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1. Resum  

 

L’ictus és una de les causes principals de discapacitat a tot el món. Les complicacions 

cognitives i emocionals postictus són conseqüències freqüents en les etapes cròniques 

de l’ictus i tenen implicacions clíniques importants per a la funcionalitat i la qualitat de 

vida de les persones afectades i els seus cuidadors. A més, els pacients que han patit 

un ictus presenten un major risc de patir un nou ictus, un deteriorament cognitiu 

accelerat i demència. Les estratègies com el mindfulness, l’exercici físic o 

l’entrenament cognitiu informatitzat poden beneficiar els pacients amb ictus en incidir 

en la neuroplasticitat i la salut del cervell i prevenir la neurodegeneració.  

 

El Projecte MindFit consisteix en un assaig clínic aleatoritzat prospectiu dissenyat per 

examinar els efectes de les intervencions de mindfulness i exercici físic combinades 

amb l’entrenament cognitiu en la recuperació cognitiva i emocional dels pacients amb 

ictus crònic i aclarir els mecanismes neurofisiològics i de neuroplasticitat subjacents a 

aquestes estratègies.  

 

Es van assignar aleatòriament 141 pacients amb ictus isquèmic o hemorràgic crònic 

per rebre una intervenció de reducció de l’estrès basada en mindfulness + 

entrenament cognitiu (n = 47), un programa d’exercici físic multicomponent + 

entrenament cognitiu (n = 47) o l’entrenament cognitiu sol (n = 47). Les intervencions 

van consistir en programes de 12 setmanes, 5 dies a la setmana. Abans i després de 

les intervencions, es van recollir dades de proves cognitives, psicològiques i físiques, 

mostres de sang i femta i exploracions cerebrals estructurals i funcionals. Les 

avaluacions clíniques, neuropsicològiques i físiques (excepte l’extracció de sang i la 

ressonància magnètica) es van realitzar en format online a través de tecnologia de 

videoconferència, així com també les intervencions d’exercici físic, mindfulness i 

entrenament cognitiu, seguint les recomanacions internacionals d’adaptació de les 

avaluacions i intervencions al context virtual. 

 

Els efectes de les intervencions sobre els resultats cognitius i emocionals es descriuran 

tant en anàlisis de la mostra per intenció de tractar com en la mostra per protocol, és a 

dir, tant amb els subjectes que van ser originalment assignats als diferents grups, 

independentment del seu compliment del tractament, com amb només els subjectes 

que van complir més del 80% del protocol establert. També s’exploraran possibles 
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moderadors i mediadors, com ara factors genètics, moleculars, cerebrals, demogràfics i 

clínics, a la nostra mostra per protocol.  

 

El disseny del Projecte MindFit adopta un enfocament biopsicosocial multimodal que 

generarà nous coneixements en múltiples àmbits d’evidència, des de bases moleculars 

fins a canvis de comportament. 

 

 

2. Resultats  

 

El Projecte MindFit va ser concebut en el seu origen per realitzar-se presencialment. La 

pandèmia de la COVID-19 ens va obligar a aturar el projecte, de manera que vam 

deixar avaluacions i grups d’intervenció inacabats i participants en llista d’espera i vam 

haver de redissenyar l’estudi, adaptar-lo a format virtual i reiniciar-lo. Si bé la no 

presencialitat ens va permetre incloure participants de fora de la província de 

Barcelona, i fins i tot de fora de Catalunya, tenir un ritme d’inclusió elevat i completar 

la mostra desitjada (141 participants) en un temps molt curt (10 mesos), ens ha 

demorat les anàlisis i la publicació dels resultats. Actualment, el protocol de l’estudi 

està enviat  per a revisió en una revista internacional i els dos primers articles estan en 

procés d’anàlisi i redacció. Els resultats de l’assaig clínic aleatoritzat, que abasta des 

d’exàmens moleculars fins a dades de neuroimatge i comportament, ens permetran 

obtenir la màxima evidència de l’impacte i l’eficàcia d’aquestes intervencions i tenir una 

visió profunda dels mecanismes subjacents a la neuroplasticitat.  

 

Les anàlisis preliminars amb les dades basals dels participants del Projecte MindFit 

suggereixen un ús més eficient del factor neurotròfic derivat del cervell (BDNF), una de 

les molècules clau en la plasticitat cerebral, en el cervell d’aquells pacients amb estils 

de vida més saludables, i confirmen la importància de l’activitat física per a una millor 

condició física i cognició en pacients en fase crònica després d’un ictus.  

 

D’altra banda, en la mostra d’intenció de tractar, el programa de mindfulness de 12 

setmanes de durada va millorar l’equilibri dinàmic i l’agilitat comparats amb el grup de 

control. El programa d’exercici físic va millorar la capacitat aeròbica, la força i la 

flexibilitat. Ambdues intervencions són valuoses per reduir les dificultats motores 
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postictus. Aquesta és la primera evidència sobre l’efecte del mindfulness en l’estat físic 

en una població d’ictus crònic. 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

Els resultats obtinguts de l’assaig clínic podran ser fonamentals per proporcionar 

proves per guiar els programes de rehabilitació després d’un ictus en l’entorn clínic i 

impulsar el desenvolupament d’estratègies preventives noves en el camp de la 

neurorehabilitació. 
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