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1. Resum  

 

L’objectiu principal d’aquest projecte era establir i caracteritzar quins procediments 

basats en tècniques mínimament invasives, bàsicament endoscòpiques endonasals 

(EE), es podrien utilitzar per al tractament de lesions vasculars intracranials. 

 

Hem identificat tres rutes principals per accedir a les lesions vasculars de la circulació 

cerebral, que inclouen els abordatges coneguts com: 1) transcribriforme, 2) 

transtuberculum/transplanum i 3) de la unió clival/craniovertebral. 

 

L’exposició quirúrgica proporcionada per aquestes tres vies d’abordatge, relacionades 

amb els diversos territoris vasculars, ha estat avaluada i analitzada amb un sistema de 

neuronavegació guiada per imatge, d’acord amb un estudi d’angio-TC i RM cerebral 

preoperatori. S’ha utilitzat un estudi TC postoperatori per reconstruir i quantificar cada 

abordatge. També s’ha implementat un sistema molt versàtil basat en l’ús de 

documents PDF-3D amb el qual es poden generar presentacions virtuals per a la 

simulació, entre d’altres, d’abordatges neuroquirúrgics a la base del crani. 

 

 

2. Resultats  

 

Els objectius generals del projecte s’han acomplert en la seva totalitat, tot 

caracteritzant els tres portals anatomoquirúrgics previstos que permeten l’accés a la 

circulació arterial cerebral anterior i posterior, utilitzant tècniques avançades de 

microdissecció guiada per neuronavegació, procediments ideats especialment per a la 

seva quantificació i sistemes de visualització i simulació informàtica. 

 

Els principals resultats de l’estudi han estat: 

 

1. Hem demostrat, mitjançant simulació anatòmica, que és possible utilitzar vies EE 

ampliades per accedir a determinats aneurismes que es trobin en la circulació anterior 

o posterior del cervell: A) per via transcribriforme es poden exposar les artèries 

cerebral anterior (segment A2), frontopolar, orbitària i pericallosa; B) per via 

transtuberculum/transplanum és possible accedir a lesions específiques que es trobin 

en les artèries cerebral anterior, comunicant anterior, oftàlmica i hipofisària superior i 
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inferior, cerebral posterior (segment P1), comunicant posterior i part distal de la 

basilar, i C) per via transclival/craniovertebral es té accés a la circulació posterior, i 

específicament a les artèries basilar, cerebel·losa superior proximal, cerebel·losa 

anteroinferior, cerebel·losa posteroinferior, unió vertebrobasilar i espinal anterior. 

 

2. S’ha establert una nova classificació amb base anatòmica, clínica i quirúrgica dels 

segments del nervi troclear, que permet descriure amb precisió les seves relacions 

anatòmiques, tot comparant la visualització tant per via endoscòpica com per via 

microscòpica convencional. 

 

3. Hem realitzat una anàlisi retrospectiva del tractament d’aneurismes intracranials per 

via ventral, tot comparant els resultats i les complicacions entre les vies tradicionals i 

els abordatges transesfenoïdals ampliats més recents. Aquests darrers poden 

representar un procediment quirúrgic d’elecció en determinats casos i en centres 

especialitzats, quan no es poden utilitzar tècniques endovasculars. 

 

4. Hem desenvolupat un nova metodologia per quantificar la working area i surgical 

freedom en els abordatges EE, que combina sistemes de neuronavegació i de 

postprocés d’imatges. De la mateixa manera, hem demostrat mitjançant mètodes 

quantitatius, l’efecte que té l’eliminació progressiva d’estructures nasals sobre el portal 

EE suprasellar, tot observant-se el millor resultat amb una turbinectomia monolateral. 

 

5. S’ha demostrat, amb tècniques de simulació anatòmica i modelització 3D, que 

l’abordatge EE transclival ampliat amb una petrosectomia anterior i condilectomia 

medial permet l’accés a la superfície anterolateral del tronc de l’encèfal i fosa cranial 

posterior a través de portals segurs al voltant dels principals elements neurovasculars.  

 

6. Hem descrit un nou procediment per a l’oclusió temporal de l’artèria caròtida interna 

amb un catèter Fogarty per via EE per controlar-la intraoperatòriament. Aquest control 

és necessari en el tractament neuroquirúrgic de gran diversitat de patologies vasculars 

i tumorals. 

 

7. Hem desenvolupat una metodologia innovadora de microdissecció cerebral guiada 

per neuronavegació utilitzant imatges d’RM de molt alt camp (7 tesles). Això permet 

obrir noves línies per a la planificació de rutes segures cap a les regions centrals del 
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cervell, potencial assentament de malformacions vasculars o altres patologies, i a 

altres regions de complexitat especial, com el sinus cavernós. 

 

8. S’han descrit les tècniques de neuroimatge més avançades disponibles actualment 

per a la visualització de les vies auditives. L’ús d’imatges d’RM 7T en material ex vivo 

és el que permet una major resolució per al seu estudi al tronc de l’encèfal. Aquest 

estudi és previ a la descripció de portals segurs al tronc de l’encèfal i la medul·la 

espinal utilitzant procediments mínimament invasius. 

 

9. Finalment, hem publicat el procediment per a la simulació dels tres abordatges EE 

analitzats mitjançant sistemes de realitat virtual, incloent-ne la planificació, 

quantificació i validació anatòmica al laboratori. En aquest camp hem implementat un 

sistema basat en la creació de documents PDF-3D que permet: a) la visualització i 

interacció amb models anatòmics complexos de la base del crani, b) la incrustació 

d’imatges seccionals de qualsevol modalitat, incloent-hi les procedents dels estudis 

d’imatge en format DICOM, c) la preparació de presentacions per a la simulació 

d’abordatges neuroquirúrgics, i d) la seva fàcil distribució, atès que només cal un 

Adobe Reader® de lliure accés. La versatilitat dels sistema desenvolupat s’ha 

comprovat generant documents amb finalitats docents i d’investigació en àrees afins, 

com la simulació de vies d’abordatge a la columna vertebral per a l’anestèsia. 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions  

 

Els models de simulació anatòmica i de simulació informàtica desenvolupats en aquest 

estudi per a l’accés a lesions vasculars intracranials per vies EE poden tenir una gran 

potencialitat com a investigació translacional: 

 

- En correspondència amb els nostres resultats, s’ha practicat, segons que ens consta 

per primera vegada, un abordatge EE ampliat transclival per al tractament d’un petit 

aneurisma en l’origen de l’artèria cerebel·losa posteroinferior a l’Hospital Clínic. La 

intervenció, la van portar a terme amb èxit tres membres de l’equip d’investigació. En 

definitiva, aquest tipus d’abordatge representa una alternativa terapèutica real per a 

determinades lesions vasculars intracranials en centres especialitzats. 
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- S’ha comprovat que la col·locació d’un catèter Fogarty per via EE, descrita en el 

nostre recent estudi en cadàver, s’ha pogut també reproduir fàcilment en dos pacients, 

la qual cosa obre noves possibilitats en el control transitori de la caròtida interna en 

aquelles intervencions en què resulti necessari. 

 

- El sistema desenvolupat per generar documents PDF-3D ha mostrat que és de gran 

utilitat per informar els pacients del tipus de tractament a què seran sotmesos. Com 

que té un disseny obert, és previsible que es puguin utilitzar aquest tipus de 

documents en diferents àmbits relacionats amb la formació, després d’haver-lo 

incorporat ja a l’àmbit acadèmic (grau, postgrau, doctorat i presentacions virtuals a 

congressos). 

 

- Finalment, els nostres resultats obren múltiples línies d’investigació relacionades amb 

la planificació de nous portals quirúrgics segurs, gràcies al desenvolupament de 

procediments específics de quantificació d’aquests procediments, la seva simulació amb 

sistemes virtuals i la pionera incorporació de les tècniques de microdissecció guiada per 

neuronavegació amb imatges d’RM de molt alt camp (7T) en els estudis 

neuroquirúrgics. 
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