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1. Resum  

 

1) Objectius 

El tractament endovascular en pacients amb ictus isquèmic agut de gran vas no 

sempre comporta un pronòstic clínic i funcional òptim, malgrat aconseguir-se una 

recanalització vascular completa. S’han descrit diversos factors predictius del pronòstic 

neurològic després del tractament de reperfusió basats en criteris clínics (edat, 

puntuació a l’escala NIHSS, pressió arterial sistòlica i hiperglucèmia) i de neuroimatge 

(extensió de signes precoços d’isquèmia mitjançant l’escala ASPECTS, lloc de l’oclusió 

arterial, paràmetres de perfusió que identifiquen el core, així com el teixit en penombra 

isquèmica i l’estat de la circulació colateral). Malgrat la incorporació de tots aquests 

criteris en l’algoritme clínic habitual de diagnòstic i tractament de reperfusió de l’ictus 

isquèmic agut, el percentatge de discapacitat funcional significativa o mort als tres 

mesos de l’ictus oscil·la entre un 21 i un 67%. Per aquest motiu, establir nous 

biomarcadors predictius de quins pacients afectats per un ictus isquèmic agut podrien 

respondre satisfactòriament a un tractament endovascular podria ser útil per 

determinar a priori quins pacients podrien ser traslladats directament a un Centre 

Terciari d’Ictus (CTI) o, fins i tot, a la sala d’angiografia per ser tractats amb 

trombectomia mecànica (TM) respecte a aquells en què aquest tractament podria ser 

fútil. 

 

Hi ha evidència experimental i clínica que els potencials evocats somatosensorials 

(SEPs) són indicadors del flux sanguini cerebral. Per això la nostra hipòtesi és que un 

biomarcador neurofisiològic de teixit cerebral viable, la resposta N20 dels SEPs, podria 

proporcionar un valor predictiu substancial respecte al que aporten les variables 

clíniques i de neuroimatge. Aquest enfocament podria optimitzar la selecció de pacients 

que es beneficiarien del tractament de reperfusió mitjançant TM més enllà de les 

finestres terapèutiques acceptades actualment. 

 

Objectiu primari: Confirmar que la resposta N20 dels SEPs té una capacitat predictiva 

substancial de pronòstic funcional a curt termini en pacients tractats amb TM, 

mitjançant l’escala de Rankin modificada (mRS) als 7 dies de l’ictus isquèmic. Es 

considera que la puntuació en la mRS als 7 dies té una gran correlació amb el pronòstic 

funcional als 90 dies (Dávalos A et al. Lancet Neurol 2017). Avaluadors locals certificats 
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cecs al resultat del registre dels SEPs valoraran aquest objectiu primari en cada pacient 

mitjançant una entrevista estructurada. 

 

Objectius secundaris 

• Avaluació de l’objectiu primari (independència funcional mesurada amb la mRS) als 

90 dies. 

• Avaluació de la severitat i discapacitat als 7 dies i als 90 dies segons la distribució de 

les puntuacions de la mRS. 

• Avaluació de la resposta dramàtica precoç al tractament (disminució de la puntuació 

a l’escala NIHSS igual o superior a 8 punts respecte a la basal o una puntuació NIHSS 

de 0 o 2 a les 24 hores. 

• Avaluació d’una millora neurològica a les 24 hores (definida com una disminució de 

la puntuació a l’escala NIHSS igual o superior a 4 punts respecte a la basal). 

• Investigar si la resposta N20 s’associa amb el volum de teixit en penombra 

isquèmica, amb l’estat de la circulació col·lateral en la neuroimatge basal i amb el 

volum final de l’infart en la neuroimatge de control després del tractament de 

reperfusió (TM) mitjançant tècniques de neuroimatge multimodal com la RM 

multiparamètrica o la TC de perfusió (TC-CBF/CBV), que es troben implementats en els 

protocols clínics de rutina. 

 

Respecte a les variables de seguretat, es valorarà la freqüència de mortalitat i 

hemorràgia intracranial simptomàtica confirmada amb neuroimatge i avaluada per 

investigadors cecs, mitjançant la definició utilitzada al Safe Implementation of 

Thrombolysis in Stroke-Monitoring Study (SITS-MOST) i definicions de l’estudi 

European-Australasian Acute Stroke Study (ECASS II).  

 

2) Breu síntesi de disseny, procediment i mètodes  

La població diana d’aquest estudi són els pacients amb ictus isquèmic agut per una 

oclusió de gran vas de la circulació anterior (artèria cerebral mitjana en el seu segment 

M1 o M2, amb o sense oclusió o estenosi significativa de l’artèria caròtide ipsilateral) i 

amb una situació funcional prèvia òptima (mRS 0-2), que arribin al centre investigador 

(Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, HUGTiP) segons els canals habituals de 

Codi Ictus i que, essent tractats segons els protocols estàndard de les guies clíniques 

ESO i ASA, rebin un tractament de reperfusió (TM). Tots els pacients inclosos a l’estudi 

o, si no n’hi ha, els seus familiars hauran signat un consentiment informat específic. Els 
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criteris d’exclusió són: puntuació a l’escala ASPECTS inferior a 6 en la TC o a 4 en la 

seqüència de difusió de la RM cerebral. A més, seran exclosos pacients amb història 

documentada d’ictus extens previ, malalties neuromusculars o tumors del sistema 

nerviós central que puguin interferir en el registre i anàlisi de la resposta N20 dels 

SEPs. 

 

Els SEPs s’obtenen mitjançant estimulació d’ambdós nervis medians en el carp i amb 

registre transcranial tant en el còrtex cerebral ipsilateral com contralateral al cantó de 

l’ictus. Es registraran immediatament abans, de manera contínua i fins a la finalització 

del tractament de reperfusió (TM). Es mesuraran les respostes N20 generades tant a 

l’hemisferi cerebral afectat com en el contralateral (control) de manera tant qualitativa 

(presència/absència) com quantitativa (latència i amplitud expressades en ms i microV, 

respectivament). S’efectuarà immediatament abans del tractament de reperfusió (TM), 

durant el tractament i fins que finalitzi i el pacient sigui traslladat a la Unitat d’Ictus 

Aguts o semicrítics. Es tornarà a repetir un estudi de SEPs de control de 24 hores en 

aquells pacients que encara es trobin ingressats a l’HUGTiP. 

 

El registre dels SEPs el realitzen investigadors col·laboradors del projecte. De 8 a 15 

hores, els facultatius de la Unitat de Malalties Neuromusculars de l’HUGTiP; de 15 a 20 

hores, el personal contractat amb els fons atorgats per la Fundació La Marató de TV3, i 

de les 20 a les 8 hores, així com durant els caps de setmana, investigadors 

col·laboradors contractats amb els fons de la beca de la Fundació La Marató de TV3, 

que realitzaran torns de guàrdia localitzada. D’aquesta manera, es garanteix una 

cobertura de 24 hores per al registre dels SEPs amb l’objectiu de minimitzar la pèrdua 

de pacients candidats a ser inclosos en l’estudi i assegurar el reclutament de la mostra 

requerida. L’anàlisi de les respostes N20 dels SEPs es realitza de manera diferida i és a 

càrrec d’un investigador cec a les dades clíniques i de neuroimatge dels pacients.  

 

En tots els pacients inclosos s’avaluen les característiques demogràfiques estàndard, el 

seu historial mèdic, resultats de proves de laboratori i la severitat de l’ictus mitjançant 

la puntuació a l’escala NIHSS mesurada en el moment del seu ingrés. També es 

registren les variables de diferents fluxos de temps des de l’inici de l’ictus fins a les 

diferents intervencions diagnòstiques i terapèutiques durant la fase aguda de l’ictus. La 

neuroimatge basal pot ser indistintament una tomografia computada de crani sense 

contrast (NCCT) juntament amb una angio-TC (CTA), una RM multiparamètrica o una 
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TC de perfusió (CTP) si l’MR no es troba disponible. A les 24 hores de l’ictus es realitza 

una NCCT de control per valorar el volum de l’infart o determinar si s’ha produït una 

hemorràgia intracranial o un edema maligne. Es realitza una CTA o angio-RM per 

confirmar si persisteix la revascularització a les 24 hores de l’ictus. Totes les imatges 

són anonimitzades i emmagatzemades en format DICOM. Investigadors cecs al 

pronòstic clínic i al resultat del monitoratge de la resposta N20 dels SEPs realitzen una 

anàlisi visual de les variables qualitatives i una anàlisi quantitativa de les variables 

postprocés: permeabilitat de primer pas i mapes de perfusió. L’anàlisi 

postprocessament de les seqüències de difusió (DWI) i perfusió es realitzaran 

mitjançant la plataforma Olea Sphere. A més, s’utilitzarà el software RAPID 

(iSchemaView, Redwood City, Califòrnia) per al càlcul del volum de la lesió isquèmica a 

la RM-DWI o en els mapes CTP-rCBF o per a l’avaluació automàtica de la puntuació 

ASPECTS a la NCCT i a la RM-DWI. 

 

La situació funcional dels pacients es valorarà mitjançant l’escala mRS a les 24 hores, 

als 7 dies o a l’alta hospitalària i als 3 mesos de l’ictus. 

 

Totes les variables clíniques, de neuroimatge i neurofisiològiques recollides es registren 

en un quadern de recollida de dades (case report form, CRF) dissenyat específicament 

per a aquest estudi. Tots els CRFs seran revisats per un investigador cec de forma 

diferida a la seva inclusió i s’introduiran en una base de dades de manera 

anonimitzada.  

 

L’anàlisi estadística es realitzarà sobre el total dels pacients monitoritzats i la durà a 

terme un investigador col·laborador independent. En primer lloc, s’analitzarà la 

sensibilitat i l’especificitat (i el seu IC del 95%) de la resposta N20 prèvia a la TM per 

predir independència funcional als 7 dies de l’ictus isquèmic agut o en el moment de 

l’alta hospitalària. S’ha estimat una mida mostral de 228 pacients. El valor predictiu 

ajustat de la resposta N20 com a biomarcador funcional d’independència després d’una 

TM s’analitzarà com una regressió logística binària i el seu valor predictiu en el rang 

complet de discapacitat (shift analysis) per regressió logística ordinal. Es construiran 

diferents models de regressions amb altres predictors clínics pre- i intrahospitalaris, 

incloent-hi variables clíniques i de neuroimatge. Aquesta anàlisi proporcionarà el valor 

predictiu independent de la resposta N20 com a biomarcador potencial per la indicació 

del tractament de reperfusió. També s’analitzarà l’efecte predictiu binari de la resposta 
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N20 com una funció del temps des de l’inici dels símptomes fins a la revascularització. 

L’anàlisi secundària inclourà l’associació no ajustada de la resposta N20 amb variables 

pronòstiques clíniques i de neuroimatge (determinar si la resposta N20 dels SEPs pot 

ser un marcador neurofisiològic de penombra isquèmica i de l’estat de la circulació 

colateral) i variables de seguretat. 

 

 

2. Resultats  
 

La resposta N20 té una capacitat substancial per predir el pronòstic funcional en els 

pacients amb un ictus isquèmic agut que són tractats amb trombectomia mecànica 

(TM), mesurada tant abans com en finalitzar el procediment. La seva sensibilitat sobre 

una recuperació funcional és del 93%, mentre que la seva absència té un valor 

predictiu sobre la dependència funcional del 93%.  

 

La capacitat predictiva d’N20 pre-TM és superior a la de les variables clíniques 

utilitzades segons les guies actuals de pràctica clínica, aïllades o en combinació. El 

model predictiu que inclou variables clíniques accessibles en fase prehospitalària 

juntament amb N20 ofereix una capacitat predictiva equivalent a la d’aquells que 

contenen variables que requereixen un entorn hospitalari i personal sanitari 

especialitzat (NIHSS i ASPECTS). 

 

La resposta N20 pre-TM té una capacitat predictiva de bon pronòstic funcional després 

de la TM superior a la de les variables d’imatge utilitzades a la pràctica clínica diària 

(TC simple i neuroimatge multimodal). 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions futures  
 

Els resultats obtinguts a partir d’aquest estudi van permetre realitzar un seguit 

d’activitats orientades a iniciar un procés de transferència del coneixement científic 

amb l’objectiu d’aconseguir desenvolupar un producte que impacti positivament en el 

pronòstic i la qualitat de vida dels pacients afectats per un ictus isquèmic agut.  

S’ha obtingut finançament a través de projectes de recerca competitius: 

-Programa CaixaImpulse Validate de la Fundació La Caixa (setembre 2019) 
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-Beca Sapiens del programa Talents de l’Hospital Germans Trias i Pujol i la Fundació 

Catalunya La Pedrera (novembre 2019) 

-Programa Headstart (EIT Health) (juny 2020) 

-Programa d’acceleració i inversió de la Fundación Ship2B 

-Convocatòria SME-H2020 (octubre 2020) amb l’obtenció del certificat Seal of 

Excellence. 

 

Amb aquesta formació específica, mentorització i suport econòmic s’ha iniciat el 

desenvolupament tècnic d’un dispositiu mèdic de manera alineada amb l’estratègia de 

propietat intel·lectual i regulatòria amb col·laboradors de referència com Tecnalia, 

Hoffman Eitle i Tecnomed, respectivament. S’ha elaborat un model i pla de negoci per 

determinar l’estratègia perquè el dispositiu arribi al mercat i pugui implementar-se en 

l’algoritme clínic habitual de l’ictus isquèmic agut donats els resultats positius que ha 

proporcionat el projecte de recerca PROMISE. També s’ha organitzat un panell amb 

líders internacionals d’opinió en ictus per valorar els resultats i la seva aplicació 

potencial, així com un estudi de cost-efectivitat amb l’objectiu de quantificar l’impacte 

que tindria la incorporació del dispositiu mèdic sobre els pacients amb un ictus 

isquèmic agut i el sistema sanitari. Com a resultat d’aquestes activitats i per tal de dur-

les a terme, es va constituir l’empresa derivada de l’Institut d’Investigació en 

Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol Time is Brain, SL el 9 de juliol de 

2020. Actualment, disposem d’un equip de 7 col·laboradors. Una de les investigadores 

del projecte PROMISE ha esdevingut la CEO de l’empresa derivada i s’han contractat 3 

membres de l’equip: la Dra. Gisela Ruiz Vega com a CTO (dedicació a temps complet) i 

Raül Zurita i Oriol Vernis (dedicació a temps parcial). Durant el segon trimestre (Q2) 

de 2021 es va llançar i completar satisfactòriament una ronda de finançament (seed 

round) amb l’objectiu de completar el desenvolupament del prototip funcional del 

dispositiu mèdic BraiN20® i procedir a la seva validació clínica. També s’han obtingut 

dos projectes de finançament competitius: 

 

-Caixa Research Consolidate (setembre 2021) 

-NEOTEC (CDTI) (desembre 2021) 

 

La principal aportació del projecte és demostrar que la resposta N20 dels potencials 

evocats somatosensorials (SEPs) té una capacitat predictiva del pronòstic funcional 

dels pacients amb un ictus isquèmic agut superior a la dels mètodes diagnòstics 
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utilitzats actualment (escales clíniques, TC i/o ressonància magnètica). Tanmateix, la 

combinació d’N20 amb variables clíniques prehospitalàries té una capacitat predictiva 

equivalent a la de les eines diagnòstiques intrahospitalàries i, fins i tot, a les utilitzades 

en centres d’alta tecnologia. Per tant, a partir dels resultats obtinguts, hem generat 

evidència per impulsar la incorporació de la resposta N20 en l’algoritme 

diagnòstic actual de l’ictus isquèmic agut. Hi afegim un nou biomarcador que ofereix 

una aproximació totalment innovadora respecte a la proporcionada pels mètodes 

diagnòstics actuals. 

 

La creació de l’empresa derivada Time is Brain, SL té com a objectiu desenvolupar un 

dispositiu mèdic, BraiN20®, que permeti un registre automàtic i continu d’aquesta 

resposta accessible a qualsevol tipus de personal sanitari. Es tracta d’un mètode 

diagnòstic de l’ictus no invasiu, ràpid, en línia, practicable a peu de pacient, fins i tot 

en un entorn prehospitalari i de cost reduït. Conforme als resultats de l’estudi PROMISE 

i de health economics, la seva incorporació incrementaria un 30% la precisió 

diagnòstica, reduiria entre 60 i 100 minuts el temps d’accés al tractament de la 

trombectomia mecànica i permetria un monitoratge continu de la viabilitat cerebral 

durant el procediment, guiant el metge responsable i detectant complicacions de 

manera precoç. 
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