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1. Resum del projecte  

 

Plantejament 

L’ictus isquèmic agut es produeix per l’oclusió sobtada d’una artèria intracranial que 

provoca una isquèmia en el parènquima del qual depèn aquesta artèria. La trombòlisi 

intravenosa amb rt-PA (activador del plasminogen tissular recombinant) administrada 

les primeres 4,5 hores ha estat, fins fa un any, l’únic tractament aprovat per l’ictus 

isquèmic agut. L’administració precoç del medicament augmenta les probabilitats 

d’aconseguir la recanalització de l’oclusió arterial i, per tant, d’aconseguir la reperfusió 

precoç del teixit isquèmic viable, i, amb això, la millora clínica. No obstant això, en 

pacients amb una oclusió intracranial d’artèria proximal de gran calibre, l’rt-PA sovint 

és incapaç d’aconseguir aquesta recanalització de manera ràpida i completa. Es calcula 

que l’rt-PA aconsegueix la recanalització només en un 20-46% de pacients amb oclusió 

de l’artèria caròtida interna intracranial (TICA) o del primer segment de l’artèria 

cerebral mitjana –ACM– (M1). 

 

Per tant, necessitem estratègies terapèutiques per augmentar la taxa de recanalització 

en aquestes oclusions proximals. Les dues modalitats que s’han avaluat són la 

sonotrombòlisi (ST; trombòlisi amb rt-PA augmentada amb l’aplicació d’ultrasons en el 

punt de l’oclusió) i els tractaments endovasculars (trombectomia mecànica amb stent 

retrievers en pacients seleccionats). Aquest últim tractament s’aplica a pacients en què 

ja s’ha iniciat el tractament amb rt-PA, i la seva eficàcia s’ha demostrat en assajos 

publicats el 2015. 

 

Diversos estudis i metanàlisis mostren que la sonotrombòlisi augmenta la taxa de 

recanalització proporcionada per l’rt-PA. El seu efecte s’aconsegueix per l’augment 

provocat per l’ultrasò en la interacció de l’rt-PA i la fibrina del trombe. L’ST es pot 

administrar de forma senzilla a la capçalera del pacient i sembla un tractament de baix 

risc. 

 

Estudis no aleatoritzats suggereixen que l’ST combinada amb l’administració simultània 

de microbombolles d’hexafluorur de sofre (MB) indueix un augment addicional en la 

probabilitat de recanalització de la ST i, per tant, comporta una recanalització més 

ràpida i completa. Les microbombolles (MB) són petites esferes de gas amb propietats 

acústiques específiques que, en contacte amb els US, oscil·len de forma no lineal. 
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L’aplicació d’US amb alta pressió acústica condiciona una absorció contínua d’energia 

fins que la bombolla explota, de manera que allibera l’energia acumulada. La 

destrucció de les MB amb US pot accelerar l’efecte de dissolució del trombe per part 

dels US. No obstant això, no existeixen estudis aleatoritzats que demostrin l’eficàcia i 

seguretat de l’ST combinada amb MB (ST + MB) en comparació amb la trombòlisi amb 

rt-PA aïllada. Per això, el nostre objectiu va ser dur a terme un assaig clínic pilot 

aleatoritzat en fase II. Amb aquest estudi esperem avaluar la seguretat i les tendències 

d’eficàcia de l’ST + MB. 

 

Mètodes 

Tipus d’estudi. Assaig clínic, de doble cegament, aleatoritzat, amb assignació paral·lela, 

de fase II, inscrit a www.clinicaltrials.gov amb el número NCT016784495. L’estudi el va 

aprovar el comitè ètic de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i tots els pacients o els 

seus representants legals van signar un consentiment informat per participar en 

l’estudi. El reclutament de pacients es va iniciar el setembre del 2012 i va finalitzar el 

juny del 2015. La publicació dels assajos clínics de trombectomia mecànica va fer 

considerar que no seria ètic prosseguir la inclusió de pacients.  

 

Criteris d’inclusió i exclusió. Pacients consecutius amb: 1) criteris de tractament 

estàndard amb rt-PA intravenós; 2) oclusió de l’ACM (segments M1 i M2), i 3) 

signatura del consentiment per participar. Es van excloure els pacients amb: 1) 

puntuació NIHSS >25; 2) millora espontània ràpida; 3) els que van rebre tractament 

endovascular; 4) puntuació Rankin prèvia >1; 5) existència d’alguna contraindicació 

per a la trombòlisi intravenosa amb rt-PA, i 6) finestra acústica temporal deficient. 

Escales. La gravetat del dèficit neurològic es va mesurar mitjançant l’escala NIHSS a 

l’ingrés, i al cap d’1, 6, 12 i 24 hores després de l’inici dels símptomes. El pronòstic 

funcional al cap de tres mesos es va calcular mitjançant l’escala de Rankin. El grau de 

l’oclusió avaluat mitjançant Doppler transcranial (DTC) es va definir d’acord amb els 

criteris TIBI (Thrombolysis in Brain Ischemia) a l’ingrés, i al cap d’1, 6 i 24 hores de 

l’inici del tractament. 

 

Complicacions hemorràgiques. Es considera hemorràgia simptomàtica la que apareix 

abans de les 36 hores, que és de tipus PH i que provoca un augment de 4 o més punts 

en l’escala NIHSS. 
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Variable primària. Taxa de recanalització total i parcial (d’acord amb els criteris TIBI). 

Variables secundàries. Pronòstic funcional al cap de 3 mesos; taxa de transformació 

hemorràgica; millora clínica (NIHSS al cap de 24 hores) i mortalitat. 

 

Aleatorització i cegament. Els pacients es van aleatoritzar en un dels dos braços 

terapèutics: ST + MB + rt-PA o rt-PA. El pacient desconeixia el grup terapèutic a què 

estava assignat. El neuròleg que realitzava el tractament òbviament coneixia el grup al 

qual havia estat assignat, però el neuròleg que va avaluar el pacient al cap de tres 

mesos era cec a les dades clíniques. 

 

Tècnica. La ST es va aplicar administrant per via transcranial els ultrasons de forma 

contínua a la profunditat on se situa el tronc de l’ACM (aproximadament 50 mm de 

profunditat) durant 1 hora a una freqüència de 2 MHz. Els pacients del grup d’ST + MB 

es van tractar amb una combinació de DTC continu durant 1 hora, més 3 bolus de 5 ml 

(8 μl/ml) de MB d’hexafluorur de sofre (Sonovue®) , administrats al cap de 2, 20 i 40 

minuts immediatament després de fixar el casc d’ultrasons al cap. 

 

Estadística. La variable principal és categòrica (recanalització sí/no) i la comparació 

entre grups terapèutics es va fer amb taules de contingència i prova de χ2. 

 

 

2. Resultats  

 

Durant el període de l’estudi es van incloure un total de 24 pacients; 13 casos van 

rebre tractament amb rt-PA intravenós i 11 casos tractament combinat en estudi (ST + 

MB + rt-PA). La mitjana d’edat dels pacients era de 77 anys i un 54,1% són homes. La 

mitjana de puntuació en l’escala NIHSS basal va ser de 17,5. Un 64,7% presentava 

signes precoços en la TC cranial basal amb una mitjana d’escala ASPECTS basal de 8. 

En el 100% dels pacients es va demostrar per angioTC o Doppler/dúplex l’oclusió 

d’ACM. Des de l’inici de l’estudi, a més dels 24 pacients inclosos fins a la data, es van 

avaluar 120 pacients que no es van incloure per diversos motius. 

 

Resultats generals per grup. Les dades demogràfiques, factors de risc, i 

característiques clíniques i radiològiques de tots dos grups mostren que l’edat, la 

puntuació NIHSS a l’ingrés, la puntuació en l’escala de Rankin prèvia a l’ictus, les 
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troballes d’isquèmia precoç en la TC, el subtipus d’ictus i el temps fins al tractament 

van ser equivalents en els dos grups. La mitjana de la puntuació en l’escala NIHSS a 

l’ingrés va ser de 18 (rang interquartil 7-22) en el grup de tractament intravenós i de 

17 (rang interquartil 10-21) en el grup de tractament combinat. 

 

Resultats de seguretat i eficàcia. Les taxes de recanalització completa són semblants 

en tots dos grups al cap d’hora (ST + MB 27,4%, en comparació amb controls, 

38,5%), al cap de 6 hores (ST + MB 54,5%, en comparació amb controls, 46,2%) i al 

cap de 24 hores (ST + MB 54,5%, en comparació amb controls, 61%) (p=n.s.). No hi 

va haver diferències en relació amb la millora clínica al cap de 24 hores (ST + MB 9% 

en comparació amb controls, 9%) i al cap de 3 mesos (ST + MB 27,3%, en comparació 

amb controls, 30,8%) ni en relació amb l’ocurrència de transformació hemorràgica 

simptomàtica (ST + MB 0%, en comparació amb controls, 7,7%) i asimptomàtica (ST 

+ MB 27,3%, en comparació amb controls, 38,5%), ni en la mortalitat (dos en cada 

grup). 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions  

 

La recanalització total o parcial és un predictor important de bon pronòstic en pacients 

amb ictus isquèmic agut tractats mitjançant tècniques de reperfusió, ja sigui amb 

trombòlisi intravenosa o amb trombectomia de rescat. No obstant això, tan sols el 15-

30% d’oclusions proximals poden recanalizar-se mitjançant rt-PA. Per tant, cal algun 

mètode per potenciar aquesta capacitat de recanalització. 

 

Tot i l’eficàcia de la trombectomia mecànica, la logística necessària per a aquest 

tractament és complicada i el cost econòmic és elevat: el tractament només està 

disponible en alguns centres especialitzats i els criteris de tractaments són molt 

restringits. Per tant, encara existeixen motius per buscar la potenciació de la trombòlisi 

sistèmica amb rt-PA, i això és el que persegueix l’ST en general i l’ST potenciada amb 

MB en particular. Així, podríem indicar l’ST en els següents casos: 1) Pacients que 

reben trombòlisi intravenosa, amb la idea de reduir el nombre de pacients que 

finalment necessitaran trombectomia; 2) Quan la trombectomia no està indicada (per 

exemple, per edat, per puntuació NIHSS/ASPECTS, per oclusió d’una artèria diferent 
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del segment M1 de l’artèria cerebral mitjana); 3) Quan la trombectomia no està 

disponible perquè són lluny d’un centre terciari. 

 

És evident que el principal inconvenient de la ST és la necessitat d’un examinador 

expert en aquest tractament, que no sol estar disponible 24 hores al dia, 7 dies la 

setmana en centres no terciaris; la manca de disponibilitat d’un examinador expert va 

ser una de les principals causes de pèrdua de pacients en el nostre estudi. Un altre 

inconvenient de la ST és que requereix l’existència d’una finestra òssia temporal 

suficient per al pas de l’ultrasò. Malauradament, prop d’un 10% de la població no té 

finestra òssia. 

 

No obstant això, a més d’aquestes indicacions relativament restringides, el tractament 

amb ST ha de demostrar que és eficaç en assajos clínics aleatoritzats i ha de 

demostrar que és segur, especialment pel que fa al risc d’hemorràgia intracerebral 

iatrogènica simptomàtica. Una metanàlisi de 6 assajos aleatoritzats i 3 estudis no 

aleatoritzats va concloure que l’ST triplica la probabilitat de recanalització completa i 

que podria doblar la proporció de pacients lliures de mort o dependència funcional, i 

sense augmentar la taxa d’hemorràgia simptomàtica. 

 

Però, a més, l’ST es pot complementar, com en el nostre estudi, usant MB. Un dels 

riscos teòrics associats a l’ST amb o sense MB és l’hemorràgia cerebral. Estudis en 

animals d’experimentació mostren que els ultrasons de baixa freqüència promouen la 

disrupció de la barrera hematoencefàlica i la persistència d’ones amb el risc hemorràgic 

consegüent. Estudis pilot en humans a baixa freqüència també es van suspendre 

prematurament per aquesta complicació (estudi TRUMBI). Un estudi previ al nostre 

(TUCSON) va suggerir aquesta potenciació de la recanalització, encara que va utilitzar 

nanobombolles, diferents, per tant, de les emprades en el nostre estudi, i l’estudi es va 

aturar prematurament a causa que diversos pacients del grup de tractament combinat 

van morir per hemorràgia cerebral. Per això, una aportació important del nostre estudi 

és demostrar que el risc de complicacions hemorràgiques cerebrals simptomàtiques no 

augmenta en el grup d’ST + MB en comparació amb el grup de trombòlisi aïllada. 

Actualment es troba en marxa l’estudi aleatoritzat de fase III CLOTBUSTER-ER, que 

avalua l’eficàcia i seguretat de la combinació d’rt-PA i ultrasons. Aquest estudi no 

utilitza MB. 
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El nostre estudi té limitacions. La principal és el nombre reduït de pacients inclosos. No 

obstant això, la principal aportació de l’estudi és la difusió de dades aleatoritzades 

sobre ST + MB, que no estan disponibles a la bibliografia científica. A més, presentem 

dades aleatoritzades sobre la seguretat del tractament, ja que hem demostrat que el 

risc d’hemorràgia simptomàtica no és superior del dels pacients que reben trombòlisi 

intravenosa sense cap tractament addicional. Les nostres dades no permeten 

demostrar un augment en la capacitat de recanalització amb el tractament combinat, 

tot i que la mostra de pacients (13 davant 11) és evidentment insuficient. Finalment, el 

nombre reduït de pacients no permet l’anàlisi de subgrups, cosa que hauria estat molt 

interessant, per exemple, per observar l’eficàcia o la seguretat en funció de variables 

com l’edat, el punt exacte de l’oclusió o l’etiologia. 

 

Tot i que la sonotrombòlisi suposa una alternativa important al tractament 

endovascular, creiem que encara té algunes indicacions, com ja s’ha dit abans. Cal 

dissenyar estudis a gran escala, aleatoritzats, controlats amb placebo, amb un nombre 

suficient de pacients, amb variables principals clíniques, a més de les 

ultrasonogràfiques, per conèixer definitivament si la combinació d’ST + MB mostra una 

eficàcia superior a la trombòlisi aïllada i amb un perfil de seguretat equiparable. També 

cal aclarir la dosi, el nombre de vegades que s’han d’utilitzar les MB, la mida i el 

moment en què s’han d’administrar. També és possible analitzar la sonòlisi, és a dir, 

l’administració d’ultrasons amb o sense MB en pacients que no reben trombolítics. 

El tractament de reperfusió ha revolucionat el tractament dels pacients amb ictus i ha 

aconseguit que als serveis d’urgència l’ictus es consideri una emergència mèdica 

tractable. L’ST pot esdevenir una eina més en el tractament de la fase aguda. 
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