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Quin era l’objectiu del projecte? 

Avaluar la rellevància clínica del dany de la barrera hematoencefàlica (BHE) mitjançant 

tècniques de ressonància magnètica (RM) en la fase aguda de l’hemorràgia 

subaracnoïdal (HSA) i definir el paper de la hiperglucèmia i de l’estrès oxidatiu en 

aquesta relació. 

 

Què ha descobert? 

Que en la fase aguda de la malaltia existeix un dany agut de la BHE caracteritzat per 

un augment de la seva permeabilitat detectable mitjançant tècniques d’RM. Aquest 

augment de permeabilitat és difús i no focal i es normalitza un cop superada la fase 

aguda de la malaltia. Igualment, l’augment de permeabilitat de la BHE s’associa a una 

pitjor recuperació clínica a mitjà i llarg termini. 

 



D’altra banda, els nivells augmentats de glucosa en sang a l’inici de la malaltia 

s’associen de forma independent a una pitjor recuperació clínica en un efecte mediat 

en part per un increment en el dany cerebral difús (dany neuroaxonal). En un model 

experimental, hem posat de manifest que la hiperglucèmia s’associa a un major dany 

neurològic en un model d’aquesta malaltia i que aquesta relació està vehiculada per 

dany de la BHE (mesurada amb la mateixa tècnica que en els humans) i a més 

exposició a estrès oxidatiu (mesurat amb PET). En el moment de redactar aquesta 

memòria estem completant els estudis farmacològics d’intervenció (administració d’un 

antioxidant) que tenen per objectiu avaluar si, reduint de forma exògena l’estrès 

oxidatiu, es redueix el dany secundari a la hiperglucèmia. 

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

Les potencials aplicacions pràctiques de les troballes són les següents: 

 

· Hem caracteritzat els canvis de la permeabilitat de la BHE en pacients afectats d’HSA 

mitjançant RM. Aquesta tècnica podria ser útil per extreure biomarcadors pronòstics i 

per avaluar el resultat de noves estratègies terapèutiques per a aquests pacients. 

 

· Hem avaluat els mecanismes que actuen de mediadors en la relació negativa entre la 

hiperglucèmia i la recuperació funcional dels pacients afectats amb aquesta malaltia. 

Els marcadors de dany neuroaxonal (nivells circulants de neurofilaments de cadena 

lleugera o índexs extrets d’RM amb tensor de difusió) podrien tenir utilitat com a 

biomarcadors pronòstics o de resposta a intervencions terapèutiques realitzades en la 

fase aguda de la malaltia. 

 

· La caracterització mitjançant tècniques de neuroimatge (RM, PET) d’un model 

experimental d’HSA permetrà l’avaluació longitudinal de tractaments farmacològics per 

reduir el dany cerebral, especialment aquells enfocats a reduir el dany de la BHE o 

l’estrès oxidatiu en condicions d’hiperglucèmia. Detectar un efecte quantificable de 

tractaments antioxidants (com l’àcid úric) que ja s’han assajat en altres malalties 

podria tenir un clar impacte translacional. 


