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1. Resum  

 

L’hemorràgia subaracnoidal espontània aneurismàtica (HSA) és una malaltia devastadora. 

A l’inici de l’hemorràgia es desencadenen una sèrie de mecanismes perjudicials que 

acaben resultant en disrupció de la barrera hematoencefàlica (d-BHE), amb un paper 

essencial de la hiperglucèmia i de l’estrès oxidatiu. No obstant això, la rellevància clínica i 

els mediadors de la d-BHE no són ben coneguts.  

 

En aquest context, com a principal hipòtesi vam plantejar que les persones afectades per 

una HSA presentarien una alteració precoç i difusa de la permeabilitat de la BHE que 

podria ser quantificada mitjançant tècniques de ressonància magnètica cerebral 

potenciada amb contrast (Dynamic Contrast Enhanced Magnetic Resonance Imaging, 

DCE-MRI), i que la d-BHE es correlacionaria amb la presència de marcadors de dany de 

BHE i de teixit cerebral a la sang i al líquid cefalorraquidi, així com amb la severitat de 

l’hemorràgia inicial. Igualment, el dany de la BHE estaria relacionat amb condicions 

d’hiperglucèmia i d’estrès oxidatiu exacerbat. Finalment, la modulació d’aquests 

mecanismes mitjançant l’administració d’antioxidants dirigits a reduir la d-BHE serà 

beneficiosa en un model preclínic de la malaltia. D’acord amb aquestes hipòtesis, els 

objectius específics de l’estudi van ser avaluar la presència de d-BHE en pacients amb 

HSA mitjançant l’ús de DCE-MRI, avaluar la rellevància pronòstica de la d-BHE, definir el 

paper de la hiperglucèmia i de l’estrès oxidatiu en la d-BHE, i finalment avaluar l’efecte de 

l’administració d’antioxidants dirigits al dany de BHE en un model experimental d’HSA 

mitjançant una aproximació teranòstica en condicions de normoglucèmia i hiperglucèmia. 

D’acord amb aquests objectius vam dissenyar un estudi translacional de la relació entre la 

hiperglucèmia, l’estrès oxidatiu i la d-BHE en pacients afectats per HSA aneurismàtica i en 

un model preclínic en rata. En humans, la d-BHE es va avaluar mitjançant DCE-MRI de 

forma longitudinal en 70 subjectes per definir la seva associació amb variables 

pronòstiques clíniques i radiològiques a curt i llarg termini, amb especial atenció al paper 

deleteri de la hiperglucèmia i de l’estrès oxidatiu. Igualment, es va caracteritzar un model 

experimental d’HSA en rata mitjançant l’avaluació longitudinal de la d-BHE (DCE-MRI) i 

l’estudi in vivo d’estrès oxidatiu al cervell (tomografia per emissió de positrons, MRI d’alt 

camp) en condicions de normoglucèmia i d’hiperglucèmia i es va plantejar la modulació 
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d’aquests mecanismes potencialment deleteris mitjançant l’administració d’antioxidants 

dirigits a reduir la d-BHE, com ara l’àcid úric. 

 

 

2. Resultats  

 

Estudi clínic 

Al final de l’estudi es van reclutar un total de 70 persones afectades per HSA amb 

adquisicions de DCE-MRI avaluables realitzades a les 72+/-48 h (T1) posteriors a 

l’hemorràgia i als 3 mesos (T90). Els mapes de permeabilitat es van postprocessar per 

obtenir els valors de k-trans, que és un biomarcador associat a l’augment de permeabilitat 

de la BHE. Els valors de k-trans es van extreure de tot el cervell, així com de 

segmentacions de substància blanca, grisa i dels diferents territoris d’irrigació arterial del 

cervell. El grau de recuperació clínica es va avaluar utilitzant l’escala modificada de Rankin 

als 3 mesos de l’hemorràgia (bona recuperació, puntuació inferior a 3). L’associació entre 

els valors de permeabilitat (k-trans) i les variables de pronòstic clínic es va avaluar amb 

models de regressió univariant i multivariant ajustats a variables de confusió com l’edat, 

l’afectació clínica i radiològica inicial i la mida de l’aneurisma responsable de l’hemorràgia. 

De les 70 persones incloses, un total d’un 63% eren dones, el 70% tenien una HSA de 

grau I-III a l’escala WFNS, el 61% presentava una distribució de sang difusa amb 

afectació intraventricular i la mediana d’edat era d’uns 55 anys. Els valors de k-trans van 

ser significativament superiors en la neuroimatge realitzada a T1 en comparació amb la 

realitzada a T90, tant a tot el cervell com a les segmentacions de substància grisa/blanca i 

dels territoris arterials (p<0,005 per a totes les comparacions). En els models ajustats, el 

valors elevats de k-trans es van associar de forma independent a una pitjor recuperació 

funcional als 3 mesos [OR ajustat (per cada 10% d’increment en el valor de k-

trans) = 2,16, 95% CI = 1.30-3.58, p = 0,003]. D’acord amb aquestes observacions vam 

poder concloure que l’HSA indueix una alteració difusa i precoç de la permeabilitat de la 

BHE que es pot detectar i seguir amb tècniques de neuroimatge avançades (DCE-MRI) i 

que aquestes alteracions s’associen a una pitjor recuperació neurològica. De forma global, 

aquestes troballes indiquen que la d-BHE és un mecanisme potencialment implicat en el 

dany cerebral secundari a l’HSA i que la seva modulació podria esdevenir una diana 
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terapèutica. En aquesta cohort de malalts no es va identificar una associació entre els 

valors de k-trans durant les primeres 72 hores posteriors l’hemorràgia i els valors de 

glucosa en sang. No obstant això, en aquesta mostra de malalts els valors elevats de 

glucosa recollits durant els primers 3 dies d’ingrés es van associar de forma independent a 

una pitjor recuperació clínica als 3 mesos i aquesta associació estava vehiculada (31%) 

per la presència de dany neuroaxonal avaluat a les 72 hores mitjançant la quantificació 

dels nivells en sang de neurofilaments de cadena lleugera i mitjançant l’anàlisi de la 

integritat microestructural del cervell amb tècniques de ressonància magnètica basades en 

tensor de difusió. No es va trobar cap associació entre els valors de k-trans derivats de les 

adquisicions de DCE-MRI i les concentracions en sang d’altres marcadors de d-BHE com 

ara les metal·loproteïnases de la matriu extracel·lular (MMPs) o marcadors d’estrès 

oxidatiu. 

 

Estudi preclínic 

L’avaluació de l’efecte de la hiperglucèmia en l’HSA experimental es va realitzar en un 

model animal en rata de perforació endoluminal de l’artèria cerebral mitjana. En els 

primers experiments es van avaluar un total de 80 animals subjectes a hiperglucèmia 

moderada o severa (induïda amb l’administració de dextrosa 30 minuts abans de la 

inducció de l’hemorràgia) i amb normoglucèmia. Aquests primers estudis van mostrar que 

la hiperglucèmia s’associava a una taxa de mortalitat superior a la normoglucèmia dins de 

les primeres 24 hores posteriors a l’hemorràgia en comparació amb la condició de 

normoglucèmia. Addicionalment, la hiperglucèmia severa s’associava a una menor 

supervivència als 3 dies de l’hemorràgia en comparació amb la hiperglucèmia moderada o 

la normoglucèmia. Al dia 1 i al dia 3, la hiperglucèmia (severa i moderada) es va veure 

associada a un augment del volum de les lesions isquèmiques cerebrals, a un major efecte 

de massa i a una pitjor funció neurològica en comparació amb la normoglucèmia. 

Igualment, els animals hiperglucèmics mostraven una major d-BHE a les proves de 

neuroimatge (DCE-MRI) en comparació amb els normoglucèmics. De forma addicional, es 

van realitzar estudis amb imatge basada en PET per avaluar l’expressió d’MMPs al cervell 

dels animals estudiats. La captació del radiotraçador emprat ([18F]BR-351) va ser 

superior als cervells dels animals amb glucosa elevada, la qual cosa reflecteix una 

expressió incrementada d’MMPs tant a l’hemisferi ipsilateral com en les lesions 
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isquèmiques en comparació amb els animals normoglucèmics. Aquestes dades obtingudes 

d’animals vius es van confirmar en zimografies realitzades en teixit cerebral, en les quals 

es va observar un augment significatiu de les concentracions d’MMP-9 al dia 1 i d’MMP-2 

al dia 3 en les rates hiperglucèmiques en comparació amb les normoglucèmiques. De 

forma global, en aquest model experimental d’HSA hem pogut definir la relació entre la 

hiperglucèmia i l’activació d’MMPs durant els primers dies després de la inducció de 

l’hemorràgia. Addicionalment, vam utilitzar un radiotraçador sensible a l’estrès oxidatiu 

([18F]-FSPG) en condicions d’hiperglucèmia i de normoglucèmia a les 24 i 72 hores de la 

inducció de l’hemorràgia. La captació del radiotraçador no es va relacionar amb l’estat 

d’hiperglucèmia en aquest model. En el moment de redacció d’aquest informe, els estudis 

d’intervenció basats en l’administració del fàrmac antioxidant àcid úric (no modificat i 

encapsulat en liposomes) es troben en desenvolupament, per la qual cosa encara no hem 

pogut obtenir conclusions definitives. 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

En relació amb la rellevància i possible implicació clínica dels resultats obtinguts, hem de 

destacar diverses observacions.  

 

En primer lloc, hem observat que les persones afectades per HSA presenten una alteració 

aguda, difusa i precoç de la BHE que es pot identificar i quantificar mitjançant tècniques 

de neuroimatge avançada (DCE-MRI). Aquesta alteració de la BHE apareix durant els 

primers dies de l’hemorràgia i es recupera en una fase més diferida. Igualment, la 

magnitud de l’alteració precoç de la BHE es relaciona de forma significativa amb una pitjor 

recuperació clínica als 3 mesos del sagnat cerebral. Aquesta troballa és rellevant des d’un 

punt de vista clínic, perquè per primera vegada hem pogut identificar i quantificar de 

forma reproduïble aquest mecanisme de dany en l’HSA. Així, la utilització d’aquest 

biomarcador d’imatge basat en tècniques avançades podria ser d’utilitat com a marcador 

pronòstic de la malaltia i com a marcador succedani d’eficàcia clínica d’estratègies 

farmacològiques i no farmacològiques enfocades a modular el dany de la BHE en una fase 

precoç. Tot i que no hem pogut observar una relació directa entre la hiperglucèmia i 
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l’augment de permeabilitat de la BHE en aquesta cohort de pacients, sí que hem pogut 

confirmar la rellevància pronòstica de la hiperglucèmia en aquesta malaltia i que aquesta 

relació negativa està vehiculada per la incidència de dany neuroaxonal. Aquesta 

observació és rellevant des d’un punt de vista clínic, perquè dona suport al paper 

potencial protector d’estratègies basades en la modulació dels nivells de glucosa durant 

els primers dies posteriors a l’hemorràgia cerebral i també recolza el paper dels 

marcadors de dany neuroaxonal en l’estratificació pronòstica i en el seguiment de l’efecte 

dels tractaments administrats en la fase aguda d’aquesta malaltia. 

 

En el model preclínic, hem pogut caracteritzar un model experimental d’HSA utilitzant 

tècniques de neuroimatge similars a les emprades a la part clínica del projecte (DCE-MRI) 

i també basades en PET. Hem pogut identificar que la hiperglucèmia promou el dany 

cerebral en aquest model de la malaltia i que aquest efecte està vehiculat en part per un 

major dany a la BHE. La caracterització d’aquest model té un interès translacional clar, ja 

que pot permetre assajar noves teràpies basades a modular els nivells de glucosa o els 

mecanismes de dany induïts per la hiperglucèmia, com ara el dany de la BHE o l’estrès 

oxidatiu. En el moment de redacció de la memòria, els estudis d’intervenció basats en 

l’administració de fàrmacs antioxidants dirigits a les zones de major dany de la BHE es 

troben en la fase final de desenvolupament i, en funció dels resultats, podrien tenir un 

interès de translació clínica. 
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