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1. Resum  

 

HIPÒTESI 

La tomografia computada de perfusió realitzada immediatament després del 

tractament de reperfusió endovascular (CTPpost) seria capaç de discriminar entre la 

recanalització fútil, la manca de reperfusió, la hiperperfusió i el “cervell atordit” en 

pacients tractats amb trombectomia que van aconseguir una recanalització completa. 

 

OBJECTIU PRINCIPAL 

Identificar i estandarditzar els paràmetres CTPpost després del tractament 

endovascular que reflecteixin millor el fenomen de manca de millora clínica després de 

la recanalització. 

 

Objectius secundaris: 

- Determinar els paràmetres CTPpost per identificar el “cervell atordit” o la millora 

retardada 

- Identificar diferents patrons del CTPpost en funció de la fisiopatologia de la manca de 

reperfusió després de la recanalització 

- Identificar la presència de danys de reperfusió i la seva freqüència i determinar les 

característiques de referència que poden predir l’evolució dels diferents fenòmens. 

 

PROCEDIMENTS 

Pacients consecutius amb una oclusió intracranial M1 o ICA tractats amb trombectomia 

cerebral que van aconseguir una recanalització completa (TICI 2b-3) van rebre un 

CTPpost i una TC sense contrast en els 30 minuts posteriors a la recanalització. Es va 

utilitzar un software especialitzat per analitzar els diferents patrons del CTPpost i les 

característiques clíniques i radiològiques de referència que poden predir els diferents 

fenòmens de recanalització sense un bon resultat funcional. 

 

Es va realitzar una TC de control a les 24 +/- 6 hores. La gravetat clínica de l’ictus es 

va avaluar mitjançant la puntuació NIHSS inicial, immediatament abans i després de la 

teràpia de reperfusió endovascular, a les 24 +/- 6 hores des de l’inici dels símptomes i 

a l’alta. L’avaluació funcional va ser determinada pel mRS als 3 mesos en la visita de 

seguiment ambulatori. Un mRS <3 es va considerar un bon resultat funcional. També 

es van registrar els resultats informats dels pacients (PROMs). 
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2. Resultats  

 

Hem demostrat que més del 50% dels pacients presenten un defecte de perfusió 

després d’una trombectomia mecànica, malgrat la recanalització de l’artèria inicialment 

oclusa. Tot i que hi ha una relació entre el grau de recanalització mesurat per l’escala 

TICI i la hipoperfusió en el CTPpost mesurada pel volum de Tmax retardat >6 segons 

(Tmax6), gairebé el 40% dels pacients amb un TICI 3 tenen defectes de perfusió. El 

CTPpost és millor predictor de l’evolució neurològica precoç i del pronòstic funcional als 

3 mesos que no pas l’escala TICI final. Amb el volum d’hipoperfusió en el CTPpost 

podem discriminar amb una precisió moderada pacients amb mal resultat funcional 

(recanalització fútil o recanalització sense reperfusió) i aquells que tenen el “cervell 

atordit” (millora clínica tardana). La hiperperfusió, almenys segons la nostra definició, 

no sembla comparable a la lesió de reperfusió, i no està relacionada amb resultats 

clínics ni transformació hemorràgica. 

 

D’altra banda, l’anàlisi per processament d’intel·ligència artificial dels diferents mapes 

del CTPpost permet predir, en els 30 minuts posteriors a la trombectomia, el dèficit 

neurològic a l’alta mitjançant l’escala NIHSS, amb una precisió del 35,1%, que 

augmenta a 38,9% afegint dades clíniques al model. 

 

Pel que fa a les PROMs, els pacients amb defecte de perfusió en el CTPpost mesurat 

per Tmax6 tenien una puntuació significativament pitjor a l’escala d’ansietat i depressió 

hospitalària (HADS) en el domini d’ansietat als 3 mesos (rho -0,31, p = 0,05), i una 

tendència a una pitjor puntuació de PROMIS-10 una setmana després de l’alta en el 

seu domini físic (rho -0,22, p = 0,06). Les dades de PROMS estan limitades pel baix 

percentatge de recollida de PROMs que es va aconseguir, que és un problema clàssic 

de mesurament de resultats en medicina basada en valors. 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

Considerem que el CTPpost podria ser una eina de selecció per als pacients que, 

després del tractament de reperfusió endovascular, tenen un mal pronòstic funcional 

degut a hipoperfusió cerebral, malgrat la recanalització arterial. Actualment, no hi ha 

cap tractament addicional aprovat després de la trombectomia, però hi ha múltiples 
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substàncies candidates que podrien millorar la hipoperfusió cerebral (per exemple, 

fibrinolítics o antiagregants intraarterials). A més, alguns fàrmacs neuroprotectors 

podrien tenir un efecte beneficiós en pacients després de la trombectomia, però la seva 

eficàcia es veuria diluïda en aquells pacients que milloraran tard (“cervell atordit”). El 

CTPpost és una eina d’adquisició fàcil i precoç, que també podria ajudar en la selecció 

d’aquests pacients i augmentar les possibilitats de demostrar l’eficàcia de nous 

tractaments neuroprotectors. Actualment estem treballant en aquestes línies de 

recerca. 

 

A més, fins ara hem utilitzat un software automatitzat dissenyat per estudiar pacients 

amb ictus abans de la trombectomia, simplificant l’anàlisi mitjançant la determinació 

d’un únic paràmetre, Tmax6. Gràcies a l’anàlisi d’intel·ligència artificial, hem detectat 

que la nostra capacitat predictiva millora combinant diferents llindars i mapes de 

perfusió. Tenim previst provar noves combinacions de mapes i llindars per intentar 

millorar la selecció de pacients en futurs assaigs clínics. Aquestes combinacions s’han 

d’automatitzar perquè les decisions terapèutiques immediatament després de la 

trombectomia es puguin adoptar precoçment, atès que la seva eficàcia, similar a altres 

tractaments en l’ictus agut, probablement dependrà del temps. Tenim previst dissenyar 

un software automatitzat que sigui capaç de donar recomanacions en pocs minuts 

després de l’adquisició del CTPpost, la qual cosa permeti la selecció precoç de pacients 

per al tractament adjuvant i/o assajos clínics després de la trombectomia cerebral. 
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