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1. Resum 

 

Aproximadament el 33% dels pacients moren i el 33% tenen una discapacitat 

persistent després de l’ictus, la qual cosa suposa una càrrega per a la societat. Els 

mecanismes implicats en la recuperació de la funció no s’entenen bé. Tant la 

reorganització cerebral estructural com la funcional contribueixen a la recuperació i es 

veuen millorades per la rehabilitació, un programa complex de teràpies interactives 

que promouen la recuperació i la independència. Manquen dades concloents per definir 

la intensitat òptima de les estratègies d’entrenament. Les tècniques de ressonància 

magnètica han revolucionat la nostra comprensió de la connectivitat: la imatge del 

tensor de difusió (DTI) revela la macro- i microestructura del cervell, i la ressonància 

magnètica funcional (fMRI) mostra xarxes cognitives i conductuals específiques. Les 

connexions funcionals/estructurals preexistents i l’impacte de la lesió sobre elles són 

els determinants més importants del resultat. L’objectiu principal era determinar el 

valor dels marcadors de ressonància magnètica de connectivitat cerebral (MRI-BBC) 

per predir els resultats funcionals dels pacients amb ictus després de la rehabilitació. 

Els objectius secundaris eren (S1) determinar si la combinació d’MRI-BBC i puntuacions 

clíniques pot predir els resultats funcionals millor que qualsevol dels enfocaments sols i 

(S2) si l’MRI-BBC pot identificar pacients que respondran millor a intensitats de 

rehabilitació més altes. Vam dissenyar una cohort observacional prospectiva de 82 

pacients consecutius amb un ictus agut moderat a greu. Els exàmens de ressonància 

magnètica es van fer amb escàners 1,5T o 3T; s’adquiriran seqüències anatòmiques, 

DTI i fMRI en estat de repòs. Diverses escales clíniques proporcionaran informació 

completa sobre factors biològics, psicològics i socials mitjançant l’avaluació de la funció 

motora, l’estat emocional, l’estat cognitiu i la capacitat de realitzar activitats de la vida 

diària a l’ingrés i el seguiment de 6 mesos. 51 pacients van rebre un tractament de 

rehabilitació estàndard (és a dir, sessions de fisioteràpia, teràpia ocupacional i 

logopèdia destinades a tractar dèficits específics). Com a estudi pilot, 31 pacients van 

rebre una rehabilitació intensa (≥3 hores/dia) en un escenari d’instal·lacions de 

rehabilitació hospitalària. Després del preprocessament d’imatges, vam utilitzar una 

màscara de cervell sencer per calcular les matrius de coeficients de correlació per a 

cada regió aparellada mitjançant l’atles probabilístic Harvard-Oxford. Per avaluar el 

resultat funcional, vam aplicar l’escala de Rankin modificada als 90 dies. Vam utilitzar 

anàlisis de regions d’interès per explorar la connectivitat funcional entre regions i 

l’anàlisi de càlcul de gràfics per detectar diferències en la connectivitat funcional entre 
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pacients amb bona evolució funcional (puntuació de l’escala de Rankin modificada, 

mRS ≤2) i aquells amb mala evolució (mRS> 2) . Les alteracions de la connectivitat 

estructural es van avaluar mitjançant TBSS (Tract-Based Spatial Statistics) per 

detectar diferències en els valors d’anisotropia fraccional (FA) en els tractes de 

substància blanca. Vam demostrar que els pacients amb bona evolució funcional tenien 

una connectivitat funcional més incrementada que els pacients amb mala evolució. Es 

van demostrar valors més alts d’FA en pacients amb bona evolució. Tot i que l’mRS a 

l’alta i la puntuació inicial d’NIHSS (avalua la severitat clínica) van ser els predictors 

independents més precisos per predir l’evolució funcional als 90 dies, la connectivitat 

estructural i funcional van augmentar la precisió del model fins al 96%. La 

connectivitat interhemisfèrica bilateral preservada va tenir un major impacte a l’hora 

d’afavorir el bon pronòstic. 

 

 

2. Resultats  

 
Figura 1. Topografia de lesions per a la cohort de pacients amb rehabilitació estàndard. 

 
Figura 2. Topografia de lesions per a la cohort de pacients amb rehabilitació intensiva. 
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Taula 1. Característiques d’ambdues cohorts de pacients tractats amb rehabilitació estàndard o intensiva. 

 Rehabilitació estàndard 
n = 51 

Rehabilitació 
intensiva 

n = 31 
p-valor 

Edat 64 (57.5-70) 75 (61-81) 0.012 
Localització    
Hemisfèric 43;61.4% 27;38.6% 

1.000 Cerebel 0;0% 0;0% 
Tronc encefàlic 8;66.7% 4;33.3% 

Etiologia de l’ictus    
Indeterminat 7;46.7% 8;53.3% 

0.091 Cardioembòlic 21;80.8% 5;19.2% 
Ateromatosi 10;62.5% 6;37.5% 

Petit vas cerebral 13;52% 12;48% 
Lateralitat    

Dret 22;51.2% 21;48.8% 
0.081 Esquerre 27;73% 10;27% 

Bilateral 1;100% 0;0% 
Nivell d’oclusió vascular    
Artèria cerebral mitjana 43;64.2% 24;35.8% 

0.343 Artèria cerebral anterior 0;0% 1;100% 
Artèria cerebral posterior 1;50% 1;50% 

Vertebrobasilar 7;63.6% 4;36.4% 
Puntuació NIHSS basal 9 (7-10) 5 (4-6) <0.001 

Volum d’infart basal [mL] 9.77 (3.05-38.76) 2.92 (1.14-21.395) 0.805 
Volum d’infart als 6 mesos [mL] 13.825 (1.771-40.605) 2.810 (0.423-23.52) 0.580 

Puntuació escala Rankin modificada a l’alta 4 (3-4) 4 (3-4) 0.602 
Puntuació escala Rankin modificada a l’alta 

categoritzada    

Funcionalment independent 6;60% 4;40% 1.000 Funcionalment dependent 44;62% 27;38% 
Puntuació escala Rankin modificada als 3 

mesos 3 (2-3) 2 (1-2) <0.001 

Puntuació escala Rankin modificada als 3 
mesos categoritzada    

Funcionalment independent 24;49% 25;51% 0.003 Funcionalment dependent 26;81.2% 6;18.8% 
Puntuació escala Barthel als 3 mesos 75 (46.25-90) 95 (85-100) <0.001 
Puntuació escala Barthel als 3 mesos 

categoritzada    

Funcionalment independent 10;43.5% 13;56.5% 0.033 Funcionalment dependent 40;69% 18;31% 
Valor mitjà de l’índex de motricitat basal 26 (0-95) 68.5 (50.5;86.75) 0.013 

Valor Fugl-Meyer total, extremitat superior 
basal 7 (0.5-60) 53 (30.5-60.5) 0.004 

Valor Fugl-Meyer total, extremitat inferior 
basal 17 (9.5-31) 25 (16-31) 0.071 

Avaluació cognitiva de Montreal basal 10 (4-17) 21 (13-24) <0.001 
Valor mitjà de l’índex de motricitat als 3 

mesos 96 (82-99) 84.5 (76-100) 0.731 
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Valor Fugl-Meyer total, extremitat superior 
als 3 mesos 53.5 (32.5-66) 63 (58-66) 0.099 

Valor Fugl-Meyer total, extremitat inferior 
als 3 mesos 32 (27-34) 34 (32-34) 0.242 

Avaluació cognitiva de Montreal als 3 
mesos 15 (9.25-23) 25.5 (18.75-28) <0.001 

Valor mitjà de l’índex de motricitat als 6 
mesos 99 (75.5-99) 96 (84.5-100) 0.437 

Valor Fugl-Meyer total, extremitat superior 
als 6 mesos 52 (39-63.5) 66 (60.5-66) 0.055 

Valor Fugl-Meyer total, extremitat inferior 
als 6 mesos 33 (30-34) 34 (31.5-34) 0.483 

Avaluació cognitiva de Montreal als 6 
mesos 17.5 (11.25-26) 26 (25-28.75) <0.001 

 

Taula 2. Característiques de cohorts de pacients segons l’evolució clínica funcional als 3 mesos. 

 Rehabilitació estàndard 
n = 51 

Rehabilitació intensiva 
n = 31 

 
Bona 

evolució 
(mRS 0-2) 

Mala 
evolució 

(mRS 3-5) 

p-
valor 

Bona evolució 
(mRS 0-2) 

Mala evolució 
(mRS 3-5) 

p-
valor 

Edat 63 (57.5-
79.5) 77 (65.5-82) 0.067 62 (55-68) 71 (63.5-75.5) 0.099 

Localització       
Hemisfèric 17; 40.5 25;59.5 

0.021 
22;81.5% 5;18.5% 1.000 

Cerebel   0;0% 0;0%  
Tronc encefàlic 7;87.5 1; 12.5 3;75% 1;25%  

Etiologia de l’ictus       
Indeterminat 1;16.7% 5;83.3% 

0.399 

7;87.5% 1; 12.5% 0.925 
Cardioembòlic 10;46.6% 11;52.4% 4;80% 1;20%  
Ateromatosi 5;50% 5;50% 5;83.1% 16.7%  

Petit vas cerebral 8;61.5% 5;38.5% 9;75% 3;25%  
Lateralitat       

Dret 8;36.4% 14;63.6% 
0.252 

18;85.7% 3;14.3% 0.358 
Esquerre 14;53.8% 12;46.2% 7:70% 3;30%  
Bilateral 1; 100% 0;0% 0;0% 0;0%  

Nivell d’oclusió vascular       
Artèria cerebral mitjana 17;40.5% 25;59.5% 

0.025 

19;79.2% 5;20.8% 1.000 
Artèria cerebral anterior 0;0% 0;0% 2;100% 0;0%  
Artèria cerebral posterior 1;100% 0;0% 1;100% 0;0%  

Vertebrobasilar 6;85.7% 1;14.3% 3;75% 1;25%  
Puntuació NIHSS basal 7 (6-9) 10 (9-11.75) 0.001 4 (4-5) 8.5 (8-11.25) 0.012 

Volum d’infart basal [mL] 
11.66 

(2.808-
36.128) 

8.62 (5.66-
50.18) 0.278 2.345 (1.11-

21.898) 
3.63 (1.62-

6.24) 0.996 

Volum d’infart als 6 mesos 
[mL] 

2.32 (0.99-
30.825) 

28.13 (4.2-
46.95) 0.233 2.81 (0.288-

20.92) 
12.09 (6.625-

17.555) 0.601 

Puntuació escala Rankin 
modificada a l’alta 3 (2.75-3) 4 (4-4) <0.001 3 (3-4) 4 (4-4) <0.001 
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Puntuació escala Rankin 
modificada a l’alta 

categoritzada 
      

Funcionalment independent 6;100% 0;0% 0.008 4;100% 0;0% 0.561 
Funcionalment dependent 18;40.9% 26;59.1% 21;77.8% 6;22.2%  

Puntuació escala Rankin 
modificada als 3 mesos 

92.5 (80-
100) 47.5 (35-75) <0.001 100 (90-100) 80 (76.25-80) 0.004 

Puntuació escala Rankin 
modificada als 3 mesos 

categoritzada 
      

Funcionalment independent 10;100% 0;0% <0.001 13;100% 0;0% 0.028 
Funcionalment dependent 14;35% 26;65% 12;66.7% 6;33.3%  

Puntuació escala Barthel als 3 
mesos 54 (21-99) 0 (0-12.75) 0.003 75.5 (59.5-93) 18.75 (5.125-

59.75) 0.033 

Puntuació escala Barthel als 3 
mesos categoritzada 26 (2-63) 1.5 (0-5.5) 0.012 56 (48-62) 9.5 (4.25-

37.25) 0.012 

Funcionalment independent 20 (13-33) 7.5 (1.75-13) 0.004 28 (20-33) 12.5 (5.7-17-
75) 0.018 

Funcionalment dependent 14.5 (4-
21.25) 7 (3-16) 0.231 21.5 (13-25) 20 (18-21) 0.617 

Valor mitjà de l’índex de 
motricitat basal 99 (91.5-99) 61.5 (49.25-

71.25) 0.135 88.25 (76-100) 79.5 (55.5-
92.5) 0.323 

Valor Fugl-Meyer total, 
extremitat superior basal 57 (42.5-66) 27 (9-33) 0.084 65 (60-66) 50 (8-59) 0.144 

Valor Fugl-Meyer total, 
extremitat inferior basal 32(29-34) 27 (25-33) 0.303 34 (32-34) 32 (29-32) 0.386 

Avaluació cognitiva de 
Montreal basal 

18.5 (13.5-
25.75) 

10 (6.75-
13.5) 0.015 25 (19.5-28) 26 (19-26) 0.883 

Valor mitjà de l’índex de 
motricitat als 3 mesos 99 (92-99) 0 (0-38) 0.114 96 (84.875-

100) 
70.5 (48.25-

81.25) 0.285 

Valor Fugl-Meyer total, 
extremitat superior als 3 

mesos 

60.5 (47.75-
64.5) 39 (23.5-39) 0.114 66 (63.5-66) 59 (33.5-62) 0.416 

Valor Fugl-Meyer total, 
extremitat inferior als 3 

mesos 
33 (30.5-34) 31 (27.5-

32.5) 0.544 34 (31.75-34) 34 (26-34) 0.529 

Avaluació cognitiva de 
Montreal als 3 mesos 21 (14-27) 14 (9-21) 0.108 26 (23.5-28.5) 26 (26-27.5 0.185 

 

Taula 3. Anàlisi microestructural dels tractes de substància blanca mitjançant anisotropia fraccional en 
pacients tractats amb rehabilitació estàndard segons l’evolució clínica funcional als 3 mesos  

 Bona evolució 
(mRS 0-2) 

Mala evolució 
(mRS 3-5) p-valor 

Corona radiada anterior, esquerre 0.38; (0.35,0.43) 0.36; (0.34,0.38) 0.041 
Corona radiada anterior, dret 0.40; (0.34,0.44) 0.35; (0.32,0.39) 0.007 

Braç anterior de la càpsula interna, 
esquerre  0.47; (0.43,0.51) 0.44; (0.40,0.47) 0.092 

Braç anterior de la càpsula interna, dret 0.49; (0.44,0.52) 0.44; (0.40,0.47) 0.003 
Cos del cos callós 0.47; (0.44,0.49) 0.43; (0.41,0.45) 0.010 
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Cíngol, esquerre 0.39; (0.36,0.41) 0.37; (0.33,0.39) 0.049 
Cíngol, dret 0.39; (0.35,0.43) 0.35; (0.34,0.38) 0.040 

Cíngol (hipocamp), esquerre 0.40; (0.37,0.41) 0.37; (0.36,0.39) 0.080 
Cíngol (hipocamp), dret 0.40; (0.37,0.41) 0.37; (0.36,0.40) 0.306 

Peduncle cerebral, esquerre 0.55; (0.53,0.57) 0.54; (0.53,0.56) 0.291 
Peduncle cerebral, dret 0.55; (0.52,0.57) 0.53; (0.50,0.54) 0.021 

Tracte corticoespinal, esquerre 0.53; (0.52,0.54) 0.51; (0.50,0.52) 0.034 
Tracte corticoespinal, dret 0.52; (0.50,0.53) 0.51; (0.47,0.53) 0.267 
Càpsula externa, esquerre 0.37; (0.31,0.41) 0.33; (0.31,0.37) 0.176 

Càpsula externa, dret 0.37; (0.33,0.38) 0.31; (0.30,0.35) 0.043 
Fòrnix 0.27; (0.23,0.35) 0.25; (0.23,0.28) 0.231 

Fòrnix / Estria terminal, esquerre 0.43; (0.41,0.45) 0.40; (0.38,0.43) 0.019 
Fòrnix / Estria terminal, dret 0.40; (0.35,0.43) 0.35; (0.34,0.37) 0.060 

Genoll del cos callós 0.43; (0.38,0.46) 0.39; (0.37,0.42) 0.064 
Peduncle cerebel·lós inferior, esquerre 0.45; (0.43,0.46) 0.43; (0.40,0.45) 0.015 

Peduncle cerebel·lós inferior, dret 0.46; (0.44,0.47) 0.43; (0.42,0.46) 0.037 
Fascicle frontooccipital inferior, 

esquerre 0.42; (0.39,0.45) 0.40; (0.36,0.42) 0.106 

Fascicle frontooccipital inferior, dret 0.44; (0.40,0.46) 0.41; (0.35,0.42) 0.059 
Peduncle cerebel·lós mig 0.46; (0.44,0.47) 0.43; (0.42,0.45) 0.013 
Lemnisc medial, esquerre 0.52; (0.50,0.54) 0.51; (0.49,0.53) 0.143 

Lemnisc medial, dret 0.52; (0.50,0.55) 0.52; (0.50,0.53) 0.289 
Corona radiada posterior, esquerre 0.44; (0.41,0.45) 0.42; (0.39,0.43) 0.009 

Corona radiada posterior, dret  0.43; (0.42,0.45) 0.42; (0.40,0.42) 0.002 
Tracte creuat protuberancial 0.52; (0.49,0.53) 0.51; (0.50,0.54) 0.751 

Braç posterior de la càpsula interna, 
esquerre 0.55; (0.54,0.58) 0.55; (0.51,0.56) 0.165 

Braç posterior de la càpsula interna, 
dret 0.55; (0.53,0.58) 0.54; (0.49,0.56) 0.029 

Radiació talàmica posterior, esquerre 0.48; (0.46,0.51) 0.45; (0.44,0.48) 0.033 
Radiació talàmica posterior, dret 0.49; (0.46,0.51) 0.45; (0.43,0.47) 0.012 
Part retrolenticular de la càpsula 

interna, esquerre 0.51; (0.49,0.53) 0.48; (0.46,0.50) 0.139 

Part retrolenticular de la càpsula 
interna, dret  0.52; (0.49,0.53) 0.48; (0.46,0.51) 0.011 

Espleni del cos callós 0.50; (0.48,0.55) 0.48; (0.47,0.49) 0.030 
Peduncle cerebel·lós superior, esquerre 0.48; (0.46,0.49) 0.46; (0.44,0.48) 0.078 

Peduncle cerebel·lós superior, dret 0.48; (0.47,0.49) 0.47; (0.44,0.48) 0.025 
Corona radiada superior, esquerre 0.45; (0.43,0.47) 0.42; (0.40,0.44) 0.037 

Corona radiada superior, dret 0.45; (0.43,0.47) 0.43; (0.40,0.44) 0.005 
Fascicle frontooccipital superior, 

esquerre 0.41; (0.34,0.45) 0.35; (0.30,0.42) 0.106 

Fascicle frontooccipital superior, dret 0.46; (0.42,0.49) 0.42; (0.37,0.43) 0.009 
Fascicle longitudinal superior, esquerre 0.43; (0.40,0.44) 0.40; (0.38,0.42) 0.063 

Fascicle longitudinal superior, dret 0.43; (0.41,0.44) 0.40; (0.39,0.42) 0.006 
Stratum sagital, esquerre 0.47; (0.46,0.49) 0.45; (0.44,0.47) 0.079 

Stratum sagital, dret 0.47; (0.46,0.50) 0.45; (0.42,0.47) 0.021 
Tapètum, esquerre 0.32; (0.22,0.35) 0.25; (0.23,0.30) 0.132 

Tapètum, dret 0.35; (0.29,0.43) 0.31; (0.25,0.36) 0.337 
Fascicle uncinat, esquerre 0.40; (0.37,0.42) 0.39; (0.36,0.40) 0.123 
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Fascicle uncinat, dret 0.41; (0.38,0.44) 0.38; (0.33,0.41) 0.032 
 

Taula 4. Models predictius de l’evolució funcional als 3 mesos en la cohort de pacients tractats amb 
rehabilitació estàndard. 

Anàlisi univariada AUC Sensibilitat Especificitat VPP VPN Punt de 
tall 

Puntuació mRS a l’alta 0.865 0.833 0.885 0.870 0.852 4 
Valor Fugl-Meyer total, extremitat 

inferior basal 0.836 0.857 0.700 0.857 0.700 11 

Valor mitjà de l’índex de motricitat 
basal 0.807 0.762 0.800 0.889 0.615 17 

Puntuació NIHSS basal 0.782 0.792 0.654 0.679 0.773 10 
Valor Fugl-Meyer total, extremitat 

superior basal 0.745 0.619 0.800 0.867 0.500 9 

Càpsula externa dreta (FA) 0.798 0.550 0.950 0.917 0.679 0.435 
Lemnisc medial esquerre (FA) 0.775 0.500 0.900 0.833 0.643 0.427 

Genoll del cos callós (FA) 0.755 0.800 0.600 0.667 0.750 0.489 
Fascicle frontooccipital inferior 

dret (FA) 0.752 0.800 0.650 0.696 0.765 0.431 

Braç posterior de la càpsula interna 
esquerra (FA) 0.744 0.500 0.950 0.909 0.655 0.489 

Anàlisi bivariada       
Edat + mRS alta 0.904 0.917 0.808 0.815 0.913  

Valor Fugl-Meyer total, extremitat 
superior basal + Càpsula externa 

dreta (FA) 
0.926 0.765 1.000 1.000 0.600  

mRS alta + Corona radiada anterior 
(FA) 0.914 0.900 0.950 0.947 0.905  

NIHSS basal + mRS alta 0.899 0.750 1.000 1.000 0.812  
mRS alta + Braç anterior de la 
càpsula interna esquerra (FA) 0.884 0.850 0.900 0.895 0.857  

mRS alta + Avaluació cognitiva de 
Montreal alta 0.882 0.909 0.783 0.800 0.900  

Edat + Índex de motricitat basal 0.879 1.000 0.700 0.875 1.000  
Edat + Valor Fugl-Meyer total, 

extremitat inferior basal 0.879 0.762 0.900 0.941 0.643  

Volum infart basal + mRS alta 0.878 0.833 0.880 0.870 0.846  
mRS alta + Tracte corticoespinal 

dret (FA) 0.820 0.800 0.900 0.889 0.818  

Anàlisi trivariada       
Edat + Valor Fugl-Meyer total, 

extremitat inferior basal + Càpsula 
externa dreta (FA) 

0.951 1.000 0.833 0.944 1.000  

Edat + Valor Fugl-Meyer total, 
extremitat inferior basal + Braç 
anterior de la càpsula interna 

esquerra (FA) 

0.941 1.000 0.833 0.944 1.000  

Infarct volume at baseline + 
Modified Rankin Score at discharge 0.912 0.800 0.900 0.889 0.818  
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+ Corticospinal tract, dret mean FA 
Age + Fugl-Meyer total, lower 

extremity at baseline + 
Corticospinal tract, dret mean FA 

0.926 0.822 0.833 0.938 0.714  

NIHSS score at baseline + Modified 
Rankin Score at discharge + 

Anterior limb of internal capsule, 
esquerre mean FA 

0.916 0.800 1.000 1.000 0.833  

NIHSS score at baseline + Modified 
Rankin Score at discharge + 

External capsule, dret mean FA 
0.926 0.900 0.850 0.857 0.895  

 

Taula 5. Models predictius del resultat funcional als 3 mesos basats en mRS en la cohort de pacients amb 
rehabilitació intensiva. 

Anàlisi univariada AUC Sensibilitat Especificitat VPP VPN Punt de 
tall 

NIHSS score at baseline 0.923 0.833 0.960 0.833 0.960 6 
Fugl-Meyer total, upper 

extremity at baseline 0.913 0.667 0.760 0.400 0.905 44.5 

Fugl-Meyer total, lower 
extremity at baseline 0.850 0.667 0.800 0.444 0.909 19 

Motricity Index mean value at 
baseline 0.827 0.667 1.000 1.000 0.926 35 

Modified Rankin Score at 
discharge 0.800 1.000 0.600 0.375 1.000 4 

Anàlisi bivariada       
NIHSS score at baseline + Infarct 

volume at baseline 0.964 1.000 0.800 1.000 1.000  

NIHSS score at baseline + 
Modified Rankin Score at 

discharge 
0.957 1.000 1.000 0.545 1.000  

Modified Rankin Score at 
discharge + Fugl-Meyer total, 
upper extremity at baseline 

0.953 1.000 0.880 0.667 1.000  

Age + NIHSS score at baseline 0.947 0.833 0.800 0.500 0.952  
NIHSS score at baseline + Fugl-
Meyer total, upper extremity at 

baseline 
0.943 0.833 0.960 0.833 0.960  

Fugl-Meyer total, upper 
extremity at baseline + Montreal 

Cognitive Assessment at 
baseline 

0.942 0.800 0.958 0.800 0.958  

NIHSS score at baseline + 
Motricity Index mean value at 

baseline 
0.940 0.833 0.960 0.833 0.960  

 

 

 



 10 

 

Figura 3. Pacients tractats amb rehabilitació estàndard. Anàlisi basada en regions d’interès (ROI) per a 
pacients amb un resultat funcional favorable (mRS ≤2) i desfavorable (mRS >2). Esquerre; Relacions de 
ROI a ROI de connectivitat funcional significativa amb p-valor no corregit. 

 

Figura 4. Pacients tractats amb rehabilitació intensiva. Anàlisi basada en regions d’interès (ROI) per a 
pacients amb un resultat funcional favorable (mRS ≤2) i desfavorable (mRS >2). Esquerre; Relacions de 
ROI a ROI de connectivitat funcional significativa amb p-valor no corregit. 
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3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

La predicció precoç i precisa de l’evolució funcional permetria als pacients, la família i 

els cuidadors saber què es pot esperar després de l’ictus. La incorporació de marcadors 

de ressonància magnètica de connectivitat cerebral (MRI-BBC) als algorismes de presa 

de decisions per a la rehabilitació pot ajudar més pacients a beneficiar-se de la teràpia 

i seleccionar el tipus i la intensitat més adequats d’estratègia de rehabilitació, perquè 

l’avaluació basada en l’evidència de les teràpies de rehabilitació pot ajudar a 

determinar si la recuperació potencial mitjançant l’estimulació de la neuroplasticitat 

podria justificar els processos de rehabilitació. Els resultats d’aquest projecte podrien 

permetre als metges i investigadors estratificar els pacients en grups de pronòstic més 

homogenis per a assaigs experimentals, i també mesurar i comparar els costos de la 

rehabilitació. Es poden utilitzar instruments de mesura fiables i vàlids per guiar la 

rehabilitació de l’ictus i poden oferir oportunitats per avaluar la qualitat de l’atenció. Els 

nostres resultats poden dirigir el pronòstic funcional i permetre als professionals de la 

salut millorar la seva presa de decisions clíniques i establir objectius de tractament més 

realistes i assolibles. Aquests biomarcadors també podrien permetre controlar la 

recuperació dels pacients dins una teràpia específica. El nostre treball continuarà 

desenvolupant-se amb l’objectiu d’oferir biomarcadors nous basats en tècniques de 

ressonància magnètica avançada mitjançant l’avaluació de la connectivitat cerebral 

estructural i funcional, per tal de predir el resultat funcional a llarg termini, no només 

la recuperació motora, sinó també altres variables clíniques importants (llenguatge i 

cognició) i dependència del pacient. Tot i que hi ha evidència arran de la dosi o 

intensitat de les teràpies rehabilitadores i els resultats funcionals, hi ha una manca de 

dades concloents per definir la intensitat òptima de les estratègies d’entrenament per a 

discapacitats específiques. 
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