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1. Resum  

 

L’última generació de dispositius endovasculars té una alta eficàcia per recanalitzar 

l’oclusió de grans vasos en pacients amb ictus isquèmic, però la seva capacitat per 

reperfondre el territori cerebral és limitada. De fet, només el 37% dels pacients 

aconsegueixen la reperfusió completa. La trombectomia mecànica (TM) de l’ictus 

isquèmic ha demostrat augmentar la probabilitat d’un bon resultat, però els beneficis 

es limiten a menys de la meitat dels pacients tractats. En l’àmbit experimental, la 

teràpia trombolítica restableix eficaçment el flux capil·lar i millora el resultat, i tant 

estudis observacionals com anàlisis post hoc dels assajos clínics de TM han demostrat 

la rellevància d’aconseguir una reperfusió completa (definida com un mTICI 3) al final 

de la TM en comparació amb la reperfusió gairebé completa (definida com un mTICI 

2b). Per tant, és molt important identificar nous mètodes per augmentar la proporció 

d’mTICI 3 al final de la TM. El valor de l’administració de trombolítics després de la TM 

(teràpia de rescat) és fins ara desconeguda. Diverses raons justificarien la valoració 

d’aquest nou enfocament.  

 

La nostra hipòtesi sosté que en pacients seleccionats la trombòlisi de rescat pot ser una 

teràpia de rescat eficaç després de la TM per lisar els trombes distals i de la 

microcirculació que impedeixen el flux i la perfusió completa als capil·lars cerebrals, de 

manera que limiten la recuperació funcional dels pacients.  

 

D’acord amb aquesta hipòtesi, l’objectiu principal d’aquest projecte és realitzar l’assaig 

“Chemical Optimization of Cerebral Embolectomy (CHOICE) Trial”, un estudi amb 

cegament doble aleatoritzat i controlat per placebo de fase 2b destinat a avaluar si la 

trombòlisi de rescat intraarterial (IA) és millor que el placebo per millorar els resultats 

de l’ictus isquèmic en pacients amb mTICI≥2b al final de la TM. Aquests pacients 

representen una part important dels que actualment reben TM, el rebuig de la hipòtesi 

nul·la de l’assaig CHOICE podria representar un gran pas endavant en la gestió dels 

pacients amb ictus isquèmic per oclusió de gran vas. 
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2. Resultats  

 

L’assaig CHOICE va incloure 121 pacients amb ictus isquèmic per oclusió de gran vas 

tractat en les primeres 24 h amb una puntuació angiogràfica eTICI 2b50 a 3 al final de 

la TM. Els participants van ser aleatoritzats després de la TM per rebre alteplasa 

intraarterial (0,225 mg/kg; dosi màxima, 22,5 mg) (n = 61) o placebo (n = 52). El 

resultat primari és la diferència de proporció de pacients lliures de discapacitat als 90 

dies (amb una puntuació de 0 a 1 a l’escala de Rankin modificada, als 90 dies de 

l’ictus) i els resultats de seguretat inclouen la taxa d’hemorràgia intracranial 

simptomàtica (sICH) i mort. La proporció de participants amb una puntuació de l’escala 

de Rankin modificada 0 a 1 als 90 dies va ser del 59,0% amb alteplasa i del 40,4% 

amb placebo (diferència de risc ajustada, 18,4%; IC del 95%, 0,3%-36,4%, 

P = 0,047). De manera tranquil·litzadora, la proporció de pacients amb sICH va ser del 

0% amb alteplasa i del 3,8% amb placebo (diferència de risc, –3,8%; IC del 95%, –

13,2% a 2,5%). La mortalitat als 90 dies va ser del 8% en alteplasa i del 15% amb 

placebo (diferència de risc, –7,2%; IC del 95%, –19,2% a 4,8%). 

 

En conclusió, l’estudi CHOICE ha demostrat que l’ús d’alteplasa intraarterial dona lloc a 

una major probabilitat d’un resultat neurològic excel·lent als 90 dies en comparació 

amb el placebo. Els resultats de l’estudi donen suport a la seguretat de l’alteplasa 

intraarterial adjunta en pacients amb reperfusió exitosa al final de la TM, inclosos els 

pacients tractats prèviament amb alteplasa intravenosa. 

 

En un subestudi preplanificat del CHOICE, a les 48 h de l’inici de l’ictus 36 pacients 

tenien la proporció d’expansió de l’infart (IER) mesurada amb DWI-RM, la prevalença 

d’hipoperfusió mesurada amb PWI-RM i el pic d’N-acetilaspartat (NAA) relativa a la 

creatina total avaluada en espectroscòpia de ressonància magnètica cerebral (dades 

presentades per a la seva publicació a JAMA Neurology). En aquest subgrup, la 

proporció de participants amb perfusió microvascular anormal va ser del 24% amb 

alteplasa IA i del 58% amb placebo; aOR 0,20, IC del 95%, 0,04-0,91, P = 0,03. 

L’alteplasa IA va reduir la IER [mediana (IQR) 0,7 (0,5-1,2) vs. 3,2 (1,8-5,7), 

P = 0,01)] i va donar lloc a pics més alts d’NAA [mediana (IQR) 1,13 (0,91-1,36) vs. 

1,00 (0,74-1,22), P<0,0001] en comparació amb el placebo. En general, aquestes 

troballes van permetre concloure que l’ús de l’alteplasa IA adjunta també provoca una 

reducció significativa de la proporció de pacients amb àrees d’hipoperfusió 
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microvascular i la proporció de pacients amb expansió d’infart, així com una millora 

dels marcadors d’integritat neuronal, per tant, proporciona informació auxiliar per 

explicar les rellevants troballes clíniques de l’estudi CHOICE. 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

Aquests resultats poden contribuir a canviar el paradigma del tractament de l’ictus 

isquèmic amb l’administració d’un agent trombolític després de la trombectomia 

mecànica. Aquest estudi aporta nova informació rellevant que canviarà les guies 

clíniques de l’ictus isquèmic agut amb l’objectiu final de millorar el pronòstic funcional 

dels pacients. Per altra banda, les subanàlisis de l’estudi que s’estan portant a terme 

proporcionen informació auxiliar per explicar les rellevants troballes clíniques, així com 

nova informació per millorar el coneixement de l’ictus isquèmic obrint noves línies 

d’investigació en l’ictus, especialment en el camp de la neuroprotecció.  

 

Si es confirma la proposta actual, la seguretat i l’eficàcia de l’alteplasa IA després de la 

trombectomia, amb un nou assaig amb un major nombre de pacients (l’assaig CHOICE-

2, que ja es troba en fase de desenvolupament), els responsables polítics disposarien 

d’arguments sòlids per prendre decisions en el camp, ja que proporcionaria evidències 

sòlides sobre el valor de la trombòlisi IA de rescat després de la TM en pacients amb 

ictus isquèmic agut. La disponibilitat actual de la medicació arreu del món facilitarà una 

aplicació immediata dels resultats de l’estudi en la pràctica clínica, els quals 

s’incorporaran a les guies de tractament de l’ictus agut arreu del món. El CHOICE-2 

tindrà un gran impacte sanitari i social donada la prevalença de la malaltia estudiada.  

 

Els trastorns neurològics humans representen el 24% de tots els anys perduts ajustats 

a la discapacitat (Disability-Adjusted Lost Years, DALYs) i l’ictus representa el 42% dels 

DALYs neurològics. Cada any es produeixen uns 1,20 milions d’ictus a l’Unió Europea 

(UE), i al voltant del 25% dels homes i el 20% de les dones poden patir un ictus al 

llarg de la seva vida si viuen fins als 85 anys. A la UE, l’ictus causa més de 500.000 

morts cada any, aproximadament un de cada deu homes (9%) i una de cada vuit 

dones (12%) mor per ictus. A la UE, es perden uns 3,7 milions de DALYs cada any a 

causa d’un ictus, la qual cosa representa el 6% del total de DALYs. L’any 2006, els 

costos econòmics de l’ictus a la UE van ascendir a més de 34.000 milions d’euros i 
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aproximadament entre el 3 i el 7% de la despesa sanitària total dels països occidentals 

es destina a l’ictus. Sols a l’Estat espanyol hi ha aproximadament 120.000 nous ictus 

cada any i, si l’execució del CHOICE-2 confirma els resultats del CHOICE, cada any hi 

haurà un increment de 900 pacients amb ictus totalment lliures de discapacitat als 3 

mesos. Aquest resultat tindria un impacte econòmic important a l’Estat espanyol, on 

s’ha calculat que el cost mitjà anual d’un ictus és de 27.711 €. L’atenció informal fa 

referència a l’atenció a les persones amb discapacitat realitzada per familiars, amics, 

coneguts o veïns, sovint sense un acord contractual o pagament formal. S’estima que 

els costos anuals informals d’atenció són 5 vegades més grans en pacients amb ictus 

amb seqüeles (mRs 2-5) que en pacients amb ictus lliures de seqüeles (mRs 0-1). Per 

tant, aquesta proposta tindrà un impacte econòmic immediat per a la ciutadania. La 

Stroke Therapy Academic Industry Roundtable (STAIR), una col·laboració de 

l’acadèmia mèdica, la indústria sanitària i el Govern, considera acceptable que una 

nova teràpia neuroprotectora demostri una mida absoluta de l’efecte del tractament del 

2% al 8% en comparació amb el placebo. L’efecte del tractament del 14% que ha 

demostrat el CHOICE i que es pretén aconseguir en la seva confirmació amb el 

CHOICE-2 parla per si mateix de l’enorme impacte en els indicadors de salut.  

 

Finalment, l’execució del CHOICE-2 també abordarà les necessitats especials d’altres 

col·lectius vulnerables, com els pacients amb ictus majors de 80 anys, que actualment 

estan exclosos de les directrius terapèutiques que arbitren l’ús de la teràpia 

trombolítica. 

 

 

4. Bibliografia científica generada  

 

Els resultats del CHOICE van rebre una enorme cobertura mediàtica nacional i 

internacional (https://neuronewinternational.com/improved-neurological-outcomes-

alteplase-placebo-choice/) i van ser enormement reconeguts com una contribució 

important a la Conferència Internacional de l’Ictus 2022, celebrada a Nova Orleans 

(Estats Units) durant la reunió anual de la Societat Americana de l’Ictus (American 

Stroke Association). Aquests resultats es van publicar a la prestigiosa revista JAMA i 

van ser trending topic (doi:10.1001/Formulari de proposta de projecte, pàgina 20 2022 

jama.2022.2096). L’assaig va ser reconegut con un “canviador del joc” (game changer) 

en el tractament de l’ictus isquèmic agut. La publicació dels resultats del CHOICE a la 
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revista JAMA van anar acompanyats d’una editorial en aquesta revista, on s’exposava 

l’impacte del CHOICE i el canvi de paradigma en el tractament de l’ictus, alhora que 

s’argumentava que cal un estudi amb una cohort poblacional més gran per confirmar 

uns resultats tan rellevants com a la vegada esperançadors per a la societat. Els 

experts consideren que calen més assajos i investigacions, incloent-hi l’anàlisi de la 

neuroimatge, però, si es confirmen els resultats del CHOICE en un assaig en fase 3 i 

més extens (CHOICE-2), podríem tenir un nou estàndard d’atenció per tractar la 

reperfusió microvascular cerebral incompleta. Alguns professionals poden començar a 

utilitzar l’alteplasa IA per als resultats de TICI 2 només a partir d’aquestes dades 

(https://facultyopinions.com/article/741603169#eval793591698). L’Altmetric Score del 

CHOICE, amb una puntuació de 347, ha assolit els nivells més alts en només 3 mesos 

des de la publicació, la qual cosa representa un 5% més que tots els resultats 

d’investigació en el camp. (https://www.altmetric.com/details/122855908). 

 

Publicació dels resultats de l’assaig CHOICE a JAMA: 

https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2789098 

 

Editorial de JAMA sobre els resultats de l’assaig CHOICE: 

https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2789101 

 

Altmetric de la publicació de l’assaig CHOICE a la revista JAMA: 

https://jamanetwork.altmetric.com/details/122855908 

 


