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1. Resum  

 

L’hemorràgia intracerebral (HIC) és una malaltia devastadora i suposa una alta 

morbimortalitat. Representa el 15% dels ictus i les taxes de mortalitat oscil·len entre el 

35 i el 50%, la majoria de casos els dos primers dies des de l’inici de l’ictus. Només el 

20% dels pacients són independents als 6 mesos. Malgrat aquestes xifres alarmants, 

les opcions terapèutiques continuen essent gairebé inexistents, en part pel 

desconeixement dels esdeveniments fisiopatològics que es produeixen després de la 

ruptura del vas. 

 

Els dos esdeveniments principals després de la ruptura del vas són el creixement 

rellevant de l’hematoma (CRH) i l’edema perihematoma. Tot i que l’impacte de l’edema 

perihematoma en el pronòstic no està clar, el CRH s’ha associat de manera independent 

amb un pitjor pronòstic dels pacients. El CRH està present en aproximadament el 38% 

dels pacients i és el principal responsable del deteriorament neurològic, però encara es 

desconeixen les causes que el produeixen. 

 

El creixement precoç de l’hematoma s’ha relacionat amb la presència d’un focus 

d’hemorràgia múltiple a la perifèria del coàgul. Aquesta sagnada activa es podria 

produir per la ruptura de vasos en el teixit de l’hematoma circumdant, com a procés 

secundari a causa del cisallament mecànic produït per l’hematoma i potencialment 

agreujat per la reducció de la perfusió en aquestes regions perihematoma. 

 

L’spot sign (SS) s’ha considerat un marcador d’aquesta sagnada continuada i s’ha 

associat amb l’expansió de l’hematoma i un pitjor pronòstic funcional en pacients amb 

HIC. En l’actualitat, la tècnica més a l’abast per estudiar i identificar l’SS és 

l’angiografia-TC (ATC), que l’identifica en un 25-35% dels pacients amb HIC. No 

obstant això, aproximadament un 20% dels pacients amb SS negatiu en ATC presenten 

més tard un creixement de l’hematoma. 

 

L’objectiu del nostre estudi va ser avaluar si la hipoperfusió perihematoma avaluada per 

TC-perfusió (TCP) està relacionada amb l’expansió de l’hematoma en pacients amb HIC 

i, també, saber si l’addició de la TCP al protocol de diagnòstic actual en pacients amb 

HIC pot millorar la sensibilitat i/o especificitat de la detecció d’SS com a marcador 

predictiu del creixement de l’hematoma. 
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Hi vam incloure 150 pacients, als quals es realitzava una TC cranial basal, 

seguida de TC-perfusió i angiografia-TC. Posteriorment es realitzava un 

postprocessament dels mapes de perfusió, es calculava el volum de l’hematoma i 

es realitzava el seguiment clínic dels pacients. Aquest projecte va patir dos 

problemes principals: d’una banda, les dificultats en el càlcul dels mapes de 

perfusió i, de l’altra, l’endarreriment en la inclusió de pacients i en el 

postprocessament d’imatges degut a l’impacte de la COVID-19. Per solucionar 

el primer problema vam contactar amb un grup de recerca de la Universitat de 

Girona (Politècnica), que, amb un sistema de deep learning, va possibilitar el càlcul 

dels mapes de perfusió. Per resoldre el segon problema vam sol·licitar una pròrroga del 

màxim de temps permès, que van ser 3 mesos. Degut a aquests dos problemes no vam 

poder iniciar la fase d’anàlisi de resultats fins al febrer d’aquest any 2022, la qual cosa 

també ha suposat un endarreriment en la difusió dels resultats. 

 

A continuació, mostrem els resultats parcials, que se centren en l’estudi de l’àrea 

perihematoma mitjançant els mapes de perfusió i el seu impacte en el creixement de 

l’hematoma. Actualment estem treballant en la resta d’objectius que ens havíem 

plantejat. 

 

 

2. Resultats  

 

Antecedents 

El creixement de l’hematoma (CRH) és la principal causa de deteriorament neurològic en 

pacients amb hemorràgia intracerebral aguda (HIC), però la seva fisiopatologia encara 

no està clara. La presència de spot sign (SS) s’ha considerat un predictor independent 

de CRH. 

 

L’objectiu d’aquest estudi és avaluar si la hipoperfusió en l’àrea perihematoma avaluada 

per perfusió de tomografia computada (CTP) està relacionada amb l’expansió de 

l’hematoma en pacients amb HIC i, també, saber si l’addició de CTP al protocol de 

diagnòstic actual en pacients amb HIC pot millorar la sensibilitat i/o especificitat de la 

detecció d’SS com a marcador predictiu del creixement rellevant de l’hematoma. 
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Mètodes 

A l’estudi es van incloure pacients amb una HIC primària i associada a anticoagulació 

de 12 hores d’evolució, entre gener de 2018 i juliol de 2021. 

 

Es va realitzar una TC cranial sense contrast (NCCT), una TCP i una angiografia-TC a 

l’ingrés, així com una NCCT a les 24 i 72 hores. La presència d’SS es va avaluar en els 

estudis ATC i TCP. Els volums d’hematoma i edema perihematoma es van quantificar a 

totes les NCCT mitjançant una segmentació automàtica d’aprenentatge profund (deep 

learning) validada prèviament pel nostre grup (Figura 1 i 2). La diferència de volum 

(>33% i/o 6 ml) entre la TC basal i la TC de control va determinar el creixement 

rellevant de l’hematoma. Els valors de CBV, MTT i CBF es van calcular a la TCP. El 

dèficit neurològic es va avaluar mitjançant l’escala NIH a l’ingrés, a les 24 hores, 72 

hores, 7 dies i 90 dies després de l’ictus. Es va avaluar la mortalitat durant 

l’hospitalització i als 90 dies. També es va avaluar la situació de dependència funcional 

dels pacients mitjançant l’escala Rankin modificada als 90 dies. 

 

Resultats 

Es van incloure un total de 150 pacients (edat mitjana, 73 anys; 38% dones). El temps 

mitjà des de l’inici de l’ictus fins a la TC cranial va ser de 3,25 hores [1,97; 7,69] i el 

14% dels pacients estaven prenent tractament anticoagulant. El creixement rellevant de 

l’hematoma es va detectar en el 22,67% dels pacients. 

 

El sexe femení i l’NIHSS van ser les úniques variables clíniques associades amb 

CRH en l’anàlisi univariant (Taula 1). La pressió arterial en diferents moments 

no va tenir cap impacte en el CRH en la nostra sèrie. El CRH es va associar amb una 

mortalitat més elevada durant l’hospitalització i als 90 dies. 

 

Entre les variables radiològiques, el volum basal de l’hemorràgia, la presència d’SS, el 

nombre d’SS>1, la mida d’SS, la localització lobular de l’hemorràgia, els valors de TMAX 

i TTP en l’estudi de TC-perfusió es van associar amb el CRH (Taula 2). Després de 

l’ajust amb possibles factors de confusió, TMAX va ser l’única variable de TCP 

associada independentment amb el CRH i aquesta associació va romandre significativa 

fins i tot incloent en l’anàlisi multivariant la presència d’SS. A l’anàlisi ROC, TMAX ³5,89 

va demostrar ser el valor més sensible per a la predicció del CRH (sensibilitat, 0,81; 
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especificitat, 0,41). 

 

Conclusions 

El TMAX perllongat es va associar amb el CRH, la qual cosa suggereix un paper 

potencial de l’àrea perihematoma en els mecanismes que condueixen al creixement 

rellevant l’hematoma. 

 

 

 
 
Figura 1. Exemple de dues clapes bilaterals extret d’un pacient amb hipodensitat 
perihematoma. 
 

 
Figura 2. Imatge TC sense contrast i la màscara de probabilitat d’edema perihematoma 
resultant. 
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  Creixement hematoma  
 N=150 no N=109 sí N=41 p- 

value 
Edat 73[62.25;83] 72 [61;82] 78[67;84] 0.115 
Sexe, dona 57 (38%) 34 (31.19%) 23 (56.10%) 0.009 
Temps inici-
TC, hores 

3.25 [1.97;7.69] 3.52 [2.20;8.22] 2.70 [1.73;7.07] 
0.096 

Hipertensió 120 (80%) 90 (82.57%) 30 (73.17%) 0.29 
Diabetis 41 (27.33%) 32 (29.36%) 9 (21.95%) 0.48 
Trastorn cognitiu 17 (11.33%) 10 (9.17%) 7 (17.07%) 0.245 
Tabaquisme 28 (19.31%) 22 (20.75%) 6 (15.38%) 0.570 
Consum alcohol 29 (20%) 19 (18.10%) 10 (25%) 0.444 
Tractament 
estatines 

43 (28.67%) 34 (31.19%) 9 (21.95%) 
0.361 

Antidepressius 28 (18.67%) 20 (18.35%) 8 (19.51%) 1.000 
Anticoagulants 21 (14.00%) 15 (13.76%) 6 (14.63%) 1.000 
Antiagregants 38 (25.33%) 26 (23.85%) 12 (29.27%) 0.639 
TAS ingrés, mmHg 170 

[150.25;188.75] 
169.5 [148;190] 170 [157;185] 0.812 

TAD ingrés, mmHg 88 [77;105.25] 90 [75;106] 87 [80;100] 0.949 
TAS 6 hores, mmHg 139 [125;151.75] 139 [125;150.75] 140.5 [124.5;152.5] 0.603 
TAD 6 hores, mmHg 75 [65;85] 74 [63.25;85] 77 [68.50;83.5] 0.400 
TAS 12 hores, 
mmHg 

135 [123;148] 135 [125.25;143.75] 141 [121;155] 0.385 

TAD 12 hores, 
mmHg 

72. [60.5;81.5] 71 [60.75;81.75] 73 [62.5;80] 0.812 

TAS 24 hores, 
mmHg 

137 [123.75;150] 137 [123.25;149.75] 139.5 [124;150.75] 0.773 

TAD 24 hores, 
mmHg 

71.5 [62.00;82.25] 71 [61;83.5] 77. [65;81.75] 0.575 

TAS 72 hores, 
mmHg 

140 [127.5;150] 139 [128;148] 141.5 
[123.75;152.75] 

0.566 

TAD 72 hores, 
mmHg 

75 [64.5;84] 74. [65;82] 77.5 [63.5;85.75] 0.539 

NIHSS ingrés 10 [5;18] 8 [5;15] 18 [10;21] <0.001 
Hematòcrit 41[37.2;44] 41 [37.8;44] 41[37;44] 0.763 
Plaquetes x1000 221 [182;250.75] 215[175;250] 231[200;251] 0.141 
Leucòcits x1000 8.55 [7.06;10.11] 8.45 [7.13;10.03] 9.06 [6.68;10.41] 0.950 
TTPA 29.1 [26.72;32.27] 29.6 [27.3;32.6] 28.5 [26.4;31.1] 0.098 
INR 1.06 [1.00;1.14] 1.07 [1.01;1.15] 1.03 [1.00;1.11] 0.079 
Colesterol LDL 95 [74;117] 93[66.75;116.5] 98 [80;117] 0.486 
DNP 31 (20.67%) 20 (18.35%) 11 (26.83%) 0.359 
Mortalitat hospital 18 (12.00%) 6 (5.50%) 12 (29.27%) <0.001 
Mortalitat 90 dies 29 (19.73%) 12 (11.11%) 17 (43.59%) <0.001 

 
Taula 1. Anàlisi univariant. Variables clíniques associades amb el creixement rellevant de 
l’hemorràgia intracerebral. TAS, tensió arterial sistòlica. TAD, tensió arterial diastòlica. DNP, 
deteriorament neurològic precoç. 
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  Creixement hematoma  
 N=150 no N=109 sí N=41 p-value 

Presència spot sign 30 (20.13%) 10 (9.26%) 20 (48.78%) <0.001 

Nombre SS 1.50 [1.00;2.00] 1.00 [1.00;1.00] 2.00 [1.00;2.00] 0.018 

Mida SS 6.00 [4.00;8.00] 3.50 [2.25;4.75] 7.00 [5.75;9.00] 0.001 

Invasió ventricular 47 (31.33%) 36 (33.03%) 11 (26.83%) 0.59 

Volum HIC basal, cc 9.23 [4.00;18.45] 6.98 [2.84;15.10] 19.14 [10.34;43.21] <0.001 

Volum HIC 
24 hores, cc 12.20 [3.48;23.19] 6.58 [2.84;15.20] 31.51 [18.05;59.27] 

<0.001 

Volum HIC 
72 hores, cc 9.43 [3.46;20.48] 7.00 [2.75;15.45] 35.09 [18.24;51.45] 

<0.001 

Volum edema 
basal, cc 0.08 [0.03;0.12] 0.06 [0.03;0.11] 0.11 [0.07;0.16] 0.46 

MTT 9.46 [8.24;11.54] 9.60 [8.79;11.57] 8.63 [7.46;11.45] 0.098 
rBF 16.12 [10.58;26.12] 15.98 [10.56;26.24] 16.13 [10.77;25.53] 0.832 
rBV 3.15 [1.98;4.74] 3.20 [2.00;4.72] 3.14 [1.80;4.74] 0.836 
TMAX 7.57 [4.88;10.53] 6.99 [4.54;9.30] 9.72 [6.49;12.36] 0.004 
tMIP 4886.55 

[3802.69;6168.34] 
5223.66 

[3913.94;6271.70] 
4414.34 

[3729.32;5494.52] 
0.26 

TTP 24.28 [21.02;28.01] 23.37 [20.74;26.76] 26.28 [21.91;29.40] 0.022 
rBF_5g:    0.809 
<10 26 (20.47%) 19 (21.11%) 7 (18.92%)  
[10-20] 51 (40.16%) 36 (40.00%) 15 (40.54%)  
[20-40] 31 (24.41%) 23 (25.56%) 8 (21.62%)  
[40-55] 5 (3.94%) 4 (4.44%) 1 (2.70%)  
>55 14 (11.02%) 8 (8.89%) 6 (16.22%)  
rBV_2.5:    0.796 
<2.5 52 (40.94%) 38 (42.22%) 14 (37.84%)  
>=2.5 75 (59.06%) 52 (57.78%) 23 (62.16%)  
MTT_5:    0.155 
<=5 5 (3.91%) 2 (2.22%) 3 (7.89%)  
>5 123 (96.09%) 88 (97.78%) 35 (92.11%)  
rBF_rBCV_MTT:    0.820 
Isquèmica 26 (20.47%) 19 (21.11%) 7 (18.92%)  
Penombra_I 26 (20.47%) 19 (21.11%) 7 (18.92%)  
Penombra_R 56 (44.09%) 40 (44.44%) 16 (43.24%)  
Normal 5 (3.94%) 4 (4.44%) 1 (2.70%)  
Hiperèmia 14 (11.02%) 8 (8.89%) 6 (16.22%)  

 
Taula 2. Anàlisi univariant. Variables radiològiques associades amb el creixement 
rellevant de l’hemorràgia intracerebral. SS, spot sign. 
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3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

El nostre estudi mostra com en l’àrea perihematoma hi ha una àrea de penombra i que 

aquesta s’associa amb el creixement rellevant de l’hematoma, que és una de les 

causes principals de deteriorament neurològic dels pacients amb hemorràgia 

intracerebral i de mortalitat. Aquest fet és d’especial interès, atès que fins ara no 

existeix un tractament eficaç per a aquests pacients i en part és degut a la manca de 

coneixement dels mecanismes fisiopatològics relacionats amb el creixement rellevant de 

l’hematoma. 

 

Les línies futures passen per avaluar l’impacte de la pressió arterial i la cirurgia en 

aquests pacients, tenint en compte els llindars obtinguts en el nostre treball, que 

identifiquen com a pacients en risc aquells als quals es detecten nivells de TMAX ³5,86. 
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