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Quin era l’objectiu del projecte? 

Determinar la capacitat de la resposta N20 dels potencials evocats somatosensorials 

(PES) per predir el pronòstic funcional dels pacients afectats per un ictus isquèmic agut 

i avaluar si aquest podria ser un biomarcador de teixit cerebral viable mitjançant la 

correlació amb tècniques d’imatge multimodal (TC- perfusió i Ressonància Magnètica). 

 

Què ha descobert? 

· La resposta N20 té una capacitat substancial per predir el pronòstic funcional en els 

pacients amb un ictus isquèmic agut que són tractats amb trombectomia mecànica 

(TM), mesurada tant abans com en finalitzar el procediment. La seva sensibilitat sobre 

una recuperació funcional és del 93%, mentre la seva absència té un valor predictiu 

sobre la dependència funcional del 93%. 

 

· La capacitat predictiva de N20 pre-TM és superior a la de les variables clíniques 

utilitzades segons les guies actuals de pràctica clínica, aïllades o en combinació. El 



model predictiu que inclou variables clíniques accessibles a nivell prehospitalari 

juntament amb N20 ofereix una capacitat predictiva equivalent a la d’aquells que 

contenen variables que requereixen d’un entorn hospitalari i personal sanitari 

especialitzat (NIHSS i ASPECTS). 

 

· La resposta N20 pre-TM té una capacitat predictiva de bon pronòstic funcional 

després de la TM superior a la de les variables d’imatge utilitzades a la pràctica clínica 

diària (TC simple i neuroimatge multimodal). 

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

La incorporació de la resposta N20 en l’algoritme diagnòstic i terapèutic de l’ictus 

isquèmic agut amb l’objectiu d’incrementar la precisió diagnòstica tant a un nivell pre 

com intrahospitalari, reduir el temps d’accés al tractament de la TM i disposar d’una 

eina capaç de monitoritzar la viabilitat cerebral durant el procediment, guiant el 

facultatiu responsable i detectar complicacions de manera precoç. Per assolir aquests 

objectius d’impacte, s’ha creat la spin-off de l’Institut d’Investigació en Ciències de la 

Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) per desenvolupar el dispositiu mèdic BraiN20®, 

posar el registre i anàlisi automàtic de la resposta N20 a l’abast de tots els 

professionals sanitaris i, així, aconseguir la seva implementació en tot el circuit 

assistencial de l’ictus agut. 


