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1. Resum 

 

L’ictus representa un repte important per al nostre sistema sanitari. Aproximadament 

13.000 pacients amb ictus ingressen als hospitals catalans cada any i és una de les 

principals causes de mort i discapacitat en els adults. A les últimes dècades s’han 

produït avenços notables en l’atenció de l’ictus, principalment amb l’ús generalitzat de 

teràpies de reperfusió i l’organització de l’atenció en unitats multidisciplinàries d’ictus, 

que han suposat una millora important del resultat funcional dels pacients. No obstant 

això, encara fins el 30% dels pacients tenen una discapacitat severa per a les seves 

activitats diàries després de patir un ictus. Per això cal redefinir i personalitzar les 

estratègies terapèutiques a partir de factors fisiològics clau com el flux sanguini 

cerebral (FSC). L’FSC constitueix un paràmetre fonamental per a la viabilitat del teixit 

cerebral i la funció cerebral. En l’ictus agut, la disminució de l’FSC inicia ràpidament 

una cascada de processos que condueixen a una funció d’autoregulació cerebrovascular 

(AC) alterada i dany cerebral isquèmic. L’objectiu de la majoria de les intervencions en 

la fase aguda és mantenir l’homeòstasi de l’FSC per disminuir la lesió isquèmica i 

prevenir complicacions secundàries. Tanmateix, el deteriorament de l’AC pot 

augmentar la vulnerabilitat cerebral als canvis de perfusió cerebral i afectar l’eficàcia i 

la seguretat de les intervencions terapèutiques en l’ictus agut. Per tant, l’aplicació 

clínica del monitoratge d’FSC a peu de llit pot millorar potencialment la detecció de 

condicions que augmenten el risc de complicacions secundàries i ajudar a guiar la 

teràpia més efectiva. Malauradament, aquesta tecnologia encara manca en l’atenció 

clínica diària. 

 

L’espectroscòpia de correlació difusa (DCS, en anglès) és una tècnica òptica emergent 

per al monitoratge no invasiu de la perfusió cerebral que utilitza la detecció de les 

fluctuacions d’intensitat de la llum dispersada pel moviment de les cèl·lules sanguínies 

en la microvasculatura del còrtex cerebral. Investigacions prèvies han demostrat que la 

DCS pot detectar amb èxit els canvis autoreguladors de l’FSC sense la necessitat 

d’agents de contrast en pacients amb lesió cerebral aguda, inclòs l’ictus agut, i ha estat 

validada amb altres tècniques, com la ressonància magnètica spin-labelling o la TC de 

xenó. L’espectroscòpia amb resolució de temps (TRS) és una altra tècnica òptica difusa 

que es pot hibridar amb la DCS i és capaç de mesurar la saturació d’oxigen dels teixits 

(StO2). 
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Aquest és un projecte transdisciplinari que explora l’aplicació de la recerca bàsica en 

imatge òptica biomèdica a la pràctica clínica en l’àmbit de l’atenció de l’ictus agut. El 

subprojecte tecnològic pretén introduir el neuromonitoratge fisiològic no invasiu per a 

pacients amb ictus agut mitjançant el muntatge d’un nou neuromonitor òptic compacte 

i portàtil que es pot desplegar al costat del llit i integrar-se en la rutina de cura de 

l’ictus agut. Això donarà accés a informació sobre la funció hemodinàmica cerebral que 

pot proporcionar nous biomarcadors rellevants per a la resposta a les intervencions en 

l´ictus agut. Concretament, el subprojecte clínic va explorar la utilitat d’integrar 

aspectes de la regulació de l’FSC en la planificació de la neurorehabilitació. La 

mobilització precoç (MP) fora del llit és una intervenció rehabilitadora àmpliament 

accessible i rendible que es promou com una recomanació de bona pràctica clínica en 

l’atenció del pacient amb ictus agut. La justificació de l’MP és prevenir les 

complicacions relacionades amb la immobilització i promoure la recuperació del control 

motor. No obstant això, les dosis més altes d’activitat física en les primeres etapes de 

l’ictus s’han associat amb un pitjor resultat funcional i un major risc de mortalitat, la 

qual cosa augmenta la incertesa entre els metges sobre com de precoç i intensa hauria 

de ser la rehabilitació després de l’ictus. S’ha plantejat la hipòtesi que els canvis 

hemodinàmics induïts per la posició vertical poden ser els principals mecanismes 

subjacents a l’efecte potencial nociu de la rehabilitació intensiva precoç després de 

l’ictus. 

 

Per tant, el nostre objectiu era avaluar si l’efecte d’un programa intensiu d’MP sobre la 

recuperació motora i l’evolució neurològica en pacients amb ictus agut està influenciat 

per l’autoregulació individual de l’FSC. La nostra hipòtesi principal va ser que la 

presència d’una AC deteriorada avaluada amb monitoratge òptic en el moment de la 

primera mobilització identificaria els pacients amb menys probabilitats de beneficiar-se 

o que podrien ser perjudicats per l’MP intensiva (dosi més alta) en l’etapa aguda de 

l’ictus. 

 

Amb aquest objectiu vam dissenyar un assaig prospectiu, obert, aleatori i controlat 

amb avaluació cega dels resultats en un centre terciari d’ictus. Els criteris d’inclusió van 

ser: edat ≥ 18 anys, diagnòstic clínic d’ictus isquèmic o hemorràgia intracerebral 

espontània, ingrés a la Unitat d’Ictus en les 24 hores posteriors a l’aparició dels 

símptomes, disponibilitat de monitoratge òptic transcranial durant la primera 

mobilització i consentiment informat. Els criteris d’exclusió van ser: la puntuació de 



 4 

l’escala de Rankin modificada abans de l’ictus > 3, atacs isquèmics transitoris, ictus 

exclusivament de retina, afecció neurològica o mèdica inestable i una fractura de 

l’extremitat inferior sospitada o confirmada en el moment de l’ictus que impedís la 

implementació del protocol de mobilització. Tots els pacients inclosos a l’estudi van 

rebre la primera mobilització fora del llit a les 24 ± 6 hores des de l’aparició dels 

símptomes sota el monitoratge amb DCS de l’FSC frontal bilateral i els paràmetres 

sistèmics (tensió arterial contínua no invasiva, freqüència cardíaca i CO2 espirat) per 

calcular índexs d’AC. Posteriorment, els pacients van ser assignats per rebre un 

programa intensiu d’MP o de rehabilitació estàndard mitjançant una assignació 

aleatòria per blocs generada per ordinador (1:1), amb estratificació per gravetat de 

l’ictus i tipus d’ictus. La rehabilitació estàndard incloïa la mobilització fora del llit a 

criteri del neuròleg/òloga i infermeria tractants, així com una sessió diària de 

fisioteràpia i/o teràpia ocupacional durant 5 dies a la setmana. El grup d’MP intensiva 

va rebre rehabilitació estàndard més 2 o més sessions diàries addicionals de 

mobilització fora del llit centrades en activitats d’assegut, dret i caminant d’almenys 20 

minuts cadascuna proporcionada per dos terapeutes durant 6 dies a la setmana durant 

els primers 14 dies o fins a l’alta. La freqüència (nombre de sessions) i la dosi (minuts) 

d’activitat fora del llit en ambdós grups es van registrar diàriament. 

 

L’objectiu primari va ser el canvi en la puntuació de la versió espanyola de la Postural 

Assessment Scale for Stroke (S-PASS) des de l’ingrés fins al final del període 

d’intervenció. L’S-PASS avalua la capacitat de mantenir la posició i l’equilibri durant els 

canvis de posició al llit, assegut i en bipedestació, i mostra una alta capacitat predictiva 

de la funcionalitat per a les activitats de la vida diària després d’un ictus. L’S-PASS té 

12 ítems, amb una puntuació total que oscil·la entre 0 i 36 (la millor puntuació més 

alta). Altres objectius secundaris van incloure el canvi en la puntuació S-PASS als 90 

dies i la mesura del resultat funcional amb la puntuació en l’escala Rankin modificada 

(mRS) als 90 dies (una puntuació de 2 o menys indica independència funcional). Els 

resultats de seguretat inclouen morts, deteriorament neurològic (definit com un 

augment de la puntuació NIHSS en 4 o més punts durant el període d’intervenció), 

recurrència de l’ictus, caigudes i síncope o presíncope. Totes les mesures de resultat 

van ser avaluades per avaluadors cecs a l’assignació del tractament o als paràmetres 

fisiològics. 
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La mida de la mostra es va calcular inicialment en 100 pacients per grup, considerant 

una desviació estàndard de 12 per a la puntuació S-PASS, amb una diferència a 

detectar de 5 i un percentatge de pèrdues del 10%, amb un 80% de potència per 

detectar un efecte del tractament. L’anàlisi es va basar en la intenció de tractar. Es van 

realitzar models de regressió per comparar l’efecte de les intervencions sobre els punts 

finals de resultat i es van explorar les interaccions potencials entre la intensitat de la 

rehabilitació i els paràmetres relacionats amb l’FSC sobre l’efecte de la rehabilitació 

precoç. 

 

 

2. Resultats  

 

Subprojecte tecnològic 

Els assoliments finals del projecte es poden resumir en: 

- Plataforma òptica nova i única, que és la més ràpida i completa disponible per al 

neuromonitoratge a la clínica. 

- Nous biomarcadors que relacionen l’hemodinàmica cerebrovascular amb l’estat 

neurològic i la seva evolució. En particular, vam poder caracteritzar l’autoregulació 

cerebral mitjançant el càlcul de l’índex DCSx, definit com el coeficient de correlació de 

Pearson entre l’FSC i la pressió arterial mitjana durant la primera mobilització a la 

Unitat d’Ictus. 

- Obtenció d’un ampli conjunt de dades in vivo que s’utilitzaran en l’anàlisi i els 

desenvolupaments posteriors. 

- Ampliació dels estudis secundaris sobre els efectes cerebrals de l’ús de màscares 

durant la pandèmia de la COVID-19, avaluació de l’hemodinàmica cerebral en individus 

sans. 

 

Subprojecte clínic 

D’abril de 2019 a març de 2020 i de juny de 2020 a juliol de 2021, els pacients 

ingressats a la Unitat d’Ictus van ser avaluats per a la seva elegibilitat per participar a 

l’assaig. El ritme de reclutament es va veure afectat per les restriccions relacionades 

amb la pandèmia de COVID-19 pel que fa a l’accés de personal extern i a les activitats 

de recerca en entorns hospitalaris d’atenció aguda. Durant el període de reclutament 

es van incloure 106 pacients a l’estudi. D’aquests, 52 pacients van ser assignats 

aleatòriament per rebre MP intensiva i 54 pacients per rebre atenció habitual o 
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estàndard. Tots dos grups eren comparables pel que fa a les característiques 

demogràfiques i clíniques basals. L’edat mitjana va ser de 73,3 ± 13,6 anys i la 

mediana inicial d’NIHSS va ser de 6 (IQR, 3-14), corresponent a una severitat lleu-

moderada de l’ictus. El tipus d’ictus va ser isquèmic en el 89% dels pacients i 

hemorràgic en l’11% (p<0,001). 

 

El temps fins a la primera mobilització va ser comparable en el grup d’MP intensiva i el 

grup estàndard (25,8 hores i 25,7 hores des de l’inici dels símptomes, respectivament, 

p = 0,933). El monitoratge òptic es va poder aplicar sense retardar la mobilització i 

sense efectes secundaris. Després de la primera mobilització, la durada mediana de la 

intervenció física va ser de 7 (6-11) dies en el grup intensiu i de 8 dies (7-11) en el 

grup estàndard (p = 0,441). El grup d’MP intensiva va rebre tres vegades més de 

sessions diàries i de dosi de mobilització fora del llit en comparació amb el grup 

d’atenció habitual. 

 

Resposta clínica a l’MP segons la intensitat de la mobilització: 

A l’inici, la puntuació mediana de l’S-PASS va mostrar una disfunció de l’equilibri de 

lleu a moderada en ambdós grups (puntuació mediana de 31 en el grup estàndard i 30 

en el grup intensiu). Es va observar un augment significatiu de la puntuació S-PASS 

des de l’inici fins al final de la intervenció i als 90 dies tant en el grup estàndard 

(p<0,002 i p<0,001, respectivament) com en el grup d’MP intensiva (p<0,001 tots 

dos). Tanmateix, l’MP intensiva va assolir una millora postural més gran (augment d’S-

PASS més alt) al final del tractament, en comparació amb l’MP estàndard. A l’anàlisi de 

regressió lineal, vam trobar una associació significativa entre la quantitat de teràpia 

(dosi) i la recuperació postural, a favor de la intervenció d’MP intensiva. Als 3 mesos, 

no es van trobar diferències significatives en el canvi de la puntuació PASS entre grups. 

Això suggereix un efecte favorable de l’MP intensiva per aconseguir una recuperació 

motora més ràpida. 

 

A l’anàlisi dels objectius secundaris no hi va haver diferències significatives entre grups 

en el resultat funcional mesurat amb l’escala mRS o la mortalitat als 90 dies. De la 

mateixa manera, no es van trobar diferències significatives a la incidència de 

complicacions neurològiques, inclòs el deteriorament o la recurrència neurològics. Pel 

que fa a altres efectes adversos durant la intervenció, es va observar una major 

incidència de símptomes d’intolerància ortostàtica al grup d’MP intensiva. 
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Relació entre l’autoregulació de l’FSC, la intensitat de l’MP i les variables clíniques: 

Es van analitzar els canvis en l’FSC frontal tant a l’hemisferi ipsilesional com al 

contralateral, els paràmetres hemodinàmics sistèmics (pressió arterial, freqüència 

cardíaca) i respiratoris (CO2 espirat) durant els canvis posicionals en tots els pacients. 

L’FSC frontal va disminuir significativament tant a l’hemisferi ipsilesional com a 

l’hemisferi contralateral quan els pacients es van mobilitzar progressivament de supí a 

30°, asseguts i en bipedestació. La disminució mediana de l’FSC ipsilateral va ser del 

10,2% de decúbit supí a assegut i del 17,8% de supí a bipedestació. No es va trobar 

cap associació entre els paràmetres d’FSC i les variables clíniques basals. En particular, 

els paràmetres d’FSC durant la primera mobilització no estaven relacionats amb la 

gravetat de l’ictus, l’etiologia o la presència d’estenosi o oclusió d’alt grau dels grans 

vasos. Els canvis en l’FSC i els valors de DCSx eren comparables en ambdós grups de 

tractament. 

 

Segons les dades analitzades fins ara, explorant el valor clínic potencial del paràmetres 

monitoritzats òpticament mitjançant l’anàlisi de regressió logística, vam trobar que la 

DCSx ipsilesional durant la primera mobilització es va associar significativament amb la 

incidència de deteriorament neurològic (n = 9) durant l’ingrés (p = 0,039). A més, hi 

va haver una interacció significativa entre la dosi de teràpia i la DCSx (p = 0,021), la 

qual cosa suggereix que les dosis més altes de teràpia en pacients amb valors de DCSx 

més alts (pitjor AC) s’associen amb un major risc de deteriorament neurològic, mentre 

que la quantitat de dosi no va afectar el resultat clínic en els pacients amb valors 

baixos de DCSx (millor AC). 

 

En conclusió, un programa d’MP més intensiva (dosi més alta) es va associar amb una 

recuperació més ràpida de la funció postural en comparació amb la intervenció 

estàndard de mobilització en els pacients amb ictus agut. No obstant això, es va trobar 

un risc més elevat de deteriorament neurològic en els pacients amb pitjor funció d’AC 

quan van rebre una dosi més alta durant la primera setmana des de l’inici de l’ictus. 
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3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

El nostre projecte dona suport a la utilitat clínica de mesurar de forma contínua els 

canvis hemodinàmics cerebrals en pacients amb ictus agut en l’entorn de l’atenció a la 

Unitat d’Ictus mitjançant sistemes de neuromonitoratge òptics no invasius a peu de llit. 

Vam demostrar la viabilitat de fer un seguiment dels canvis fisiològics cerebrals en 

temps real durant una intervenció terapèutica i vam oferir nous coneixements sobre 

l’avaluació del benefici/risc de la teràpia en l’etapa aguda de l’ictus. En particular, vam 

millorar la nostra comprensió sobre els canvis cerebrovasculars induïts per l’activitat 

física al cervell amb dany vascular agut i vam proporcionar una justificació biològica 

per triar la intensitat de rehabilitació més adequada en l’etapa aguda de l’ictus. Això 

podria aplicar-se a altres teràpies en l’ictus agut, com la teràpia de reperfusió o la 

gestió de la pressió arterial. La integració d’aquesta informació en el procés d’atenció 

del pacient amb ictus pot ajudar a prendre decisions en funció de la fisiologia cerebral i 

controlar l’eficàcia de les intervencions en temps real, cosa que pot augmentar-ne el 

benefici i millorar el pronòstic dels pacients. Aquest és un pas endavant en la integració 

de la gestió de l’ictus basada en la fisiologia en la pràctica clínica. 

 

En resum, proposem un nou enfocament cap a l’atenció personalitzada de la salut en 

l’atenció de l’ictus basat en l’avaluació individual de la fisiologia cerebral mitjançant la 

incorporació de neuromonitors òptics en l’ús clínic habitual. 
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