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Quin era l’objectiu del projecte? 

D’una banda, estudiar la prevalença d'incontinència fecal en pacients amb ictus a la 

fase aguda 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 a la seva presentació i/o recuperació. D’altra banda, descriure 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. 

 

Què ha descobert? 

Hem observat que, en l’actualitat, i gràcies als nous tractaments i cures específiques 

per a l’ictus, la incontinència fecal com a seqüela neurològica és menys freqüent del 

que prèviament se sabia (entre un 15 i un 30% de pacients), de manera que la 

presenten aproximadament un 6% dels pacients els primers dies però només en un 

2% de pacients persisteix de forma definitiva. A més, al voltant d’un 40% dels pacients 

amb ictus que presenten incontinència fecal a la fase aguda recuperen la continència 

als tres mesos, de manera que la seqüela és per tant temporal. Els ictus de tipus 



hemorràgic i amb gravetat moderada−greu són els que tenen una probabilitat més alta 

de patir incontinència fecal persistent. En canvi, no hem detectat cap predictor clar 

associat a la recuperació de la incontinència fecal. L'estudi de ressonància ens proveirà 

d’informació sobre els mecanismes fisiopatològics del control de la continència a nivell 

del sistema nerviós central, per poder identificar les àrees involucrades i adreçar-hi 

possibles tractaments. 

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

Tot i la relativament baixa freqüència d’incontinència fecal com a seqüela definitiva de 

l’ictus, aquesta suposa un impacte molt significatiu en la qualitat de vida del pacient i 

en la càrrega de cures dels seus cuidadors. Els resultats d’aquest estudi permeten 

actualitzar en el context dels nous tractaments 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, permeten informar pacients i familiars amb 

antelació sobre la possibilitat de patir−la 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, són fonamentals per a 

l’adaptació i superació del pacient i els seus familiars dins el canvi de paradigma en el 

seu dia a dia que la malaltia suposa. 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, de cara a fer recerca sobre possibles tractaments que millorin la 

incontinència fecal d’aquests pacients. 


