
 

 

 

 

PROPOSTA PER MILLORAR LA DISFUNCIÓ INTESTINAL 

NEURÒGENA I LA QUALITAT DE VIDA ASSOCIADA EN 

PACIENT AMB LESIÓ CEREBRAL O MEDUL·LAR AGUDA 

  

 

 

Sílvia Delgado Aros    

Institut de Recerca Hospital del Mar 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Resum del projecte 

 

1. Hipòtesis i objectius  

Hipòtesi 

La qualitat de vida i el rendiment d’estat dels pacients amb disfunció intestinal 

neurògena (NBD) milloraran si la disfunció intestinal, no estandarditzada actualment de 

manera universal, és abordada sistemàticament per personal mèdic especialitzat usant 

el model de l’estat de l’art i algoritmes de decisió, basant-se en l’evidència. 

 

Objectius 

Objectiu específic: millorar la disfunció neurogènica de l’intestí i la qualitat de vida 

relacionada (CDV) mitjançant l’estandardització de la rutina de la diagnosi 

gastrointestinal i la gestió del protocol per personal especialitzat amb l’estat de l’art i 

algoritmes de presa de decisions, basant-se en l’evidència. 

 

Mètodes 

Població. Pacients majors de 18 anys que van sobreviure a una lesió cerebral o 

medul·lar incompleta, que es van sotmetre a un programa de rehabilitació motora i que 

no depenen d’un ventilador pulmonar, van ser seleccionats per l’intestí neurogènic i els 

afectats van ser convidats a sotmetre’s a anàlisi i tractament estandarditzat. 

 

Selecció. Els participants van ser seleccionats de manera sistemàtica per a diagnòstic 

d’intestí neurogènic mitjançant un qüestionari validat, qüestionari de malaltia intestinal 

(BDQ Talley NJ et al., 1990: 1456), i a aquells amb símptomes positius se’ls va oferir 

de sotmetre’s a una avaluació exhaustiva i estandarditzada de la seva disfunció de 

l’intestí neurogènic implementant les recomanacions incloses en: 1) directrius de la 

clínica per a intestí neurogènic del Consorci de la Medicina Medul·lar, 2) conjunts de 

dades incloses en el Cordó Internacional de lesió publicades recentment. Aquestes 

avaluació inclou l’examen rectal, avaluació del temps de trànsit de còlon (CTT), 

puntuació d’intestí neurogènic, i la puntuació específica dels diversos símptomes 

utilitzant qüestionaris validats (puntuacions clíniques de Cleveland en incontinència 

fecal i restrenyiment) com es recomana (Valls M et al., 2006: 2290). 

 

Mecanismes subjacents de caracterització fisiopatològica. Utilitzem l’estat de 

l’art i mètodes de la tècnica validats: alta resolució de la manometria anorectal, 
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gastrointestinal i prova de la motilitat del còlon usant SmartPill® (càpsula de la 

motilitat sense connexió) i l’estudi neurofisiològic dels nervis del sòl pelvià. 

 

Tractament estandarditzat. Ens vam basar en les recomanacions del Consorci de la 

Medicina Medul·lar, que inclouen les recomanacions dietètiques i d’exercici, 

l’entrenament de bioretroalimentació i l’ús de fàrmacs per via oral, en un règim de 

dosis escalades per aconseguir un control intestinal adequat. 

 

 

2. Resultats  

 

De la fase de selecció 

De 479 casos d’espinal sacra (SCI) i lesió cerebral (LC), 367 (77%) van ser 

entrevistats (70-SCI / 297-LC). En pacients SCI (57% M, 63 anys), el nivell de la lesió 

era cervical toràcica (63%), lumbar (31%) o sacra (6%) i la majoria d’etiologies 

freqüents van ser: degenerativa (36%), traumàtica (20 %) i de tumors (14%). En 

pacients LC (58% M, 71 anys,) les etiologies més freqüents van ser la cardiopatia 

isquèmica (79%) o hemorràgica (18%). Entre els pacients SCI, el 64% tenia disfunció 

intestinal (BD), el 53% restrenyiment i el 17% FI. Entre pacients LC, el 47% tenia BD 

(p = 0,01 vs. SCI), 35% restrenyiment i 16% FI. Entre pacients amb restrenyiment, el 

50% va informar d’algun/major impacte en la seva qualitat de vida i en el 5% 

restrenyiment va ser la seqüela més incapacitant. Entre pacients FI, el 30% va 

informar que FI va tenir un gran impacte en la qualitat de vida i el 7%, que va ser la 

seqüela més incapacitant. En l’anàlisi multivariant, la probabilitat de FI en pacients SCI 

depenia de l’edat (p = 0,01) i en Àsia (p = 0,01); i en pacients LC, esdevenir pacients 

amb dependència d’estat (p <0,0001), diarrea (p <0,0001) i el territori cerebral 

(p = 0,001). Els pacients amb lesions ACA/MCA eren més propensos a presentar 

restrenyiment (O vs. PCA/PICA: 1,9 [1,1; 3,3]; p = 0,02).  

 

CONCLUSIONS. NBD és molt comú en pacients SCI/LC estabilitzades, pot tenir un 

impacte important a la QDV i depèn del nivell de la columna vertebral i el territori 

cerebral afectat. 
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Fase patofisiològica 

Pacients amb dany cerebral 

Un total de 89 pacients que van informar de disfunció intestinal, de 42 anys amb lesió 

cerebral sense deteriorament cognitiu, disfàgia o mobilitat alterada i 47 sense lesió 

neurològica (controls), van acordar sotmetre’s a l’estudi de diagnosi clínica 

estandarditzada, tractament i proves fisiològiques. 

 

Població d’estudi: epidemiologia i dades de lesió cerebral  

 

Restrenyiment LC 
(N=20) 

Controls 
(N=26) 

FI LC 
(N=22) 

Controls 
(N=21) 

Gènere 60% M 88% F 

 

59% F 86% F 

Edat (anys) 67 (62; 72) 62 ( 58; 67) 71 (67; 75) 65 ( 60; 71) 

Ictus 95% -- 100% -- 

Anys des de lesió cerebral  3,2 (2,4; 4,0) -- 2,6 (2,1; 3,2) -- 

Barthel 81.5 (73; 90) 95 (83; 100) 78 (71; 85) 90 ( 85; 100) 

NBDS  3 (2; 4) -- 8,5 (6; 11) -- 

 

 

Fenotips de disfunció fisiològica intestinal: comparació entre lesió cerebral 

i controls  

 

Restrenyiment LC 
(N=20) 

Controls 
(N=26) 

p 
(sex adj) 

 Cada dia o cada setmana 
            Incontinència fecal 

LC 
(N=22) 

Controls 
(N=21) 

p 
(sex adj) 

Anys sense restrenyiment  <5 80% 39% p=0,002  Gas 36.4% 9.5% p=0,14 

≤ 1 moviment intestinal/setmana 35% 11.5% p=0.0002  Excrements líquids 22.7% 9,5% p=0.03 

Forçant > 25% del temps 60% 73% p=0.76  Excrements sòlids 18,2% 4.7%  p=0,03 

> 30 min. /evacuació 0% 8% p=0.8  Ús de bolquer 36.4%  14,3% p=0.05 

Evacuacions fallides (mai /> 4 
vegades x dia) 

50% / 
15% 

58%/ 
0% 

p=0.8  Qualitat de vida afectada 
36.4% 28,6% p=0.6 

Necessitat de digitalització / 
ènema 

80% 65% p=0.2  Urgència 
86% 95% p=0.99 

Sensació d'evacuació incompleta 20% 81% p=0.0002 Medicaments per diarrea 4,5% 4.8% p=0.98 

Dolor abdominal 15% 83% p=0.0008  Puntuació Wexner (0-20) 9,78 (1) 7,39 (1) p=0.08 

Wexner  score(0-30) 9(1) 14 (1) p=0.003 
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Manometria anorectal 

Pacients amb restrenyiment  

 

 

 

 

Pacients amb incontinència  

 

 
 

 

Temps de trànsit i índex de motilitat 

Estómac i intestí prim 

El temps de trànsit gàstric es va incrementar en el 36% dels pacients amb lesió 

cerebral, en comparació amb el 17% dels controls (p <0,05), mentre que no es van 

observar diferències en els temps de trànsit d’intestí prim entre pacients i controls. No 

obstant això, l’activitat motora (freqüència i amplitud de contraccions: línies de pressió 

vermelles), tant a l’estómac i l’intestí prim es van reduir en pacients amb lesió 

cerebral, en comparació amb els controls (p = 0,1 i 0,02, respectivament). 

0 5 10 15 20 

RIA (cc) 

Controls BI 
p sex adj= 0,03 

1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 

Anal Canal Length (cm) 

Controls BI 
p sex adj= 0,02 

0 50 100 150 200 

Anal canal contraction pressure (mmHg) 

Controls BI 

p sex adj= 0,06 
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Còlon 

El temps de trànsit colònic va ser similar en els pacients amb lesió cerebral i controls. 

No obstant això, l’activitat motora (freqüència i amplitud de contraccions: línies de 

pressió vermelles) es va reduir significativament en els pacients amb lesió cerebral, en 

comparació amb els controls (p = 0,02). 

 

 

 

Pacients amb lesió medul·lar 

Esperant l’anàlisi.  
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Fase de tractament estandarditzat 

Anàlisis preliminars. 

 

Puntuació Vaizey per incontinència fecal (0-24). Resposta a tractament estandarditzat. 

Vaizey FI, puntuació pretractament: 12,92 

Vaizey FI, puntuació 6 mesos després del tractament: 5,90 

Una millora mitjana de 7,04 punts; p <0,0001 

 

Puntuació Wexner d’incontinència fecal (0-20). Resposta a tractament estandarditzat. 

Wexner FI, puntuació pretractament: 10,25 

Wexner FI, puntuació 6 mesos després del tractament: 4,29 

Una millora mitjana de 5,96 punts; p <0,0001 

 

Puntuació Wexner restrenyiment (0-30). Resposta a tractament estandarditzat. 

Wexner restrenyiment, puntuació pretractament: 10,90 

Wexner restrenyiment, puntuació 6 mesos posttractament: 7,35 

Una millora mitjana de 3,56 punts; p <0,0001 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions 

 

Les troballes descrites mostren: 

 

1. Un alta prevalença de disfunció intestinal no només en pacients amb lesió medul·lar 

(ja reconegut), sinó en pacients amb lesió central.  

 

2. A diferència del que es creu actualment (les lesions cerebrals no causen per se 

incontinència fecal ni restrenyiment, i si apareixen són secundaris a comorbiditats o 

fàrmacs associats en aquests pacients), les nostres dades (fenotip clínic i estudis 

fisiològics) suggereixen un origen neuropatògen en la FI i el restrenyiment que 

presenten els pacients que han tingut lesions centrals.  
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3. La resposta clínica de la disfunció intestinal en pacients amb lesió cerebral a un 

tractament estandarditzat en mans d’un equip entrenat és molt satisfactòria i no 

inferior a la resposta al mateix programa en pacients sense lesió cerebral. 

 

 

4. Presentacions en trobades científiques i publicacions  

 

Presentacions en trobades científiques  

J. Haya , I. De Lemos , I. Martín , M. Tejero , I. Royo , E. Munteis , I. M. Castillo, E. del 

Amo, I. Ibáñez , MC Alonso , F. Bory, S. Delgado-Aros . 

prevalencia de la disfunción intestinal neurógena y su impacto en la calidad de vida en 

pacientes con lesión medular o cerebral aguda adquirida 

Congrés: XXI Reunión del Grupo Español de Motilidad Digestiva. Presentació oral. 

València, 2013 

 

J. Haya , I. De Lemos , I. Martín , M. Tejero , I. Royo , E. Munteis , I. M. Castillo, E. del 

Amo, I. Ibáñez , MC Alonso , F. Bory, S. Delgado-Aros . 

Prevalença de la disfunció intestinal neurògena i el seu impacte en la qualitat de vida 

en pacients amb lesió medul·lar o cerebral aguda adquirida 

Congrés: XXIII Congrés de la Societat Catalana de Digestologia. Presentació pòster. 

Lleida, 30 gener i 1 febrer 2014 

 

J. Haya , I. De Lemos , I. Martín , M. Tejero , I. Royo , E. Munteis , I. M. Castillo, E. del 

Amo, I. Ibáñez , MC Alonso , F. Bory, S. Delgado-Aros . 

Prevalencia de la Disfunción Intestinal Neurógena y su Impacto en la Calidad de Vida 

en Pacientes con Lesión Medular o Cerebral Aguda Adquirida 

XVII Reunión Anual de la Asociación Española de Gastroenterología (AEG). Triat com a 

pòster d’interès clínic. 

Madrid, 26-28 març 2014 

 

J. Haya , I. De Lemos , I. Martín , M. Tejero , I. Royo , E. Munteis , I. M. Castillo, E. del 

Amo, I. Ibáñez , MC Alonso , F. Bory, S. Delgado-Aros . 

Neurogenic Bowel Dysfunction: Prevalence, Clinical Characteristics and Impact on 

Perceived Quality of Life in Spinal Cord and Brain Injury Patients 

DDW2014. Pòster de distinció. Chicago, 3-6 maig 2014 
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J. Haya , F. Enríquez , I. Martín , M. Tejero , I. Royo , E. Munteis , I. Ibáñez , MC 

Alonso , F. Bory, M. Andreu Garcia i S. Delgado-Aros . 

Fisiopatologia de la disfunció intestinal en pacients amb lesió neurològica central 

XXV Congrés de la Societat Catalana de Digestologia. Pòster. Reus, 28-31 gener 2016 

 

J. Haya , F. Enríquez , I. Martín , M. Tejero , I. Royo , E. Munteis , I. Ibáñez , MC 

Alonso , F. Bory, M. Andreu Garcia i S. Delgado-Aros . 

Fisiopatologia de la disfunción intestinal en pacientes con lesión neurológica central. 

XVII Reunión Anual de la Asociación Española de Gastroenterología (AEG). Presentació 

oral. Madrid, 1-4 març 2014 
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