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Quin era l’objectiu del projecte? 

Avaluar quin és l’impacte que els tractaments amb quimioteràpia sistèmica i/o 

radioteràpia cerebral tenen sobre la cognició, en pacients amb càncer de pulmó, 

utilitzant tècniques de neuropsicologia clàssica, neurofisiologia i de neuroimatge 

cerebral. I en segon lloc, identificar potencials marcadors de risc que ens permetin 

poder definir a priori, abans de qualsevol tractament, quins pacients tenen més risc de 

desenvolupar deteriorament cognitiu.  

 

Què han descobert? 

Que gairebé un 40% dels pacients amb càncer de pulmó de cèl·lula petita compleixen 

criteris per deteriorament cognitiu just un mes després d’haver acabat el tractament 

amb quimioteràpia i abans de ser tractats amb radioteràpia cerebral. Aquests dèficits 

cognitius afecten, sobretot, funcions visuoespacials i de fluència verbal i s’acompanyen 

de dèficits estructurals al cervell, a tots dos lòbuls temporals i funcionals. 

Posteriorment, aquests pacients rebran radioteràpia cerebral de manera profilàctica 

(disminueix el risc de metàstasis cerebrals i augmenta la supervivència). Doncs bé, 

tres mesos després d’haver-la acabat, els pacients mostren un empitjorament cognitiu 

lleu en la fluència verbal i dèficits estructurals al cervell, que amplien el dany 



prèviament descrit postquimioteràpia i afegeixen un dany específic en relació amb la 

radioteràpia en àrees cerebrals més profundes. Finalment, els llargs supervivents 

d’aquesta malaltia (més de dos anys des de la fi del tractament) inclosos en el nostre 

estudi, que han rebut quimioteràpia i radioteràpia cerebral, presenten un 

deteriorament cognitiu més sever (un 20% compleix criteris de demència) juntament 

amb un dany cerebral, focalitzat en aquelles àrees prèviament descrites tres mesos 

després d’haver acabat el tractament.  

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

El  tractament amb radioteràpia cerebral és una estratègia terapèutica efectiva que 

augmenta la supervivència en un grup de malalts amb càncer de pulmó de cèl·lula 

petita. El nostre estudi ha permès conèixer amb més precisió el risc de deteriorament 

cognitiu associat a l'administració de radioteràpia. Aquesta informació ajudarà a 

metges i malalts a prendre les decisions terapèutiques més adients tenint en compte 

els beneficis i els riscos. La nostra recerca continua cercant marcadors de risc que ens 

puguin predir de manera individual quins pacients estaran en risc de presentar 

deteriorament cognitiu.  

 

 

 

 


