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1. Resum  

 

L’ictus és una patologia molt prevalent en la població, és la primera causa de 

discapacitat als països desenvolupats, de manera que té un impacte socioeconòmic 

important en els sistemes de salut per les seqüeles que produeix. Una d’elles, la 

incontinència fecal, també comporta una càrrega psicològica molt rellevant tant per al 

pacient com per als seus cuidadors, però ha estat escàs l’interès científic per conèixer 

quina és la magnitud del problema i els mecanismes pels quals es produeix.  

 

Per això els objectius que es van proposar en l’estudi FINISH van ser:  

 

1. Estudiar la prevalença d’incontinència fecal en pacients amb ictus en la fase aguda 

(els primeres 3 dies) i als 3 mesos, avaluant per primera vegada la història natural de 

la incontinència fecal en aquest context i identificant els factors clínics i de neuroimatge 

associats amb la seva presentació i/o recuperació.  

2. Avaluar l’existència d’un patró d’activació cortical cerebral comú en aquells pacients 

amb ictus isquèmic amb incontinència fecal persistent després de 3 mesos fent un 

estudi de RM funcional comparant aquests pacients amb un subgrup de pacients amb 

ictus isquèmic sense incontinència fecal 

 

Per assolir-ho es va seguir la metodologia següent:  

 

Tots els pacients amb ictus agut ingressats de forma consecutiva a la unitat d’ictus del 

centre investigador (Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, HUGTiP) amb menys 

de 72 hores des de l’inici de la simptomatologia, amb edat menor de 80 anys, sense 

antecedents previs d’ictus, que previ a l’ictus fossin funcionalment independents per 

realitzar les activitats de la vida diària (escala de Rankin modificada ≤2) i que no 

patissin incontinència fecal prèvia a l’ingrés, van ser inclosos dins de l’estudi.  

Un dels investigadors del projecte va realitzar una revisió diària dels pacients que 

ingressaven a la unitat d’ictus comprovant els criteris d’inclusió i exclusió amb una 

anamnesi dirigida al pacient o familiar en el cas de manca de col·laboració o alteració 

del llenguatge, i es revisaven els registres diaris d’infermeria per identificar els pacients 

amb incontinència o continència fecal. Una vegada identificats els pacients amb 

incontinència fecal, s’administraven unes escales dedicades específiques per al 

diagnòstic i grau d’incontinència i es realitzaven els estudis de continència mitjançant 
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una ecografia anal i una manometria rectal al gabinet de fisiologia digestiva del nostre 

centre. Posteriorment, es realitzava un seguiment als 3 mesos dels pacients que eren 

incontinents en la fase aguda (les primeres 72 hores) per tal d’identificar aquells 

pacients que presentaven incontinència fecal persistent o incontinència fecal 

recuperada. 

 

Posteriorment, els pacients amb el subtipus d’ictus isquèmic que presentaven 

incontinència fecal eren inclosos a la segona fase de l’estudi FINISH conjuntament amb 

un subgrup de pacients que havien patit incontinència fecal després de l’ictus isquèmic 

i que progressivament havien recuperat la continència, i amb un altre grup de 

subjectes amb ictus isquèmic que no havien patit incontinència fecal en cap moment, 

tots ells amb característiques clíniques i demogràfiques similars. Les ressonàncies 

magnètiques funcionals es realitzaven segons un protocol de valoració de l’estat de la 

continència tant a la part sensorial com de control motor a través de la col·locació 

d’una sonda amb sensor de pressió a l’anus del pacient i sol·licitant al pacient la 

realització de tasques (estrènyer/relaxar) amb l’esfínter anal. El postprocessament de 

les imatges cerebrals adquirides té per objectiu identificar si hi ha un patró d’afectació 

cerebral que s’associï amb el desenvolupament d’incontinència fecal després de l’ictus 

isquèmic. 

 

 

2. Resultats  

 

Sèries retrospectives publicades anteriorment mostraven una alta prevalença 

d’incontinència fecal (IF) en pacients amb ictus. Atès l’impacte en la qualitat de vida 

dels pacients que aquesta seqüela pot produir, hem analitzat en una sèrie prospectiva 

de pacients ingressats a la Unitat d’Ictus Aguts de l’Hospital Germans Trias i Pujol la 

incidència actual de la IF en l’ictus agut en pacients sense dependència funcional 

prèvia, la seva evolució en el temps, així com les característiques dels pacients 

associades a l’aparició d’IF. La IF va ser avaluada per un equip multidisciplinari 

entrenat mitjançant qüestionaris específics a les 72 ± 24 h (fase aguda) i als 90 ± 15 

dies (fase crònica) i es van recollir variables demogràfiques, antecedents clínics 

rellevants, les característiques de l’ictus, la mortalitat i la situació funcional al setè dia 

després de l’ictus. 
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Durant el període abril de 2018 - desembre de 2019, van ingressar 743 pacients, dels 

quals 359 (48,3%) reunien els criteris d’inclusió de l’estudi FINISH amb una edat 

mitjana de 65,9 ± 10 anys i 64% homes. El 84,1% dels pacients tenien un ictus 

isquèmic i el 16,9% un ictus hemorràgic. La IF es va identificar en 23 pacients (6,4%) 

a les 72 ± 24 h i en 7 (1,9%) als 90 dies ± 15 dies després de l’inici de l’ictus. Un 39% 

dels pacients amb IF en la fase aguda es van recuperar en la fase crònica.  

 

La IF va ser més freqüent en els ictus hemorràgics (18% vs. 5%, p 0,007) i en els ictus 

més greus [mediana de l’Escala d’Ictus de l’Institut Nacional de Salut (NIHSS) 18 (14-

22) vs. 5 (3-13), p<0,0001]. No es van trobar diferències en la presentació d’IF en 

relació amb l’edat, el sexe, els factors de risc vascular, altres comorbiditats o 

l’hemisferi afectat. Els pacients amb gravetat neurològica definida per una NIHSS≥12 

(AUC 0,81, IC del 95% 0,71 a 0,89) van tenir un risc 17 vegades superior a tenir IF 

(OR 16,9, IC 95% 4,7-60,1) en comparació amb els pacients amb NIHSS<12, de 

manera que els predictors independents associats amb la presentació d’IF han estat la 

gravetat neurològica a l’ingrés i el subtipus hemorràgic d’ictus. Els pacients que tenien 

IF van presentar un percentatge major de mortalitat (13% vs. 2,7%) i dependència 

funcional (91% vs. 47%) al dia 7 en comparació amb els pacients sense IF. No s’han 

identificat característiques clíniques dels pacients o de l’ictus mateix relacionades amb 

la persistència o recuperació de la IF en la fase crònica. 

 

Per tant, actualment la incidència d’IF persistent en pacients amb ictus agut sense 

dependència funcional prèvia és inferior a l’esperada (2%), amb una associació amb 

l’ictus més greu i l’ictus hemorràgic. Aquest fet és probablement degut al benefici clínic 

de l’atenció dels pacients en unitats d’ictus amb equips entrenats i de les noves 

teràpies de reperfusió cerebral. Tot i això, degut al seu impacte en la qualitat de vida 

dels pacients i dels seus cuidadors, cal aprofundir en el coneixement dels mecanismes 

subjacents que motiven la seva aparició per abordar futures estratègies terapèutiques.  

 

L’estudi de ressonància magnètica funcional després de l’aplicació d’un estímul sensitiu 

i motor a l’anus del pacient i l’adquisició d’imatges funcionals cerebrals ens aportaran 

informació sobre els mecanismes fisiopatològics potencials del control de la continència 

a nivell central i permetran identificar possibles àrees cerebrals implicades per tal 

d’estudiar possibles tractaments que puguin millorar o solucionar la IF persistent. 

S’han estudiat 23 pacients i un subjecte sa i s’ha iniciat la valoració i interpretació de 
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les imatges adquirides. La figura mostra els resultats inicials d’activació de l’àrea 

cortical després de realitzar contraccions voluntàries repetitives amb l’esfínter anal 

extern per part d’un subjecte sa (1A) i d’un pacient amb un ictus del territori de 

l’artèria cerebral anterior (1B). Es pot observar com el subjecte sa presenta una 

activació bilateral d’ambdós còrtexs motors primaris paramedials, mentre que en el 

pacient amb ictus només s’observa l’activació del còrtex motor esquerre.  

 

 
 

 

3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

Els resultats d’aquest estudi permeten actualitzar a l’any 2022 i en el context dels nous 

avenços en el tractament i protocols d’actuació de l’ictus agut la informació sobre les 

diferents seqüeles neurològiques que poden patir els pacients, en concret la 

incontinència fecal, i, per tant, informar pacients i familiars amb antelació sobre la 

possibilitat de patir-ne i/o de recuperar-se’n. La informació i l’educació sanitària sobre 

els factors de risc de patir un ictus i, especialment, la manera d’afrontar i tractar les 

diferents seqüeles que pateixen els pacients són fonamentals per a l’adaptació i 

superació del pacient i els seus familiars respecte al canvi de paradigma en el seu dia a 

dia suposa que la malaltia. Tot i la relativa baixa freqüència d’incontinència fecal com a 

seqüela definitiva de l’ictus, suposa un impacte molt significatiu en la qualitat de vida 
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del pacient i en la càrrega de cures dels seus cuidadors. Per tant, l’estudi té una 

implicació directa en la preparació i les necessitats del pacient i la família en tornar a 

casa i, de forma indirecta, en la gestió dels recursos sanitaris. 

 

A més, si es detecta un patró d’activació cortical cerebral concret en els pacients amb 

ictus isquèmic incontinents, servirà per començar a entendre les bases 

fisiopatològiques per les quals un pacient por ser incontinent o continent fecal després 

d’un ictus. Aquest resultat permetria plantejar recerca sobre possibles tractaments que 

millorin la incontinència fecal d’aquests pacients. L’estimulació del nervi sacre és una 

estratègia terapèutica utilitzada en el tractament de la incontinència fecal deguda a 

altres causes (per exemple, causes pròpies de l’esfínter anal). El seu efecte 

neuromodulador potencial sobre àrees corticals cerebrals podria ser prometedor per als 

pacients amb incontinència fecal secundària a l’ictus. Altres sistemes de 

neuromodulació, com el tractament d’estimulació magnètica transcranial aplicada sobre 

les àrees cerebrals sensorials si es detecta un patró específic cortical, podrien tenir 

interès per ser avaluats en un assaig clínic en pacients amb IF. 

 

 

4. Bibliografia científica generada  

 

Els resultats d’aquest projecte s’han presentat a la comunitat científica en dos 

congressos internacionals: American Society of Colon and Rectal Surgeons Conference 

(Cleveland, EUA), el juny del 2019, i European Stroke Organization (Viena), el 

novembre del 2020. 

 

Els resultats de l’estudi longitudinal de prevalença actual, història natural i factors 

associats a la presentació i persistència de la incontinència fecal després de l’ictus 

s’han publicat a la revista Open Access Frontiers of Neurology: 

 

Current Incidence and Risk Factors of Fecal Incontinence After Acute Stroke 

Affecting Functionally Independent People  

Lucente G, Corral J, Rodríguez-Esparragoza L, Castañer S, Ortiz H, Piqueras A, Broto J, 

Hernández-Pérez M, Domènech S, Martínez-Piñeiro A, Serra J, Almendrote M, Parés D, 

Millán M. 
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Front Neurol. 2021 Nov 1;12:755432. doi: 10.3389/fneur.2021.755432. PMID: 

34790163; PMCID: PMC8591097. Factor d’impacte: 4. Visualitzacions (març de 2022): 

1.139 en 4 mesos.  

 

L’anàlisi dels resultats de les RM realitzades es troba encara en desenvolupament. Els 

resultats obtinguts es descriuran en un nou manuscrit que s’enviarà a una revista 

indexada.  


