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1. Resum del projecte  

 

OBJECTIUS DEL PROJECTE 

Objectiu principal 

- L’objectiu principal va ser avaluar l’eficàcia de la rehabilitació neurocognitiva, en 

termes de millora de la funció cognitiva i la qualitat de vida en pacients amb tumor 

cerebral primari intervingut, a través d’un programa de telerehabilitació cognitiva. 

 

Objectius secundaris 

- Determinar els factors que influeixen a l’hora d’aconseguir els millors beneficis 

del programa de rehabilitació cognitiva en pacients amb tumor cerebral primari. 

D’aquesta manera, ser capaços de decidir en un futur quins pacients realment 

s’haurien d’assignar a fer un tractament de rehabilitació cognitiva i quin grup de 

pacients es beneficiarien més del tractament habitual. 

 

- Fer un registre de neoplàsia intracranial i dèficit funcional. 

 

- Buscar una millor adaptació als pacients intervinguts de tumor cerebral primari 

del sistema de telerehabilitació cognitiva (PREVIRNEC), desenvolupat inicialment per a 

pacients amb lesió cerebral. 

 

DISSENY 

Assaig clínic, controlat, aleatoritzat, prospectiu i doble cec per avaluar l’eficàcia d’un 

programa de rehabilitació en la cognició i en la qualitat de vida d’un grup de pacients 

amb tumor cerebral primari comparat amb un grup control que rep el tractament 

habitual. 

 

Selecció dels pacients 

Tots els pacients diagnosticats de tumor cerebral primari del nostre hospital (Hospital 

Germans Trias i Pujol) intervinguts quirúrgicament (biòpsia, resecció parcial o resecció 

completa del tumor) es van aleatoritzar a un grup experimental, que va rebre 

rehabilitació cognitiva, o a un grup control, que va seguir el tractament mèdic habitual, 

i al qual es va oferir la possibilitat de rebre el tractament de rehabilitació cognitiva un 

cop acabat l’estudi (grup control en llista d’espera). 
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Criteris d’inclusió 

- Edat: entre 18 i 70 anys (ambdós inclosos). 

- Confirmació histològica de tumor cerebral primari.  

- KPS>60. 

- Disposició d’ordinador a casa. 

- Disposició de connexió a Internet a casa. 

- Acceptació de la participació del programa de rehabilitació cognitiva. 

- Consentiment informat signat. 

 

Criteris exclusió 

- Dificultat en la comprensió de la llengua catalana o castellana. 

- Trastorn mental greu. 

- Demència o retard intel·lectual important. 

- Qualsevol dèficit neurològic establert que dificultés la valoració neuropsicològica 

o el tractament neuropsicològic. 

- Persona analfabeta. 

- Persona que rebutja participar a l’estudi. 

 

PROCEDIMENT 

Intervenció 

El grup experimental va participar en un programa de rehabilitació cognitiva 

informatitzat que va tenir una durada de 12 setmanes (1 hora al dia, durant 4-5 dies a 

la setmana). Primer es va fer una exploració neuropsicològica inicial per detectar les 

alteracions cognitives del pacient; el disseny individualitzat del programa de 

rehabilitació es va basar en aquesta primera exploració. En base als resultats de 

l’exploració, el neuropsicòleg va dissenyar un programa terapèutic setmanal amb 

exercicis dirigits a les alteracions cognitives de cadascun dels pacients. El nivell de 

dificultat de les tasques es va establir d’acord amb un marge terapèutic per tal que no 

fossin ni massa complexes ni massa fàcils, amb l’objectiu d’evitar sentiments de 

frustració i manca de motivació. El sistema informàtic automàticament va ajustar el 

nivell de dificultat de les tasques a partir del percentatge de respostes correctes assolit 

en una mateixa sessió. També es van realitzar sessions setmanals presencials en què 

es van treballar estratègies per pal·liar l’impacte del deteriorament cognitiu en les 

activitats quotidianes i es van proporcionar pautes que permetessin la generalització de 

les habilitats apreses mitjançant les tasques d’ordinador a les situacions del dia a dia. 
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El grup control va rebre el tractament mèdic habitual i se li va oferir la possibilitat, en 

acabar l’estudi, de dur a terme el programa de rehabilitació cognitiva (grup control en 

llista d’espera). 

 

Avaluació clínica i neuropsicològica 

Tots els pacients van completar una entrevista clínica i una exploració neuropsicològica 

de 3 hores de durada durant 2 dies, abans de començar la intervenció (línia base), en 

acabar el programa de 12 setmanes de tractament i 3 mesos després d’haver 

completat aquest programa. El neuropsicòleg que va dur a terme l’avaluació 

neuropsicològica no va participar en les sessions de rehabilitació cognitiva i va ser cec 

pel que fa al tipus d’intervenció que rebien els pacients. 

 

A més, abans de començar la intervenció, al cap de 3 mesos i de 6 mesos, també es va 

realitzar una visita amb el neurocirurgià, el qual va recollir una sèrie de variables 

demogràfiques i clíniques que es detallen a continuació. També es va fer una visita 

amb un metge rehabilitador, que va recollir dades sobre la capacitat funcional i les 

seqüeles neurològiques mitjançant les escales de Barthel, FIM, Lawton i Brody, i la 

NIHSS. 

 

METODOLOGIA 

Mesures clíniques 

- Variables demogràfiques: edat, sexe. 

- Variables clíniques: història mèdica, presentació clínica del tumor, signes i 

símptomes, localització del tumor i mida segons l’RM, KPS, complicacions de la cirurgia, 

mitjana de supervivència, crisis epilèptiques, tractament psicofarmacològic i tractament 

oncològic (radioteràpia o quimioteràpia). 

 

Mesures neuropsicològiques 

Per valorar les funcions cognitives de cada pacient es van administrar proves 

neuropsicològiques específiques centrades a avaluar les funcions cognitives més 

afectades pels tumors cerebrals, com ara l’atenció, la velocitat, la memòria i les 

funcions executives. També es van administrar escales per avaluar la qualitat de vida 

en pacients amb tumors cerebrals, la fatiga i les queixes cognitives percebudes. 
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Mida de la mostra 

En el moment en què es va plantejar el projecte ens vàrem basar en l’únic estudi 

aleatoritzat publicat (Gehring et al., 2009), es va estimar un mida mostral de 64 

pacients per a cada grup. Posteriorment, tenint en compte un nou estudi (Zucchella et 

al., 2013), vàrem estimar, seguint les guies de Cohen, una mida mostral per grup de 

36 subjectes per detectar diferències significatives amb una probabilitat d’error tipus I 

del 5% i amb una potència estadística del 80%. 

 

Limitacions de l’estudi 

Una de les principals limitacions d’aquest estudi és la variabilitat pel que fa al tipus, 

mida i localització dels tumors cerebrals, el tractament mèdic rebut i els efectes 

secundaris d’aquests tractaments, que moltes vegades afecten les capacitats 

cognitives.  

 

 

2. Resultats  

 

La inclusió de pacients candidats a l’estudi va començar el 2 de juny de 2012 i va 

concloure l’1 de juny del 2015. Durant aquest període es van intervenir 250 pacients 

de tumors cerebrals a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Només 86 pacients 

seguien els criteris d’inclusió (164 en van ser exclosos), dels quals 2 es van perdre 

abans de l’aleatorització. Finalment, es van aleatoritzar 84 pacients, 42 a cada grup 

(control i experimental). Durant el curs de l’estudi es van perdre un total de 12 

pacients (10 del grup control i només 2 del grup experimental). 

 

No hi va haver diferències basals estadísticament significatives entre els dos grups 

respecte a les característiques sociodemogràfiques, característiques basals de la 

malaltia, deteriorament cognitiu ni qualitat de vida. En les anàlisis longitudinals 

centrades en la variable principal, el deteriorament cognitiu (impairment index) 

evidenciava que existien unes diferències estadísticament significatives entre els dos 

grups tant al cap de 3 mesos (p=0,02) com al cap de 6 mesos (p=0,03). És a dir que 

el grup experimental presentava un millor rendiment de la cognició globalment al cap 

de 3 i 6 mesos. 
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El grup experimental presentava un rendiment estadísticament superior al cap de 3 

mesos en l’atenció (p=0,02) i funcions executives (p=0,04). Al cap de 6 mesos es 

mantenia la significació en l’atenció i mostrava una tendència estadística per a les 

tasques relacionades amb el llenguatge (p=0,08). Aquestes diferències es van poder 

constatar en la valoració de l’FIM cognitiu amb puntuacions millors del grup 

experimental respecte del grup control al cap de 3 mesos (p=0,003), i, al cap de 6 

mesos, era només una tendència estadística (p=0,08). 

 

Per controlar el possible efecte dels processos neurològics adversos i la progressió de la 

malaltia sobre el rendiment cognitiu es van repetir les anàlisis ajustant aquests factors. 

Després d’haver ajustat per procés neurològic advers i progressió, es mantenien 

diferències significatives en la cognició de forma global al cap de 3 mesos (p=0,03) i 6 

mesos (p=0,04), atenció (p=0,01) i FIM cognitiu (p=0,003) al cap de 3 mesos. 

 

Es mantenien les tendències entre les funcions executives al cap de 3 mesos (p=0,08) i 

al cap de 6 mesos per a les funcions relacionades amb el llenguatge (p=0,07). 

 

Respecte a la qualitat de vida, es va detectar una tendència a tenir uns millors 

resultats en el grup experimental respecte al grup control (escala FACT-G) (p=0,08) al 

cap de 3 mesos. En la subescala funcional, aquestes diferències van ser 

estadísticament significatives (p=0,05) al cap de 3 mesos.  

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions  

 

Els resultats finals obtinguts del nostre projecte demostren que el tractament de la 

rehabilitació cognitiva és eficaç per millorar la funció cognitiva dels pacients 

intervinguts amb tumors cerebrals 3 mesos després de la intervenció quirúrgica i que 

aquestes millores es mantenen en els 3 mesos posteriors.  

 

Aquests resultats són molt potents, perquè s’han obtingut d’una població molt 

heterogènia i relativament petita. Val a dir que aquests resultats s’han aconseguit 

directament de la pràctica mèdica habitual i, per tant, són fàcilment reproduïbles. Els 

dèficits cognitius dels pacients amb tumors cerebrals poden ser causats per diferents 

motius, el tumor per si sol (localització, mida, progressió i grau de creixement), el 
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tractament del tumor (cirurgia, o cirurgia i quimioteràpia o radioteràpia), l’epilèpsia 

secundària al tumor cerebral, la depressió o bé el tractament farmacològic que rep el 

pacient, per exemple, els corticoides, els fàrmacs anticomicials, antidepressius..., o bé 

la combinació de tots aquests factors (Taphoorn i Klein, 2004; Schiff, Lee et al., 2015). 

 

Amb la informació de què disposem amb aquest estudi podem plantejar en estudis 

derivats valorar quina influència podrien tenir cadascun d’aquests factors en el dèficit 

cognitiu i així plantejar estratègies per reduir-ne l’afectació. També tenim previst 

identificar els pacients que podrien obtenir un millor benefici d’aquest tractament i 

excloure aquells a qui no aporti cap benefici (objectiu secundari de l’estudi). 

 

Cal destacar que l’atenció és una de les funcions més alterades dels pacients amb 

tumors cerebrals, i precisament l’atenció és la base de la resta de funcions cognitives i 

de la capacitat de funcionar en el dia a dia de manera autònoma. El tractament de la 

rehabilitació neurocognitiva condiciona una millora rellevant en aquest domini tan 

especial per a les funcions superiors. 

 

Els millors resultats de l’FIM cognitiu en el grup experimental són una mesura que 

confirma la millora en la cognició com a prova objectiva des del punt de vista d’un 

avaluador cec.  

 

Una de les principals limitacions de l’estudi de Zuchella (Zucchella, Capone et al., 

2013) va ser que no s’havia valorat el factor de qualitat de vida en aquest tipus de 

pacient. En aquests moments, el concepte de qualitat de vida aporta un valor 

addicional a les dades clíniques conegudes habituals, ja que serveix com a índex de 

gravetat de la malaltia o de resultats del tractament en un moment concret, com pot 

ser el postquirúrgic. Els nostres resultats mostren una tendència estadística que el 

tractament de la rehabilitació cognitiva millora la qualitat de vida dels pacients 

intervinguts de tumors cerebrals. 

 


