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Quin era l’objectiu del projecte? 

Determinar el valor dels marcadors de connectivitat cerebral basats en ressonància 

magnètica (RM-BBC) en la predicció de l’evolució funcional de pacients amb ictus 

després de la rehabilitació. Com a objectius secundaris, ens vam proposar avaluar si la 

combinació d’RM-BBC i escales clíniques millorava la predicció funcional en pacients 

després de patir un ictus i determinar si l’RM-BBC identificava pacients amb millor 

capacitat de resposta a rehabilitació. 

 

 

 



Què ha descobert? 

Hem demostrat 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’anisotropia fraccional, un marcador d’integritat microestructural 

cerebral, en pacients amb bona evolució funcional després de l’ictus. Tot i que el dèficit 

funcional a l’alta hospitalària del pacient (avaluat a través de la puntuació Rankin, 

mRS) i la puntuació inicial de l’escala NIHSS (utilitzada per avaluar 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 impacte més 

gran a l'hora d'afavorir el bon pronòstic quant a la recuperació dels pacients. 

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

La incorporació d’RM-BBC als algoritmes de presa de decisions per a la rehabilitació 

ajudarà més pacients a beneficiar-se de la teràpia i seleccionar el tipus i la intensitat 

més adequats d'estratègia de rehabilitació. Els metges i investigadors podran 

estratificar els pacients en grups de pronòstic més homogenis per a assaigs 

experimentals, i també mesurar i comparar els costos de la rehabilitació. Disposarem 

d’instruments de mesura fiables i vàlids per guiar la rehabilitació de l'ictus, i així, poder 

oferir oportunitats per avaluar la qualitat de l'atenció. Tenint en compte aquests 

biomarcadors, es podrà dirigir també 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.  

 

 

 

 

 

 


