
Quantifiquen el risc i els predictors
d’ictus isqubmic en estenosi de carbtide
El risc de patir un nou accident cerebrovascular isqu mic de I’11,5 per cent en els primers 14 dies
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Un estudi internacional liderat pel
Servei de Neurologia de l’Hospital del
Mar i pel grup de recerca Neurovascu-
lar de l’Institut Hospital del Mar d’Inves-
tigacions Mbdiques (IMIM) ha quantifi-
cat el risc i els predictors d’ictus
isqubmic en pacients amb estenosi de
l’artbria carbtide. Els resultats de
l’estudi, publicats a la revista Neurology,
han confirmat que existeix un alt risc
d’esdeveniments recurrents durant els
14 primers dies desprds de l’accident
isqubmic, que ds el temps recomanat per
fer una intervenci6 per a revascularit-
zar la carbtide.

L’objectiu era quantificar el risc i els
predictors d’ictus isqubmic ipsilateral
en pacients amb estenosi caroffdia
simptom~tica a l’espera de revascula-
ritzaci6 (endoarteriectomia carotidia
[CEA] o stent de l’artbria carbtide)
mitjanqant l’agrupaci6 de les dades de
pacients individuals dels estudis
prospectius recents amb altes taxes de
tractament amb medicaments de
prevenci6 de l’accident cerebrovascu-
lar.Aquest estudi ha agrupat la informa-
ci6 de bases de dades molt ~mplies de
tres grups (del mateix Hospital del Mar,
de l’hospital d’Umea (Subcia) i de Dub]/n
(Irlanda) per a una millor potbncia
estad~stica.

Per l’alt risc d’esdeveniments
isqubmics recurrents al mateix territori
carotidi dins el termini de 14 dies
desprds d’un ictus per estenosi caroffdia
es recomana actualment dur a terme
una CEA. Perb aquesta tbcnica no est~
exempta de risc. Tot i la millora en els

EIs experts del S. de Neurologia de I’Hospital del Mar i del grup de recerca Neurovascular de I’lnst. Hosp. del Mar d’lnvestigacions M~diques (IMIM) que ha n participat a I’estudi.

tractaments de prevenci5 secund~ria i
la millora en els temps de la cirurgia
preco~, calen assaigs aleatoris per
determinar els beneficis i la seguretat de
la revascularitzaci5 d’urg~ncia (prime-
res 72h) en front de la revascularitzaci6
caroffdia subaguda dins dels 14 dies
desprds de l’aparici5 dels s~mptomes.
Aquests assaigs han de servir per deter-
minar quin ds el termini 5ptim per a dur
a terme aquesta intervenciS, per tal de
poder fer el balan~ entre el risc de

recurr~ncia i el risc qnirfirgic i establir,
exactament, si cal intervenir el pacient
o no,i si cal escur~ar el temps per fer-ho.

"Dels 507 pacients amb estenosi
simptom~tica, 377 complien els criteris
d’inclusi5 especificats pr~viament. F~l
risc que tornessin a tenir un accident
cerebrovascular isqu~mic va ser del 2,7
per cent (durant el primer dia), 5,3 per
cent (durant els primers 3 dies), 11,5 per
cent (en els primers 14 dies), i del 18,8
per cent (a 90 dies)", explica ]~lisa

Cuadrado, neurbloga de l’Hospital del
Mar i investigadora del grup de recerca
en Neurovascular de I’IMIM.

Una de les preocupacions de l’estudi
ds que s’hi han inclSs pacients tractats
des de12005, quan els tractaments amb
estatines en dosis altes o la ter~pia dual
amb antiagregants encara no es feia
servir de forma sistem~tica. ]~s possible
que amb els tractaments de prevenci5
secund~ria actuals el risc de recurr~n-
cia sigui mds baix.
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