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1. Definició i epidemiologia de les malalties
cerebrovasculars

Les malalties cerebrovasculars (MCV) engloben totes les lesions, focals o di-

fuses, transitòries o permanents, produïdes per una interrupció o alteració

del flux sanguini cerebral, que redueix o elimina completament l’aportació

d’oxigen i glucosa al cervell. Les conseqüències derivades d’aquestes lesions

depenen del vas sanguini afectat i de l’extensió del dany produït.

En l’actualitat està comunament estès el terme llatí ictus per a referir-se de

manera genèrica a tots els trastorns de la circulació sanguínia que resulten en

una aparició sobtada de simptomatologia neurològica. D’origen llatí, el terme

ictus significa ‘cop’, igual que la seva traducció en anglès stroke, la qual cosa

descriu a la perfecció el caràcter sobtat amb el qual sorgeixen les patologies a les

quals fa referència. El caràcter brusc d’aparició de l’ictus no sempre s’expressa

amb una simptomatologia brusca, sinó que els símptomes poden aparèixer de

manera lenta i subtil, de manera que a vegades no és fàcilment identificable

la presència d’un ictus en un primer moment. Amb aquest terme s’engloben

la isquèmia cerebral, l’hemorràgia cerebral i l’hemorràgia subaracnoïdal.

Les malalties cardiovasculars poden ocasionar una sèrie de manifestacions clí-

niques molt heterogènies, àdhuc tractant-se de l’alteració en una mateixa ar-

tèria. Aquesta alta variabilitat simptomatològica, la complexitat de la fisiopa-

tologia d’aquestes alteracions i la vulnerabilitat del sistema nerviós central fan

que l’abordatge terapèutic dels accidents cerebrovasculars (ACV) sigui molt

complicat.

1.1. Classificació de les malalties cerebrovasculars en funció de

la seva naturalesa

En funció de la seva naturalesa, les MCV agudes (ictus o ACV) es poden classi-

ficar en isquèmiques i hemorràgiques. En les primeres es produeix una oclusió

d’una artèria cerebral (vegeu la figura següent, imatge de l’esquerra), mentre

que en el cas dels accidents hemorràgics apareix el trencament d’un vas san-

guini cerebral (vegeu la imatge de la dreta), sia a causa d’una malformació ar-

teriovenosa o a d’un augment sobtat de la pressió arterial. De manera general,

és més freqüent que es vegi afectat per un ACV el sistema arterial cerebral que

el sistema venós (Tirapu, Ríos-Lago i Maestú, 2008).

La incidència dels ACV isquèmics és molt més elevada que la dels accidents

hemorràgics, prop de 85% i 15% respectivament (Díez-Tejedor et al., 2001;

Martínez-Vila et al., 2011).
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1.1.1. Accidents cerebrovasculars isquèmics

Tal com s’ha assenyalat anteriorment, en els ACV isquèmics es produeix una

obstrucció al sistema arterial cerebral i disminueix el flux sanguini que arriba

a la regió cerebral afectada, de manera que es redueix l’aportació d’oxigen i

això produeix danys neuronals irreversibles i, per tant, necrosi tissular.

Al seu torn, els ACV isquèmics es poden dividir en globals (quan l’oclusió

d’una artèria compromet tot el cervell) i focals (quan afecta una regió deter-

minada), i aquests engloben els accidents isquèmics transitoris i els infarts ce-

rebrals (vegeu la figura següent).
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Classificació de les malalties cerebrovasculars agudes

Font: modificat de Martínez-Vila et al., 2011.

1)�Accident�isquèmic�transitori

Quan les alteracions causades per la isquèmia cerebral reverteixen per complet

després d’un breu període de temps (inferior a 60 minuts) i sense evidència de

necrosi, ens trobem davant un accident isquèmic transitori (AIT). La recupe-

ració després d’un AIT és completa passades 24 hores, però solen ser indicatius

de patologia a la circulació cerebral, i en molts casos són el preludi d’un ictus.

Els AIT es poden classificar en trombòtics, embòlics o hemodinàmics en fun-

ció de la causa que els origina, i es poden classificar també sobre la base del

territori cerebral afectat. Així, podem parlar d’AIT carotidis i AIT vertebroba-

silars. El primer, més freqüent (entre el 66% i el 88% dels casos; Ríos-Lago et

al., 2008), sol provocar alteracions motores, com ara disàrtria, feblesa, paràlisi

i símptomes sensorials en cara i extremitats, a més de pèrdua de visió o he-

mianòpsia homònima i alteracions en el llenguatge si l’afectació s’ha produït

a l’hemisferi dominant. En l’AIT vertebrobasilar apareixen disfuncions moto-

res, problemes sensorials, pèrdua de visió, alteracions en l’equilibri, vertigen,

diplopia, disfàgia i disàrtria (Ríos-Lago et al., 2008).
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2)�Infart�cerebral�o�ictus�isquèmic

Quan la falta d’aportació d’oxigen es perllonga en el temps apareixen danys

neuronals irreversibles, i es produeix una necrosi tissular fàcilment observable

mitjançant tècniques de neuroimatge. Al seu torn, l’infart cerebral es pot clas-

sificar en funció de la seva etiologia, el mecanisme d’acció que el produeix,

la topografia vascular, la grandària de l’artèria afectada o la topografia paren-

quimàtica.

Quant al mecanisme d’acció, podem distingir entre infart cerebral d’origen

trombòtic, embòlic i hemodinàmic. El primer es produeix per l’oclusió o este-

nosi d’una artèria cerebral a causa de la presència d’un trombe conseqüència

d’una alteració ateroescleròtica, mentre que en el cas de l’infart embòlic un

coàgul, una bombolla d’aire o un altre cos estrany originat en un altre punt

del sistema vascular és el que produeix l’oclusió. Finalment, quan la perfusió

cerebral està compromesa de manera global ens trobem davant un infart de

caràcter hemodinàmic.

1.1.2. Accidents cerebrovasculars hemorràgics

En els ACV el trencament d’un vas sanguini cerebral produeix una extravasa-

ció de sang dins de la cavitat cranial com a conseqüència d’una malformació

arteriovenosa o d’un augment sobtat de la pressió arterial. L’inici dels ACV

hemorràgics té un caràcter més brusc que el dels isquèmics, el seu pronòstic

és dolent i la taxa de mortalitat se situa prop del 30%. Entre el 10% i el 20%

dels ACV tenen un caràcter hemorràgic (Díez Tejedor et al., 2001).

La simptomatologia dels ACV hemorràgics és deguda tant al dany focal ocasi-

onat al territori en què s’ha produït el sagnat (a causa del caràcter neurotòxic

de la sang, apareix necrosi tissular al lloc de l’hemorràgia) com a l’alteració

isquèmica que es produeix a les regions cerebrals a les quals deixa d’arribar

aportació sanguínia a causa del trencament del vas.

Els ACV es poden classificar atenent a la topografia del sagnat; així, les hemor-

ràgies poden ser hemorràgies cerebrals parenquimàtiques i intraventriculars i

hemorràgies subaracnoïdals.
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Classificació de les malalties cerebrovasculars agudes

Font: modificat de Martínez-Vila et al., 2011.

1)�Hemorràgia�intracerebral�o�parenquimàtica

Les hemorràgies intracerebrals són les que es produeixen dins del teixit cere-

bral, i la seva simptomatologia està relacionada tant amb el lloc en què s’ha

produït l’hemorràgia, de manera que són diferents els signes i símptomes clí-

nics en cadascuna, com amb el volum total de sagnat.

Les causes principals d’aquest tipus d’hemorràgies són la hipertensió arterial,

el trencament d’aneurismes, els angiomes cavernosos, els tumors cerebrals,

els tractaments amb anticoagulants, l’angiopatia amiloide i l’abús d’alcohol

i drogues. La mortalitat de les hemorràgies parenquimàtiques se situa entre

30% i 50% durant el primer mes d’evolució (Martínez-Vilá et al., 2007).

En funció de la localització de l’hemorràgia, podem parlar d’hemorràgia lobar

(la que es produeix als lòbuls cerebrals), profunda (subcortical, principalment

en ganglis basals i tàlem), troncoencefàlica (la protuberància és la localització

més freqüent) i cerebel·losa.

2)�Hemorràgia�cerebral�intraventricular

Parlem d’hemorràgia intraventricular quan l’alteració comporta un sagnat

produït a l’interior dels ventricles cerebrals, cavitats interconnectades a tra-

vés de les quals flueix el líquid cefaloraquidi (LCR) (vegeu la figura següent).

Aquest tipus d’hemorràgia es considera primària quan l’afectació és directa i

exclusiva sobre el sistema ventricular, i secundària quan el seu origen ha estat

a l’espai subaracnoïdal o al parènquima cerebral i s’ha estès posteriorment als

ventricles.
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Sistema ventricular cerebral

Font: extret de http://classes.midlandstech.edu/carterp/courses/bio210/chap12/lecture1.htm.

3)�Hemorràgia�subaracnoïdal

El cervell està protegit, a més de pel crani, per tres membranes de teixit con-

nectiu (vegeu la figura següent): la piamàter (molt fina i vascularitzada, en

contacte amb el cervell), l’aracnoide (travessada per vasos sanguinis però sen-

se vascularitzar pròpiament) i la duramàter (la més externa de les meninges).

Aquestes meninges actuen com a barrera protectora davant un possible atac

químic, protegint el cervell de les infeccions i dels efectes de substàncies noci-

ves, i a més exerceixen una funció de protecció mecànica gràcies a la presèn-

cia de l’LCR. L’LCR circula per l’espai existent entre la piamàter i l’aracnoide

(espai subaracnoïdal) i gràcies a ell s’esmorteeixen els petits cops al cap.

Quan l’abocament de sang a causa d’un procés hemorràgic ocorre a l’espai

existent entre la piamàter i l’aracnoide, parlem d’hemorràgia subaracnoïdal.

Meninges cerebrals

Font: imatge lliure de drets, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meninges-es.svg

http://classes.midlandstech.edu/carterp/courses/bio210/chap12/lecture1.htm
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meninges-es.svg
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Entre les causes més freqüents de les hemorràgies subaracnoïdals hi ha els trau-

matismes i el trencament d’aneurismes, que formen petites vesícules que so-

bresurten de les artèries del polígon de Willis (vegeu la figura següent): aquest

trencament origina un transvasament abundant de sang a l’espai subaracno-

ïdal.

Polígon de Willis

Font: imatge lliure de drets, https://commons.wikimedia.org/wiki/file%3ACircle_of_Willis_pt.svg

La simptomatologia clínica típica d’una hemorràgia subaracnoïdal sol comen-

çar amb un intens mal de cap acompanyat de vòmits i seguit, o no, de pèrdua

de consciència gairebé immediata i rigidesa al coll; però a vegades la persona

que la pateix pot perdre la consciència sense cap símptoma precedent.

Web recomanada

Vascularització cerebral i
polígon de Willis: https://
www.youtube.com/watch?
v=2RJUS6heEC8.

https://commons.wikimedia.org/wiki/file%3ACircle_of_Willis_pt.svg
https://www.youtube.com/watch?v=2RJUS6heEC8
https://www.youtube.com/watch?v=2RJUS6heEC8
https://www.youtube.com/watch?v=2RJUS6heEC8
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2. Alteracions neuropsicològiques més freqüents per
territoris arterials

2.1. Caròtides internes i artèria cerebral mitjana

El ventall d’alteracions d’un infart de l’artèria caròtida interna (ACI) és ampli,

i pot abraçar des de l’absència de símptomes fins a un infart massiu que afecti

tot el territori de l’artèria cerebral mitjana (ACM), sense arribar a involucrar

l’artèria cerebral anterior (ACA) a causa de les branques col·laterals, que poden

compensar la falta d’irrigació. És habitual que aquests pacients pateixin una

hemiplegia i una hemihipoestèsia contralateral a la lesió; si la lesió es produeix,

a més, a l’hemisferi dominant, es poden observar problemes de llenguatge

(afàsies) en major o menor grau.

Quant als infarts de l’ACM, una afectació tendeix a produir una hemiplegia

contralateral (amb més afectació, generalment, del braç que de la cama), amb

hemihipoestèsia i hemianòpsia homònima contralateral, generalment per le-

sió de la substància blanca de la via visual primària.

Quan l’ACM lesionada és l’esquerra, especialment quan el que es veu més afec-

tat són les regions perisilvianes, és freqüent l’aparició de problemes de llen-

guatge. En els casos més greus, es pot observar una afàsia global, en la qual la

comprensió està afectada i l’expressió és inexistent o està plena d’estereotípies.

Quan la lesió afecta principalment regions frontals, la manifestació és una afà-

sia en la qual prevalen els problemes de producció del llenguatge (afàsia de Bro-

ca), amb un llenguatge poc fluid i costós, agramatical, amb una pobra capaci-

tat de repetició però amb la comprensió relativament preservada. Aquests pro-

blemes de llenguatge solen anar acompanyats d’apràxies orofacials, problemes

en l’escriptura (agrafies) i dificultats en la lectura (alèxies). Quan la lesió afecta

les regions posteriors, és freqüent un discurs fluid i fins i tot prolix, carregat de

parafàsies fonèmiques i semàntiques que es poden arribar a manifestar com a

neologismes i amb problemes importants en la repetició i la comprensió (afà-

sies de Wernicke). És habitual que aquests pacients tinguin també problemes

en l’escriptura i, especialment, en la lectura (agrafia i alèxia). En definitiva, les

alteracions del llenguatge produïdes pels infarts de l’ACM esquerra són molt

heterogènies tant pel que fa als processos afectats com a la gravetat, i poden

anar des d’una pèrdua completa del llenguatge (afàsia global) fins a problemes

específics en la repetició (afàsia de conducció) o en la denominació, passant

pel tipus d’afàsies «clàssiques» que s’han comentat anteriorment. És habitual

que quan es veu afectada aquesta artèria també es puguin observar problemes

en l’organització i seqüenciació d’actes motors propositius (apràxies), que po-

den afectar tant els gestos com l’ús d’objectes comuns. Una coneguda síndro-

me causada per l’oclusió de l’ACM esquerra és la síndrome de Gerstmann, que
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cursa amb agnòsia digital, agrafia pura, desorientació dreta-esquerra i discal-

cúlia. Aquestes alteracions solen acompanyar la lesió del lòbul parietal esquer-

re. Es poden produir així mateix alteracions emocionals i conductuals, les més

freqüents de les quals són la labilitat emocional, l’emocionalisme (o inconti-

nència emocional; per exemple, dificultat per a controlar el plor) i la depressió.

En els casos en què l’artèria afectada és l’ACM, és molt freqüent l’aparició de la

síndrome de negligència esquerra, que cursa amb manca d’atenció unilateral

espacial esquerra, hemiasomatognòsia (ignorància del costat esquerre del cos)

i dificultats per a fer moviments al costat esquerre. Acompanyant la síndrome

de negligència, poden aparèixer alèxies, agrafies i acalcúlies de tipus espaci-

al, a més d’un altre tipus d’alteracions visuoespacials. És freqüent també que

aquests pacients experimentin dificultats per a organitzar objectes a l’espai

(apràxia visual i constructiva), i fins i tot organitzar-los en relació amb el propi

cos (apràxia del vestir). Amb certa freqüència, la lesió en regions parietals i

frontals dretes implica també alteracions en els processos atencionals, com ara

l’atenció sostinguda. Quan es produeixen alteracions conductuals i emocio-

nals, és habitual que aquests pacients experimentin apatia i indiferència afec-

tiva o, a vegades, desinhibició conductual, i són menys freqüents la depressió i

els trastorns de l’estat d’ànim. Cal destacar la gran prevalença de l’anosognòsia

(falta de consciència de les dificultats) després d’infarts de l’ACM dreta.

Territoris vasculars: visió lateral

Font: imatge lliure de drets https://commons.wikimedia.org/wiki/file:Cerebral_vascular_territories.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/file:Cerebral_vascular_territories.jpg
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Territoris vasculars: visió medial

Font: imatge lliure de drets https://commons.wikimedia.org/wiki/file:Cerebral_vascular_territories_midline.jpg

2.2. Artèria cerebral anterior

Quan la isquèmia es produeix en regions més proximals, és freqüent una bona

compensació gràcies a l’artèria comunicant anterior. No obstant això, l’infart

distal de l’artèria cerebral anterior tendeix a produir feblesa i hipoestèsia del

membre inferior contralateral a la lesió. Són habituals també els problemes en

el control d’esfínters a causa de la pèrdua de sensibilitat. Quan es veu afectat

el cos callós, és freqüent trobar l’anomenada síndrome de desconnexió, que

cursa amb una agrafia, anòmia tàctil i apràxia del braç i mà drets, a causa de

la desconnexió de l’hemisferi dret de les àrees del llenguatge de l’hemisferi

esquerre.

Les alteracions als lòbuls frontals poden produir problemes executius, com ara

dificultats per a planificar, seqüenciar, iniciar i autoregular el comportament,

o per a generar alternatives de resposta (flexibilitat cognitiva). No són rares les

conductes d’utilització, que són un tipus de resposta de dependència ambien-

tal consistent a utilitzar objectes que estan a l’abast però sense una finalitat

clara, relacionada amb una fallada en els mecanismes inhibidors. Per exemple,

la persona malalta pot agafar un bolígraf i llevar-li el tap o escriure sobre la

taula sense cap objectiu.

https://commons.wikimedia.org/wiki/file:Cerebral_vascular_territories_midline.jpg
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En el cas que es vegi afectat l’hemisferi dominant, es pot observar així ma-

teix una afàsia transcortical motora, caracteritzada per un llenguatge pobre,

poc fluid i gairebé sense espontaneïtat. Al seu torn, la lesió de regions fron-

tals pot produir trastorns atencionals, com problemes per a mantenir l’atenció

en períodes perllongats de temps (atenció sostinguda), inhibir la interferència

d’estímuls distractors (atenció selectiva) o dividir l’atenció entre diferents ac-

tivitats (atenció dividida). La memòria declarativa també es pot veure afecta-

da, especialment després d’infarts bilaterals de l’ACA o després del trencament

d’un aneurisma de la comunicant anterior, que lesiona regions frontobasals

rellevants per a aquest tipus de memòria. En aquests casos, s’observa una am-

nèsia anterògrada amb fabulacions i un cert grau d’amnèsia retrògrada, similar

a les amnèsies diencefàliques.

Finalment, són freqüents les alteracions emocionals i el canvi orgànic de per-

sonalitat, especialment quan la lesió afecta de manera bilateral regions fron-

tals. En aquests casos, es pot observar un perfil d’apatia, amb aplanament emo-

cional, abúlia, lentitud i escassa iniciativa espontània, fins a arribar, en els ca-

sos extrems, a observar-se mutisme acinètic, una condició en la qual la perso-

na malalta amb prou feines inicia un comportament de manera espontània i

mostra un llenguatge gairebé inexistent, reactiu i pobre, relacionat amb lesi-

ons a les connexions entre el lòbul frontal i el nucli caudat. També es pot ob-

servar un perfil de desinhibició conductual, amb inadequació social, verborrea,

escàs control d’impulsos, irritabilitat, hipomania, egocentrisme i infantilisme.

No és infreqüent observar una simptomatologia mixta.

2.3. Artèria cerebral posterior

Les lesions d’algunes ramificacions de l’artèria cerebral posterior (ACP) que

afecten regions talàmiques i subtalàmiques poden donar lloc a símptomes ex-

trapiramidals com hemibal·lisme, corea o atetosi, amb afectació motora i/o

sensorial contralateral a la lesió. Per afectació de les branques que irriguen el

cerebel, es poden donar problemes de coordinació i autocorrecció dels movi-

ments (atàxia), i de l’equilibri, que es poden traduir en trastorns de la marxa.

L’afectació de les branques occipitals pot produir hemianòpsia contralateral

a la lesió. Si l’hemisferi afectat és l’esquerre, es pot produir una alèxia pura,

fruit de la lesió de les connexions entre el còrtex visual i les regions temporo-

parietals rellevants per al llenguatge. Les lesions a l’hemisferi dret tendeixen a

produir alteracions visuoespacials i visuoconstructives (apràxia constructiva).

Les lesions bilaterals de l’ACP poden donar lloc a dificultats perceptives com

l’agnòsia visual (problemes per a reconèixer objectes per la modalitat visual), la

prosopagnòsia (dificultats per a reconèixer rostres) i, en els casos més greus, la

ceguesa cortical. En la majoria d’aquests casos, però especialment en l’última

condició, la persona malalta sol mostrar una important anosognòsia, especi-

alment en fases inicials. A vegades, la lesió bilateral de l’escorça parietal supe-

rior es tradueix en l’anomenada síndrome de Balint, que cursa amb apràxia



© FUOC • PID_00245772 16 Neuropsicologia de les malalties cerebrovasculars

oculomotora (incapacitat per a dirigir la mirada de manera voluntària), atàxia

òptica (dificultats per a coordinar la mà amb la mirada) i simultagnòsia (pro-

blemes per a reconèixer visualment més d’un objecte de manera simultània).

La lesió de les branques temporals de l’ACP, de l’hipocamp i de l’amígdala,

poden donar lloc a greus alteracions en la memòria declarativa en for-

ma d’amnèsia global (especialment si la lesió és bilateral) o problemes

d’aprenentatge verbal o visual (en funció de si la lesió afecta l’hemisferi es-

querre o dret). Quan la lesió afecta l’hemisferi esquerre, són freqüents els pro-

blemes per a denominar objectes per confrontació visual (afàsia anòmica) o

per a denominar específicament colors (anòmia cromàtica), per desconnexió

entre regions occipitals i del llenguatge.

2.4. Altres territoris vasculars

La lesió de l’artèria coroidea anterior pot causar dèficits sensorials i motors com

una hemiparèsia contralateral a causa de la lesió als ganglis basals. No és rara

la presència d’una hemianòpsia homònima contralateral a causa de la lesió

de fibres de la via visual primària. Quan es lesiona l’hemisferi esquerre, es

poden donar quadres d’alteracions del llenguatge similars als que s’han descrit

anteriorment, però predomina fonamentalment la disàrtria. Al seu torn, es

poden observar alteracions de la memòria declarativa i també de la regulació

emocional a causa de lesions en hipocamps i l’amígdala.

L’infart a l’artèria basilar pot provocar seqüeles sensorials i motores molt greus

a causa de la irrigació que fa del tronc de l’encèfal, fonamental per a processos

bàsics com el control de la respiració, i d’una bona part de les vies motores i

sensorials. La lesió bilateral de la base del pont pot causar la síndrome de captivi-

tat, que consisteix en una tetraplegia, anàrtria (incapacitat per a articular sons)

i disfàgia, amb una preservació parcial o completa de les funcions cognitives.

2.5. Infart cerebral hemodinàmic

L’encefalopatia hipoxicoisquèmica, o encefalopatia anòxica, és una patologia

que es produeix com a conseqüència d’una disminució de l’aportació d’oxigen

o la disminució mantinguda del flux sanguini a l’encèfal en la seva globalitat, i

és habitualment conseqüència de parades cardiorespiratòries (PCR), malalties

cardiovasculars, ofegament, intoxicació amb monòxid de carboni o hipoten-

sió arterial, entre altres causes.

L’afectació de l’encefalopatia anòxica és generalment bilateral i simètrica, però

hi ha estructures com l’hipocamp, l’estriat, el tàlem i les cèl·lules de Purkinje

del cerebel que s’afecten amb major intensitat, a més de les regions corticals

limítrofes entre diferents territoris arterials. A causa d’això, i més enllà de les

alteracions motores i sensorials, hi ha una gran heterogeneïtat quant a les alte-

racions neuropsicològiques, que poden incloure des de problemes de memò-
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ria, anòmia, apràxia, alteracions en les funcions executives, problemes visuo-

perceptius i visuoespacials i canvi orgànic de personalitat. Generalment no se

solen produir alteracions severes en el llenguatge, com les afàsies clàssiques.

Els problemes de memòria són uns dels més freqüents en aquest tipus de pa-

tologia. En els casos més greus, es pot observar una amnèsia anterògrada glo-

bal, juntament amb una amnèsia retrògrada. En fases inicials, aquests paci-

ents tendeixen a mostrar-se desorientats i confusos. En els casos més lleus,

l’aprenentatge verbal o visual es pot veure afectat i es poden observar així ma-

teix dificultats per a accedir al lèxic i en la denominació per confrontació visu-

al. Aquests pacients solen experimentar també problemes executius, com alte-

racions en la capacitat per a planificar i seqüenciar la conducta, problemes en

la fluïdesa ideativa i en el raonament abstracte, dificultats en l’autoregulació

de la conducta i rigidesa cognitiva. No són rares tampoc les apràxies a causa de

la lesió en regions parietals i frontals, i aquests pacients mostren problemes en

l’ús d’objectes o, en general, en l’organització voluntària d’actes motors orien-

tats a una meta. Finalment, alguns pacients experimenten dificultats visuals i

perceptives com agnòsies visuals o fins i tot ceguesa cortical, però és habitual

una afectació de les habilitats visuoespacials i visuoconstructives.

Les alteracions conductuals i emocionals també són freqüents en pacients que

han patit una encefalopatia anòxica. Igual que en altres patologies, es pot ob-

servar, bé un perfil tendent a la desinhibició conductual (amb impulsivitat,

irritabilitat, inadequació social, egocentrisme i infantilisme, etc.), bé un perfil

tendent a l’apatia i l’abúlia, amb escassa iniciativa espontània, aplanament i

indiferència emocionals, etc. Algunes vegades es poden observar altres altera-

cions conductuals i emocionals, com labilitat afectiva, agitació i agressivitat.

A causa de l’afectació de regions frontals, aquests pacients solen mostrar una

reduïda consciència dels canvis, especialment en fases inicials.
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3. Avaluació neuropsicològica en els accidents
cerebrovasculars

Com s’ha comentat anteriorment, els ACV comprenen tot un conjunt de pa-

tologies que afecten la vascularització cerebral, sia d’origen isquèmic, hemor-

ràgic o com a resultat d’una anòxia cerebral. Per això, tant els dominis neu-

ropsicològics afectats com la gravetat de les alteracions estaran intervinguts

per factors com el mecanisme fisiopatològic de l’ACV (isquèmic o hemorràgic),

la localització de la lesió (és a dir, el territori arterial afectat) i l’extensió de la

lesió.

En el primer cas, la fisiopatologia de l’ACV, haurem de tenir en compte que

els ACV d’origen isquèmic afectaran generalment les regions corticals i sub-

corticals, a més de la substància blanca, irrigades per l’artèria o artèries infar-

tades, i es preservaran en principi les funcions relacionades amb altres territo-

ris arterials. Així, doncs, podrem trobar alteracions neuropsicològiques focals,

almenys en part predictibles per la localització de la lesió. D’altra banda, els

ACV d’origen hemorràgic respectaran en menor mesura els territoris arterials,

i a les alteracions focals a l’àrea lesionada s’hi podran afegir alteracions distals

al lloc de la lesió (a causa de la isquèmia secundària a l’extravasació de sang

a l’encèfal), a més d’alteracions difuses a causa de l’efecte massa produït per

l’hematoma. El tipus d’hemorràgia també definirà les alteracions neuropsico-

lògiques i el pronòstic general; per exemple, algunes hemorràgies subdurals

(cròniques) podran tenir un efecte lent i insidiós sobre el funcionament gene-

ral, a vegades similar al procés d’una demència de tipus Alzheimer, mentre que

les hemorràgies subaracnoïdals debutaran de manera sobtada i l’afectació serà

pràcticament immediata. Finalment, les anòxies cerebrals (el mecanisme més

freqüent de les quals és la parada cardiorespiratòria) es manifestaran amb un

patró de múltiples infarts en territoris arterials limítrofs, coneguts com a «in-

fart de territori frontera», i en regions d’alt consum metabòlic (per ex., escorça

visual, regions parahipocàmpiques i regions prefrontals). Així, doncs, mostra-

ran amb certa freqüència greus alteracions de memòria, problemes visuoper-

ceptius i visuoespacials i alteracions en les funcions d’ordre superior.

La localització de la lesió, com s’ha assenyalat anteriorment, permetrà pre-

dir la naturalesa de les alteracions neuropsicològiques que es trobaran en

l’exploració. Per exemple, els ACV que afectin l’hemisferi esquerre (per ex.,

infart de l’ACM esquerra) generalment implicaran alteracions lingüístiques i

apràxies en un grau o un altre, mentre que els que afectin l’hemisferi no do-

minant debutaran habitualment amb problemes visuoespacials i atencionals.
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L’extensió de la lesió condicionarà generalment la gravetat dels dèficits neu-

ropsicològics i de la malaltia en general, si bé això no sempre serà així, ja que

lesions petites que afectin algunes estructures clau (com, per exemple, algunes

regions del mesencèfal o la protuberància) podran tenir una manifestació clí-

nica severa.

Finalment, no menys importants seran altres factors diferenciats de la mateixa

patologia, com la comorbilitat de l’ACV amb altres condicions mèdiques (per

ex., malalties coronàries) o els factors demogràfics. Entre aquests, l’edat sem-

bla tenir un efecte important sobre la manifestació clínica i el pronòstic, de

manera que, en general, els pacients més joves tenen una major recuperació.

Així mateix, el nivell cultural i intel·lectual previ, que ha estat anomenat en la

literatura «reserva cognitiva», pot actuar com un factor protector cognitiu en

el sentit que es podran observar compensacions que redueixin l’impacte sobre

la vida quotidiana dels dèficits cognitius. Finalment, amb vista a l’avaluació,

haurem de considerar també la fase en el procés evolutiu de l’ACV. Des de fa

algun temps, es consideren crítics els tres primers mesos des de la lesió, ja que

estan en marxa mecanismes de plasticitat neuronal que afavoreixen la recu-

peració espontània. Aquest període de recuperació es pot estendre a mesos i

fins i tot a un any o dos, si bé més enllà d’aquest període molts dels dèficits

neuropsicològics que es trobin en l’exploració es podran considerar seqüeles

permanents.

En la taula següent figuren algunes de les alteracions neuropsicològiques més

freqüents en els ACV. A causa de la prevalença d’aquestes alteracions, en

l’apartat següent ens centrarem en l’avaluació dels problemes de llenguatge,

les dificultats de memòria, les pràxies, les alteracions visuoespacials i visuoper-

ceptives, la síndrome de negligència i les alteracions emocionals/conductuals.

1)� Llenguatge: Qualsevol avaluació neuropsicològica de l’ACV haurà

d’incorporar proves que permetin valorar el llenguatge en els seus múltiples

components, ja que els problemes de llenguatge seran molt prevalents des-

prés de lesions de l’hemisferi esquerre, especialment de regions perisilvianes

esquerres. Sense entrar a aprofundir sobre el tema, les afàsies poden ser predo-

minantment expressives (amb la comprensió relativament preservada), pre-

dominantment comprensives (amb la producció del llenguatge relativament

preservada), mixtes o globals; a més, encara que l’escriptura i la lectura se solen

veure afectades en major o menor grau, també es podran observar alteracions

específiques en aquestes habilitats (alèxies i agrafies), la repetició o l’accés al

lèxic. És per això que una bona part de les proves neuropsicològiques que per-

metin valorar el llenguatge hauran de valorar, almenys, l’expressió (verbal i

escrita), la fluïdesa del llenguatge, la comprensió (auditiva i escrita), la repeti-

ció i la denominació.

2)�Memòria: Els ACV que afectin els lòbuls temporals, l’escorça prefrontal o

algunes estructures diencefàliques poden tenir com a conseqüència un dèficit

de memòria, que pot ser específica per a un determinat material (verbal per a
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lesions esquerres, visuoespacial per a dretes) o més global en el cas de la me-

mòria declarativa. A més de la memòria a llarg termini, la de curt termini o

memòria operativa també es pot veure afectada, especialment quan ho estan

regions prefrontals. Amb certa freqüència, els infarts de les artèries cerebrals

posteriors, especialment quan són bilaterals, poden provocar una amnèsia an-

terògrada a causa de la seva irrigació d’estructures cerebrals medials fonamen-

tals per a la memòria episòdica. D’altra banda, una conseqüència freqüent del

trencament d’un aneurisma de l’artèria comunicant anterior és, a més dels

problemes executius i les alteracions conductuals, la presència d’una amnèsia

anterògrada amb fabulacions i un cert grau d’amnèsia retrògrada. Aquest perfil

és similar al de les amnèsies diencefàliques, com la produïda per la demència

de Wernicke-Korsakoff. Igual que en altres etiologies, la memòria ha de ser una

àrea de valoració obligada, amb proves com les que figuren en la taula següent.

3)�Pràxies: Les lesions que afectin regions frontals i parietals de l’hemisferi

esquerre (per ex., infart de l’ACM esquerra) tindran sovint un impacte sobre

l’organització dels actes motors voluntaris. Les apràxies ideomotores i idea-

tòries són les més freqüents; en el primer cas, la seqüència de l’acte motor

(sia aquest un gest, una pantomima o l’ús d’un objecte) està preservada, però

s’observen alteracions en cadascun dels seus passos (amb perseveracions, mo-

viments poc coordinats, etc.); en el segon, la mateixa conceptualització i se-

qüenciació de l’acte motor està alterada, però no les accions individuals, la

qual cosa podria afectar l’ús d’objectes i les activitats motores seqüenciades.

Altres apràxies es manifestaran en els moviments orofacials i en la programa-

ció dels moviments necessaris per a la parla (apràxies orofacials i verbals, res-

pectivament) o en la marxa. Un altre tipus d’apràxia freqüentment observada

després d’ACV que afecten l’hemisferi dret és l’apràxia constructiva, o dificul-

tat per a organitzar els elements a l’espai en una disposició concreta, que pot

incloure el vestit (apràxia del vestir) encara que també pot dissociar-se’n. En

general, no es disposen d’instruments estandarditzats per a valorar les aprà-

xies, però la majoria de les bateries i screenings neuropsicològics incorporen

ítems útils per a avaluar-les com, per exemple: imitació o execució de gestos a

l’ordre verbal, simples i complexos, transitius i no transitius; còpia de dibuixos

i dibuixos a l’ordre, execució de pantomimes (per ex.,«fes com si clavessis un

clau amb un martell»), accions complexes per a valorar les apràxies ideatòries

(per ex., «doblega la carta, fica-la al sobre i tanca’l») i seqüències alternants

de moviment.

4)�Alteracions�visuoespacials�i�visuoperceptives: S’estima que fins el 40%

de les persones que han patit un ACV poden tenir algun tipus d’alteració de

la via visual. La pèrdua de la meitat del camp visual contralateral a la lesió,

coneguda com hemianòpsia, és una alteració molt freqüent conseqüència del

dany a la via visual primària (generalment després d’ACV que afecten la subs-

tància blanca, com els ictus de l’artèria cerebral mitjana), per la qual cosa és

important detectar-la durant l’avaluació neuropsicològica. Les alteracions de

la via ventral (la via del «què») són menys freqüents, i generalment són el re-

sultat d’infarts bilaterals (per ex., de les artèries cerebrals posteriors) que afec-
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ten regions temporals inferiors i occipitals; aquestes lesions solen traduir-se en

agnòsies, dificultats per a reconèixer visualment objectes o, en alguns casos,

cares (prosopagnòsia). En les lesions més extenses i bilaterals es pot produir

una condició anomenada ceguesa cortical, amb un gran impacte funcional per

a l’individu. Finalment, els problemes visuoespacials comprenen tot un con-

junt d’alteracions en la representació i el maneig de l’espai, que van des dels

problemes en la memòria espacial, les apràxies constructives, les dificultats en

l’orientació topogràfica, etc. i que s’associen a la via dorsal o via de l’«on». La

lesió bilateral de regions parietooccipitals pot produir un conjunt de símpto-

mes conegut com a síndrome de Balint. Aquesta síndrome comprèn una atàxia

òptica (o dificultat per a coordinar els moviments amb la informació visual),

una apràxia oculomotora (problemes per a controlar voluntàriament la mira-

da) i una simultagnòsia (un tipus d’agnòsia que implica la incapacitat per a

reconèixer més d’un objecte de manera simultània).

5)�Síndrome�de�negligència: La síndrome de negligència esquerra comprèn

un conjunt d’alteracions vinculades a l’atenció que se sol produir després de

lesions als lòbuls frontal, temporal i/o parietal dret; si bé també es pot donar

després de lesions esquerres, és molt menys freqüent. Fins el 90% dels paci-

ents que han patit un infart a l’artèria cerebral mitjana dreta poden experi-

mentar aquesta alteració, i per això qualsevol avaluació neuropsicològica ha

d’incloure proves o ítems per a valorar aquest problema. Els pacients amb sín-

drome de negligència no atenen de manera consistent ni s’orienten cap a la

informació sensorial contralateral a l’infart (Teasell et al., 2008). L’espai igno-

rat per la persona malalta pot ser el personal, el peripersonal (el que pot abas-

tar amb el braç) i l’extrapersonal. Aquesta alteració no solament té un gran

impacte sobre les activitats de la vida quotidiana, sinó que és un marcador

de gravetat quan es perllonga més de sis mesos (Appelros, Nydevik, Karlsson,

Thorwalls, Seiger, 2004). Les tasques que impliquen còpia de dibuixos o dibui-

xos a l’ordre, les tasques de cancel·lació, la tasca de bisecció de línies o el test

del rellotge són exemples de proves utilitzades per a detectar la síndrome de

negligència. No obstant això, també es pot detectar mitjançant l’observació

en activitats de la vida quotidiana, com l’afaitat, activitat en la qual aquests

pacients tendeixen a negligir el costat esquerre de la cara.

6)�Alteracions�emocionals�i�conductuals: Si bé els trastorns orgànics de per-

sonalitat (per ex., desinhibició, apatia, agressivitat) són menys freqüents en els

ACV que en altres etiologies com el TCE, també es poden observar en lesions

que afectin estructures frontals i límbiques, habituals en infarts de les artèries

cerebrals anteriors, o com a conseqüència del trencament d’un aneurisma a

l’artèria comunicant anterior. En general, les lesions produïdes per ACV drets

(per ex., l’infart de l’ACM dreta) tendeixen a produir apatia, aplanament emo-

cional i indiferència afectiva, mentre que les lesions esquerres solen implicar

labilitat afectiva (canvis bruscs en l’estat d’ànim), incontinència emocional

(per ex., tendència a plorar o a riure) o depressió. La consciència dels dèficits

sol ser menor després d’ACV que afecten l’hemisferi dret, i és relativament

freqüent la presència d’anosognòsia en les primeres fases després d’un infart
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de l’ACM dreta, si bé altres factors com la severitat i la localització específica

de la lesió (per ex., si afecta regions frontals) semblen intervenir la presència

d’aquesta alteració. Instruments com l’FBI, l’escala FrSBe o l’índex d’apatia de

Marin permeten definir i quantificar les alteracions primàries a la lesió cere-

bral. Altres escales clíniques, com el qüestionari de depressió de Beck o el de

Hamilton, també permeten adonar-se de les alteracions emocionals, primàries

o secundàries, associades a un ACV.

Alteracions neuropsicològiques més freqüents en els ACV

Alteracions neu-
ropsicològiques

Lesions relaciona-
des freqüentment

Exemples d’alteracions
específiques

Proves d’avaluació
més comunes

Llenguatge�i�comunicació Regions perisilvianes esquerres
(ex: infart ACM esquerra)

• Afàsia (problemes de pro-
ducció i/o comprensió)

• Disàrtria
• Apràxia verbal i orofacial
• Dificultats d’accés al lèxic
• Agrafies i alèxies

• Prova de Boston per a diagnos-
ticar l’afàsia.

• Test de vocabulari de Boston
(BNT)

• Token Test (test de les fitxes)

Apràxia Regions frontals i parietals es-
querres (dretes en l’apràxia visu-
al i constructiva)

• Apràxies ideomotores
• Apràxies ideatòries
• Apràxies constructives

• Pràxies ideatòries i ideatives
• Dibuix del rellotge
• Còpia de la figura del rei

Memòria�i�aprenentatge Regions temporals laterals, fron-
tals i temporals-medials de tots
dos hemisferis.

• Amnèsia anterògrada i/o re-
trògrada

• Problemes d’aprenentatge
verbal/espacial

• Problemes de memòria
operativa (verbal/visual)

• Test d’aprenentatge verbal Es-
panya-Complutense (TAVEC)

• Figura del rei (record immedi-
at/demorat)

• Dígits directes/inversos
• Cubs de Corsi

Problemes�visuals,�visuoespa-
cials�i�visuoperceptius

Regions occipitotemporals i oc-
cipitoparietals, més a l’hemisferi
dret.

• Hemianòpsia o quadranta-
nòpsia

• Agnòsies (aperceptives o as-
sociatives)

• Desorientació topogràfica

• Còpia de la figura del rei
• Test d’orientació de línies
• Tasques de cancel·lació
• Bateria perceptiva BORB

Síndrome�de�negligència Regions frontals, temporals i pa-
rietals de l’hemisferi dret (ex: in-
fart ACM dreta)

• Síndrome de negligència
personal

• Síndrome de negligència
peripersonal

• Síndrome de negligència
extrapersonal (espacial)

• Tasques de cancel·lació
• Dibuix del rellotge
• Tasques de bisecció de línies

Alteracions�emocionals�i�con-
ductuals

Regions frontals i temporals de
tots dos hemisferis, ganglis ba-
sals, etc.

• Apatia
• Desinhibició
• Irritabilitat
• Trastorns afectius (labilitat,

depressió)

• Frontal Behavioral Inventory
(FBI)

• FrSBe
• Escala de depressió de Beck
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4. Rehabilitació neuropsicològica en els accidents
cerebrovasculars

Igual que en altres etiologies de DCA, la rehabilitació neuropsicològica en

l’ACV anirà encaminada a aconseguir la màxima funcionalitat i autonomia

possible en l’individu afectat, mitjançant la compensació o restauració dels

processos cognitius i emocionals alterats que estan comprometent la funci-

onalitat. Novament, la severitat de la lesió i dels consegüents dèficits (mo-

tors, sensorials, cognitius...), i el moment evolutiu d’aquesta, condicionaran

tant l’horitzó rehabilitador (pronòstic) com les tècniques emprades. Aquestes

s’hauran de basar en els dèficits observats durant l’avaluació neuropsicològica,

més aviat que en la naturalesa de la lesió, o fins i tot en les regions concre-

tes que han resultat danyades. A causa de la prevalença d’aquestes alteracions

neuropsicològiques en la patologia vascular, ens centrarem en la rehabilitació

dels problemes de llenguatge, les capacitats visuals i visuoespacials i la síndro-

me de negligència.

1)�Rehabilitació�del�llenguatge

Les tècniques orientades a restaurar el llenguatge es basaran en el perfil con-

cret d’alteracions de la persona malalta. Generalment consisteixen en una sè-

rie d’exercicis ordenats jeràrquicament que comprenen tasques com catego-

ritzar, denominar imatges, repetir fonemes o paraules, complir instruccions,

les tasques de lectoescriptura, etc. Amb relació a les compensacions quan està

afectada la producció oral, és freqüent el disseny i entrenament en algun ti-

pus de sistema alternatiu o augmentatiu de la comunicació (SAAC). Es tractarà

d’un sistema augmentatiu en els casos en què la persona malalta hagi perdut

parcialment la capacitat per a produir de manera verbal i la compensi amb

l’ús de gestos comunicatius, expressions facials, indicacions, pictogrames, etc.

Els sistemes alternatius seran una eina imprescindible quan la producció pels

canals habituals (per ex., oral) estigui totalment compromesa. El SAAC podrà

constituir una eina temporal d’ajuda a la comunicació, mentre es treballen i

milloren els processos lingüístics, o permanent, en cas que l’evolució sigui ne-

gativa. En l’ús d’aquestes eines és absolutament imprescindible tenir la màxi-

ma col·laboració de l’entorn social de la persona malalta, especialment la fa-

mília, ja que es tracta de tècniques que requereixen un gran esforç i implicació,

i planificar la generalització per a l’entorn quotidià. Nombroses publicacions

suggereixen que, en la rehabilitació del llenguatge, aspectes com el nombre

total de sessions de rehabilitació, la intensitat (nombre de sessions setmanals)

i la durada del tractament (més de sis mesos millor) es relacionen amb majors

èxits (Kelly et al., 2010; Brady et al., 2012).

2)�Rehabilitació�dels�problemes�visuals�i�visuoespacials
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Fins el 30% dels pacients que han patit una pèrdua en el camp visual (per

ex., hemianòpsia) poden arribar a millorar parcialment o totalment de manera

espontània. En la rehabilitació d’aquests problemes és molt habitual utilitzar

exercicis que impliquin la cerca visual d’estímuls en el camp visual afectat,

i poden variar tant la naturalesa (per ex., lletres, nombres, dibuixos) com la

quantitat dels estímuls presentats. La idea que subjeu en aquest tipus de tas-

ques és que la repetició pot afavorir la recuperació del camp visual afectat,

a més de l’ús d’estratègies compensatòries que redueixin l’impacte d’aquests

problemes en la vida quotidiana, com ara fer moviments oculars (sacàdics)

més eficaços o girar el cap de manera més àmplia cap al costat afectat. En el cas

de la rehabilitació de les habilitats visuoespacials, és freqüent utilitzar tasques

que impliquin la manipulació i rotació mental d’objectes a l’espai, tasques de

cancel·lació, laberints i recorreguts, planificació i ús de mapes o tasques més

ecològiques com el desplaçament per determinats espais (per ex., l’hospital,

un supermercat), atenent a les claus visuals significatives.

3)�Rehabilitació�de�la�síndrome�de�negligència

Com que es tracta d’un problema complex i que té un gran impacte en la vida

quotidiana de la persona malalta, l’abordatge de la síndrome de negligència

espacial és també molt heterogeni. En el cas de la restauració del procés, la

literatura dóna un ampli suport a l’ús sistemàtic d’activitats, exercicis «artifi-

cials» i de la vida quotidiana que impliquin un rastreig visual cap a la meitat

afectada. Per a això, és habitual utilitzar exercicis de llapis i paper, com ara la

cancel·lació i bisecció de línies, laberints, sopes de lletres, cerca d’imatges, cò-

pia de dibuixos, etc., però també entrenar-se en el rastreig visual en activitats

més funcionals com llegir, desplaçar-se, utilitzar plànols, vestir-se, afaitar-se,

etc. Com que la síndrome de negligència està relacionada íntimament amb la

falta de consciència dels dèficits (anosognòsia), les intervencions orientades a

millorar la consciència de les dificultats i comprendre les conseqüències del

dany cerebral en la vida quotidiana afavoriran el rendiment en aquestes tas-

ques. I viceversa: la implicació sistemàtica en activitats en les quals la persona

malalta hagi de fer una adequada cerca visual i atendre al seu costat afectat afa-

voriran una major presa de consciència del problema. L’ús d’autoinstruccions

durant l’execució d’aquests exercicis i activitats funcionals també sembla te-

nir un efecte positiu. Hi ha altres grups de tècniques, com l’ús d’ulleres amb

prisma, vibradors al coll, etc., que sembla que tenen també bons resultats, si

bé sovint transitoris.

4)�La�compensació�de�la�síndrome�de�negligència

És habitual instigar reiteradament la persona malalta per centrar la seva aten-

ció al costat esquerre i proporcionar-li un feedback immediat sobre la seva exe-

cució. Habitualment, se sol demanar als familiars i a les persones que interac-

tuen habitualment amb ella que se situïn (ells i els objectes significatius, com

la forquilla, el telèfon mòbil, etc.) al costat omès. Com que es tracta fonamen-

talment d’una alteració de l’atenció, utilitzar claus estimulants que destaquin
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suficientment (per ex., línies o bandes de colors brillants que marquin el límit

esquerre del full) pot ajudar a millorar el rendiment de la persona malalta en

aquelles activitats en què s’apliquin.
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