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1. Resum  

 

L’hemorràgia intracerebral (HIC) és el subtipus d’ictus amb efectes més devastadors, 

però, en canvi, és el que ha presentat menys avenços terapèutics durant els últims 

anys. Representa el 15-20% de tots els ictus i s’associa amb altes taxes de mortalitat i 

de dependència funcional. Només el 10% dels pacients afectats porta una vida 

independent al mes i un 20% d’ells als sis mesos.  

 

L’edat avançada i la hipertensió arterial (HTA) són els factors de risc més rellevants per 

desenvolupar una HIC. S’ha demostrat que l’abordatge d’aquest factor de risc amb un 

tractament antihipertensiu adequat redueix el risc d’HIC entre un 35 i un 44%. En 

canvi, quan succeeix una HIC, continua sense haver-hi un tractament clarament eficaç. 

El control de la pressió arterial (PA) és uns dels pilars fonamentals en el tractament 

durant el període agut de l’HIC. Durant les primeres hores des de l’inici de la 

simptomatologia és freqüent observar un increment de la PA. Aquestes xifres de PA 

elevades s’associen amb un creixement de l’hemorràgia, deteriorament neurològic, 

mort o discapacitat funcional. Per això la majoria dels estudis s’han centrat en la 

recerca de la millor estratègia per promoure la reducció de la PA i prevenir, així, el 

creixement de l’hemorràgia durant la fase aguda.  

 

Estudis recents han destacat la influència clau del temps fins a aconseguir el control de 

la PA en el benefici potencial de la reducció intensiva de la PA sobre la limitació del 

creixement de l’hematoma. 

 

Objectius 

L’objectiu principal del projecte és avaluar l’associació del temps des de l’inici del 

tractament antihipertensiu en la consecució de l’objectiu de la PA amb el creixement de 

l’hematoma a les 24 hores en pacients amb HIC aguda (<6 hores). 

L’objectiu secundari és investigar la influència de la presència de spot signs per 

angiografia per tomografia computada (angioTC), així com el genotip APOE en aquesta 

associació. 

 

Metodologia 

S’ha realitzat un estudi observacional, de cohorts i prospectiu en dos centres terciaris 

d’ictus, a Barcelona. L’estudi ha avaluat tots aquells pacients amb HIC aguda (<6 hores 
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d’evolució des de l’inici de la simptomatologia) i PA sistòlica (PAS) >150 mm Hg que 

hagin ingressat als centres hospitalaris durant el període comprès entre 2018 i 2021. 

En aquests pacients s’ha iniciat un protocol de tractament antihipertensiu endovenós 

amb l’objectiu d’aconseguir reduir la PA per sota de 140 mm Hg. Els pacients s’han 

sotmès a una tomografia computada (TC) inicial i a les 24 hores per realitzar el 

mesurament del volum de l’HIC, a una angioTC multifase per detectar la presència de 

spot signs, a una extracció de sang per determinar el genotip APOE, a un monitoratge 

automàtic i no invasiu de la PA freqüent durant les primeres 24 hores i a una valoració 

neurològica a les 24 h i una valoració de l’estat funcional als 90 dies. 

 

S’ha registrat l’hora de la primera determinació de PAS per sota de l’objectiu de PAS, 

així com la consecució de l’objectiu de PAS durant la primera hora de tractament 

antihipertensiu (objectiu principal). S’ha definit el creixement significatiu de 

l’hematoma en la TC a les 24 hores com un creixement de l’hematoma absolut major a 

6 ml o relatiu de més del 33% respecte a la TC inicial. 

 

 

2. Resultats  

 

Durant els 4 anys de reclutament, es van incloure un total de 274 pacients amb HIC de 

menys de 6 hores d’evolució i PAS superior a 150 mm Hg. En el moment del diagnòstic 

de l’HIC, en tots els casos es va realitzar la TC cranial inicial sense contrast, mentre 

que l’angioTC cranial multifase es va dur a terme en 270 pacients.  

 

Durant les primeres 24 hores, es va realitzar un monitoratge automàtic i no invasiu de 

la PA en tots els pacients. Es va registrar la PA de manera freqüent i en tots el casos es 

va registrar tant l’hora de la primera determinació de PAS per sota de l’objectiu de PAS 

(140 mm Hg) com la consecució de l’objectiu de PAS durant la primera hora de 

tractament antihipertensiu (objectiu principal). L’extracció de la mostra sanguínia per a 

l’avaluació del genotip APOE es va realitzar en 270 pacients, tots els pacients inclosos a 

l’estudi. 

 

A les 24 hores es va realitzar el control clínic i TC de control en 266 pacients (98,5%), 

la totalitat dels pacients vius, mentre que als 90 dies es va registrar la situació vital i/o 

funcional en la totalitat dels casos. 
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En aquests moments estem en realitzant la resta d’anàlisis previstes. 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

El mal pronòstic global de l’HIC fa que aquesta malaltia sigui un problema de salut 

pública important. El present projecte tracta d’una malaltia freqüent amb efectes 

devastadors i amb alta càrrega social per a la qual hi ha una necessitat de trobar un 

tractament que sigui efectiu. 

 

La principal implicació clínica d’aquest projecte ha estat oferir un enfocament que pugui 

ajudar en el disseny de futures estratègies terapèutiques dirigides al maneig agut de 

l’HIC. A més, com que el tractament antihipertensiu endovenós és relativament senzill, 

accessible, segur i de cost baix, si s’apliqués de manera global, els seus efectes podrien 

traduir-se en un benefici absolut important. Aquest projecte ha permès optimitzar els 

protocols assistencials del maneig de pacients amb HIC aguda, introduint la 

importància del temps invertit durant la reducció intensiva de la pressió arterial com un 

indicador de qualitat assistencial.  

 

Cal realitzar més assajos clínics en què els pacients siguin tractats sota un abordatge 

ràpid, intensiu i mantingut de la PA. Aquests estudis podrien confirmar que la reducció 

de la PA pot atenuar el creixement de l’hematoma i millorar els resultats clínics dels 

pacients. 

 

 

4. Bibliografia científica generada  

 

Es preveu publicar dos articles d’aquest projecte durant l’any 2022. 


