutrients 

 

7.1.2.1. Vitamines antioxidants 

Les vitamines antioxidants es caracteritzen per ser fonts exògenes d’inhibició de 

radicals lliures. Així doncs, són de gran importància per tal de promoure un bon 

funcionament del sistema de coagulació. En aquest grup hi trobem la vitamina E, els 

carotenoides i la vitamina C.   

 

Vitamina E 

Se sap que la producció d’espècies reactives d’oxigen i la formació de peròxids lipídics 

són clau en el procés d’agregació de les plaquetes. Així, la vitamina E, gràcies a les 

seves propietats antioxidants, inhibeix la peroxidació lipídica i redueix la reacció i 

agregació plaquetària in vitro (34). En estudis en animals i humans s’ha vist que la 

suplementació amb vitamina E disminueix l’agregació de les plaquetes (35) i 

l’expressió de selectina P en plaquetes humanes (36). 

Pel que fa a les vies de coagulació i fibrinòlisi, la vitamina E és capaç de disminuir les 

concentracions de PAI-1 i vWF. Es suggereix que la seva acció sobre la coagulació té 

lloc per un mecanisme diferent al que afecta la via plaquetària. Aquest es relaciona 

amb la inhibició de l’activació de factors de coagulació dependents de vitamina K ja 

que la vitamina E pot actuar com a antimetabòlit de la vitamina K, essent aquesta 

essencial per l’activació de nombrosos factors de la cascada de coagulació (37).  

 

Carotenoides i vitamina A 

Els carotenoides són unes altres espècies liposolubles amb propietats antioxidants, 

entre les quals destaca el licopè. Aquesta molècula es troba en diferents aliments de la 

dieta mediterrània, essent el tomàquet el més característic. La concentració de licopè 

en sang s’ha relacionat inversament amb nivells de mortalitat per malaltia coronària 

(38) gràcies, en part, a la seva funció antioxidant en partícules com les LDL. En relació 

a la coagulació, s’ha vist que també inhibeix l’agregació plaquetària induïda per ADP i 

col·lagen (39). La capacitat del licopè de neutralitzar radicals lliures que puguin induir 

la resposta de NF-κβ i la producció de COX-2 podria justificar els efectes anteriors.  

Alguns compostos carotenoides poden transformar-se en vitamina A, són els 

anomenats retinoides. Aquests no destaquen per la seva activitat antioxidant sinó per 
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la seva capacitat d’activar la transcripció gènica. S’ha vist que els retinoides, 

mitjançant la seva unió amb receptors RAR i RXR, poden incrementar l’activitat 

fibrinolítica induint l’expressió del tPA en cèl·lules musculars (40). També s’ha vist, tant 

in vitro com in vivo, que poden modular el rol de l’endoteli vascular sobre la coagulació 

i inhibir l’exposició del factor tissular i el receptor de TXA2 en cèl·lules musculars 

vasculars (41).  

El consum de tomàquet, principal font de licopè i principal vegetal consumit en la dieta 

mediterrània, redueix el risc de patir MCVs mitjançant la seva capacitat de millorar el 

perfil lipídic i la funció endotelial (42). Així, una millora de la funció endotelial podria 

associar-se a un augment de producció de NO, que podria també inhibir una excessiva 

activació plaquetària.  

 

Vitamina C 

La vitamina C és la principal molècula antioxidant hidrosoluble que actua de manera 

directa contra els radicals superòxid. En relació a la coagulació, les plaquetes alliberen 

aquest tipus de radicals quan s’activen i es suggereix que són els responsables de la 

propagació de la seva activació. Així, la vitamina C podria contrarestar una excessiva 

activació plaquetària mitjançant aquest mecanisme. L’administració intravenosa de 

vitamina C en humans produeix un efecte antioxidant contra les espècies reactives 

d’oxigen alliberades per les plaquetes en el seu procés de propagació de senyals i 

activació només en concentracions que superen les fisiològiques (7) (43). 

Pel que fa a la cascada de coagulació i fibrinòlisi, la suplementació oral diària amb 

vitamina C pot restaurar la capacitat d’alliberar tPA per part de l’endoteli vascular de 

les persones amb sobrepès i obeses millorant el potencial fibrinolític i reduint el risc 

aterotrombòtic relacionat amb un excés de pes (44). Així, el consum d’una dieta que 

garanteixi un aport mantingut alt d’aquesta vitamina com la dieta mediterrània (degut al 

seu elevat contingut de fruites i verdures fresques) podria aleshores contribuir a una 

correcta funció del sistema de coagulació. 

 

7.1.2.2. Vitamines del grup B 

Com s’ha esmentat en la secció d’aminoàcids, algunes vitamines del grup B 

exerceixen una gran influència en la regulació del metabolisme de l’homocisteïna. 

D’aquesta manera, una deficiència de les vitamines B6, B9 i B12 pot comportar una 

hiperhomocisteïnèmia associada a una promoció de l’agregació de les plaquetes (22). 

S’ha dut a terme un estudi en humans sans on s’ha obtingut que la suplementació 

diària amb preparacions multivitamíniques amb les vitamines B6, B9 i B12 afecta els 

nivells d’homocisteïna reduint la seva concentració plasmàtica (45). La dieta 
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mediterrània garanteix un correcte aport de folat (gràcies al seu elevat contingut de 

cítrics, vegetals de fulla verda i llegums) així com de B6 i B12 (que s’assoleixen 

suficientment amb el consum de productes d’origen animal d’aquest patró dietètic).  

 

7.1.3. Altres compostos 

En aquesta secció es diferenciaran els compostos no nutricionals presents al vi negre, 

a l’all, a la ceba i a l’oli d’oliva. Per una banda, es parlarà dels compostos fenòlics, uns 

dels principals antioxidants dietètics gràcies a la seva capacitat de cedir un protó i de 

modular les cascades d’oxidació/inflamació. Alguns dels compostos fenòlics més 

investigats en l’àmbit de les MCVs són el resveratrol, les antocianines i altres 

flavonoides. Per altra banda, es descriuran els compostos organosulfurats, presents 

en plantes de la família Allium com l’all o la ceba.  

 

7.1.3.1. Compostos no nutricionals del vi negre 

Un dels aliments més rics en resveratrol (entre altres fenols) és el vi negre. El 

resveratrol és un compost que pot inhibir l’adhesió, secreció i agregació de les 

plaquetes. Confirmant els mecanismes moleculars generals dels compostos fenòlics, 

el resveratrol ha mostrat ser capaç d’inhibir de forma selectiva i directa la 

ciclooxigenasa (46) (47) ja que disminueix la fosforilació de p38 MAPK 

intraplaquetària, proteïna capaç de produir una gran quantitat de radicals lliures i 

d’activar el receptor GPIIb/IIIa (48). Així, en estudis en animals i en humans s’ha 

observat que aquesta molècula pot provocar efectes inhibidors sobre l’agregació 

plaquetària induïda per col·lagen, trombina i ADP (49). En estudis en humans s’ha 

observat que el seu consum incrementa l’alliberament del NO per part de les plaquetes 

(mitjançant un possible augment de l’activitat de la NOS) i afavoreix una reducció del 

fibrinogen plasmàtic (50).  

En segon lloc, les antocianines són un tipus de flavonoides que poden existir de 

manera simple o formant oligòmers, anomenats proantocianidines. Molts dels seus 

beneficis es deuen a la seva capacitat de bloquejar l’efecte dels radicals lliures i 

d’induir la funció de l’eNOS. A més, les antocianines també han mostrat ser capaces 

de prevenir l’activació del receptor GPIIb/IIIa així com d’alterar el funcionament de la 

lipooxigenasa i, per tant, la seva acció convertidora de l’àcid araquidònic a leucotriens 

de la sèrie 4 (proagregants) (51). Per una altra banda, la pelargonidina (un tipus 

d’antocianina), pot inhibir la coagulació extrínseca i intrínseca mitjançant la reducció de 

la producció i activitat de la trombina i del FX actiu, la interferència en la polimerització 

de la fibrina i la disminució del ratio PAI-1/tPA (52). 

Finalment, molts dels beneficis en la salut cardiovascular del consum de vi es deuen al 
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seu contingut d’etanol. Un consum moderat d’alcohol ha demostrat tenir un efecte 

protector davant el desenvolupament de MCVs. Particularment en el cas de la 

trombogènesi, s’han identificat diverses funcions que inclouen una disminució de 

l’agregació i funció plaquetària. En humans s’ha observat una reducció plasmàtica dels 

nivells de TXA2 després d’un consum moderat d’alcohol (53). També s’ha vist que 

l’etanol pot bloquejar l’estimulació de la fosfolipasa A2 induïda per col·lagen i trombina 

i disminuir els nivells plasmàtics del FVII i fibrinogen (54). En relació a la fibrinòlisi, en 

estudis amb cèl·lules endotelials humanes s’ha observat un increment de la secreció 

de tPA i una disminució de la producció de PAI-1 amb la presència d’alcohol (55). 

Veient els efectes moleculars dels compostos no nutricionals del vi negre, es poden 

explicar més clarament els efectes antitrombòtics d’aquest aliment. Així, en humans, el 

vi negre ha demostrat tenir la capacitat de disminuir l’agregació de les plaquetes in 

vivo en subjectes sans (56). El consum de vi també ha mostrat una capacitat d’alterar 

l’expressió de factors involucrats en la fibrinòlisi (augmentant la transcripció del gen del 

tPA i disminuint la del PAI-1) que s’especula que pot estar mitjançada per canvis en la 

cascada de senyalització dependents de les MAP kinases (57).  

 

7.1.3.2. Compostos no nutricionals de l’all i la ceba 

Els aliments de la família Allium, com l’all i la ceba, són la principal font de compostos 

organosulfurats. Molts d’ells funcionen com a antioxidants ja que són capaços d’induir 

la funció del factor de transcripció Nrf2, que genera un augment de la producció 

d’enzims antioxidants a l’organisme. Així, els radicals lliures disminueixen i, en última 

instància, també ho fa la síntesi de tromboxans i prostaglandines. S’han dut a terme 

estudis sobre el comportament d’aquestes molècules en les vies de coagulació i s’ha 

confirmat que els olis de ceba i all poden afectar la producció de tromboxà i 

prostaglandines mitjançant una inhibició de l’activitat de la ciclooxigenasa i 

lipooxigenasa (58). L’all ha mostrat in vitro una capacitat d’inhibir la fosfolipasa 

plaquetària i la incorporació de l’àcid araquidònic a la membrana (59). Un altre 

compost a destacar és l’ajoene, capaç d’inhibir la unió del fibrinogen i el vWF amb el 

receptor GPIIb/IIIa gràcies a que disminueix la biodisponibilitat dels llocs d’unió 

d’aquest receptor a la membrana plaquetària (60). En un estudi doble cec dut a terme 

en humans sans s’ha observat que amb l’administració de suplements d’extracte d’all 

es pot afectar l’agregació plaquetària induïda per col·lagen o adrenalina (61).  

La ceba, entre altres compostos fenòlics, conté quercetina (un flavonol) en gran 

quantitat. Aquesta, a part dels seus efectes antioxidants (que podrien lligar-se amb 

una menor estimulació plaquetària mitjançant la inhibició de la COX-2), inhibeix la 

formació dels polímers de fibrina i afavoreix la seva degradació (62). El consum de 
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ceba en humans pot alterar la via de la lipooxigenasa i ciclooxigenasa disminuint 

diferents productes del metabolisme de l’àcid araquidònic (39), suprimir l’agregació 

plaquetària i inhibir la cascada de l’àcid araquidònic a les plaquetes (63) (64).  

 

7.1.3.3. Compostos fenòlics de l’oli d’oliva verge 

L’oli d’oliva verge presenta components de naturalesa fenòlica a la seva composició. 

Aquests tenen propietats antioxidants i antiinflamatòries que poden disminuir la 

producció de TXA2 i interferir en l’agregació plaquetària induïda per ADP o col·lagen, 

reduint-la in vitro i in vivo en animals (65). Aquests compostos expandirien els efectes 

anticoagulants prèviament descrits deguts al seu alt contingut de MUFAs (29) (30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1. Resum dels components dels aliments més característics de la dieta mediterrània i els 
seus efectes en les vies plaquetària, de coagulació i fibrinòlisi. 
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A 

Figura 5. Resum dels efectes dels àcids grassos saturats, monoinsaturats i poliinsaturats, el 
resveratrol, les antocianines, la quercetina, els compostos organosulfurats i l’etanol sobre la via 
plaquetària (A), la cascada de coagulació (B) i la fibrinòlisi (C). 

B 

C 

Els signes “+” signifiquen acció potenciadora i els signes “-“ acció inhibitòria dels compostos. 
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7.2. Efectes totals de la dieta mediterrània 

S’ha comentat prèviament que la dieta mediterrània disminueix el desenvolupament i 

la mortalitat per MCVs (1) (66). Aquest patró dietètic és ric en contingut antioxidant, 

fibra, MUFAs i PUFAs, altament rellevants en el seu paper protector (67). Als apartats 

previs d’aquesta revisió s’ha observat que els diferents components de la dieta 

mediterrània promouen una disminució de l’activació i agregació plaquetària, una 

reducció de la formació de molècules protrombòtiques (com TXA2, FVII, factor tissular 

i vWF), una menor inducció de la cascada de coagulació i una major fibrinòlisi. No 

obstant, diversos estudis han relacionat la dieta mediterrània en el seu conjunt amb 

efectes antitrombòtics.  

En humans s’ha vist que el seguiment d’una dieta mediterrània disminueix els nivells 

de selectina P (que ja s’ha comentat que és una molècula de senyalització produïda 

per les plaquetes actives i important en el procés d’adhesió) (68). A més, aquesta dieta 

disminueix l’estrès oxidatiu i, per tant, es suggereix que indueix un estat antiinflamatori 

i anticoagulant. Pel que fa a la regulació de l’homocisteïna, s’ha confirmat que 

l’adherència a la dieta mediterrània comporta una disminució dels nivells 

d’homocisteïna, potenciant un cop més la reducció de radicals lliures i inflamació, a 

més de disminuir els nivells de fibrinogen plasmàtic (69). Finalment, en relació amb la 

coagulació, un estudi en humans va revelar que aquest patró dietètic és capaç de 

regular els nivells de fibrinogen, FVII actiu i FVIII actiu (70).  

 

7.3. Expectatives de futur 

A la vista dels resultats plantejats en aquest treball es poden suggerir una sèrie de 

punts potencials per als futurs estudis en aquest camp:  

1. Sabent que nombrosos aliments aïllats de la dieta mediterrània són 

antitrombogènics, caldria realitzar un assaig clínic de qualitat en humans per 

comprovar si seguir una dieta mediterrània al complet disminueix la 

trombogènesi a tots els seus nivells. A part, s’haurien d’estudiar en profunditat 

els mecanismes moleculars (com canvis en l’expressió gènica) que podrien 

explicar els beneficis de la dieta mediterrània i els seus aliments, 

particularment en la cascada de coagulació i fibrinòlisi.  

2. Malgrat que actualment ja s’han estudiat molts components de la dieta 

mediterrània com els que s’han presentat, n’hi ha d’altres de presents en 

diferents aliments d’aquesta dieta que encara són en part desconeguts 

(derivats làctics com els formatges, les espècies, les fruites cítriques, el cacau i 

el cafè, entre altres).  
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3. A més, seria interessant determinar si altres patrons dietètics són saludables 

en relació a les vies de coagulació, com la dieta vegetariana i la dels 

esquimals. Ambdues s’han associat a una reducció del risc cardiovascular, la 

primera pel seu elevat contingut de verdures i fruites i la segona per la seva 

gran quantitat de peix. Pel que fa a la dieta vegetariana s’han dut a terme 

estudis en humans on s’ha observat que, malgrat aquesta sigui una dieta 

beneficiosa en molts aspectes, existeix una manca d’aport de n-3 PUFA 

d’origen animal que és important per la regulació de l’agregació plaquetària 

(71). En referència a la dieta dels esquimals també s’ha investigat la seva 

influència en humans i s’ha obtingut que, en comparació amb subjectes 

europeus, els esquimals presenten menys agregació plaquetària induïda per 

ADP (72). No obstant, com en el cas de la dieta mediterrània, molts aspectes 

del potencial antitrombogènic d’aquestes dietes encara són desconeguts. 

És clau continuar fent recerca sobre les propietats anticoagulants de nombroses 

intervencions dietètiques ja que, pel moment, no existeixen recomanacions de 

nutrients o aliments específics per persones amb alt risc de trombosi. Obtenir 

evidències clares al respecte seria essencial per poder traslladar unes recomanacions 

alimentàries exactes als pacients que estiguin basades en resultats científics, la qual 

cosa generaria un benefici directe sobre la societat.  

 

8. Conclusions 

Les vies de coagulació, fibrinòlisi i plaquetària són unes cascades de senyalització 

complexes, molt interrelacionades entre si i que poden regular-se a diferents nivells. 

En aquesta revisió s’ha destacat el paper protector d’alguns elements de la dieta 

mediterrània en la regulació d’aquestes vies de senyalització. Més detalladament, 

s’han presentat diferents aliments com l’oli d’oliva, el peix blau, el tomàquet, el vi 

negre, l’all i la ceba i s’ha mostrat que aquests són rellevants des del punt de vista 

d’una correcta funció del sistema de coagulació. No obstant això, encara queden per 

conèixer en profunditat els mecanismes que permeten explicar aquest efecte i per 

investigar en grans estudis en humans els efectes de la dieta mediterrània, tot i que 

aquestes primeres evidències posen de manifest que aquest patró dietètic podria ser 

molt útil en la prevenció i la correcció dietètica d’estats d’hipercoagulabilitat.  
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