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Quin era l’objectiu del projecte? 

Identificar i estandarditzar els paràmetres dels diferents mecanismes fisiopatològics de 

la manca de milloria clínica després de la recanalització arterial mitjançant un    TC 

cranial de perfusió cerebral (CTP-post) realitzat immediatament després de la 

trombectomia cerebral. 

 

Què ha descobert? 

Malgrat la recanalització complerta amb la trombectomia cerebral, gairebé el 40% dels 

pacients presenten un defecte de perfusió (volum de Tmax endarrerit >6 segons 

(Tmax6) al CTP-post) i això s’associa amb un pitjor pronòstic funcional mesurat 

mitjançant l’escala de Rankin modificada.   A més, els pacients amb defecte de perfusió al 

Tmax6 presenten també una tendència a pitjors resultats reportats pel pacient (PROMs). 

 

El CTPpost és un millor predictor de l'evolució neurològica precoç i del pronòstic 

funcional als 3 mesos que l'escala TICI final, i gràcies al volum d'hipoperfusió al 

CTPpost podem discriminar els pacients amb mal pronòstic funcional (recanalització fútil 

o recanalització sense reperfusió) d'aquells amb “stunned brain” (milloria clínica 

tardana), amb una precisió moderada. 



 

A més, el defecte de perfusió en el CTPpost ens permet predir mitjançant 

processaments d’intel·ligència artificial l’evolució clínica precoç dels pacients 

immediatament després de la trombectomia cerebral. 

 

 Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

El CTPpost podria constituir una eina de selecció per als pacients que després d'un 

tractament de    reperfusió endovascular tenen un mal pronòstic funcional degut a 

hipoperfusió cerebral, malgrat la         recanalització arterial. En el moment actual 

existeixin múltiples substàncies candidates que podrien millorar la hipoperfusió cerebral 

(per exemple fibrinolítics o antiagregants intraarterials). A més, certs fàrmacs 

neuroprotectors podrien tenir un efecte beneficiós en pacients després de la 

trombectomia, però la seva efectivitat es diluiria en aquells pacients que milloraran de 

manera tardana (“stunned brain”). El CTPpost és una eina d'adquisició fàcil i precoç, 

que podria ajudar en la selecció dels pacients esmentats, i incrementar les probabilitats 

de demostrar l'efectivitat de nous tractaments neuroprotectors.  

 


