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Benvolguts amics,

Han sigut 3 mesos molt intensos. Per començar hem pogut realitzar la primera 
etapa del nostre somni i començar a fer conèixer la nostra societat a nivell interna-
cional. Sabeu, a més, que per a mi era un esdeveniment especial, ja que es celebrava 
a la meva ciutat, on vaig néixer i créixer, i m’ha fet molta il·lusió que la pugueu 
conèixer i gaudir. El meu més sincer agraïment a tots aquells que heu fet possible 
aquest 1er Congrés Internacional de la Societat Catalana de Neurologia, juntament 
amb la Societat Polonesa de Neurologia, celebrat a Cracòvia els passats dies 12 i 
13 de març, tant aquells que ens heu ajudat a organitzar-la com a tota la gent que 
heu fet l’esforç de venir a Cracòvia. La vostra presència en un dels esdeveniments 
més important fins a data d’avui de la nostra Societat ha contribuït sens dubte al 
seu  èxit. Als companys que no heu pogut venir, tenim un munt d’idees i projectes 
en els que espero que ens acompanyeu en un futur. En la nostra reunió també han 
participat el Govern de Catalunya i la Conselleria de Sanitat, Hble. Dr. Boi Ruiz i el 
Dr. Josep Pujante. Crec que va ser molt especial per a tots nosaltres i una experiència 
molt positiva tenir-los dos dies al costat, poder conversar amb ells, discutir idees… 
Aquest esdeveniment també ha despertat l’interès de les més altes autoritats de la 
Universitat Jagiellonica, que acaba de celebrar 650 anys de la seva existència. Vam 
poder comptar amb la participació del seu Rector principal Prof. Wojciech Nowak, 
del vicerector Prof. Piotr Laidler  i també de les autoritats del Govern de Polònia, 
representats pel  Mariscal de la Regió de Malopolska, l’Hble. Wojciech Kozak.

Creiem que vam complir amb l’objectiu principal de la reunió que era intercanviar 
coneixements de neurologia entre les dues societats europees i impulsar la visibilitat 
internacional de la Societat Catalana de Neurologia. En les pàgines que segueixen 
us oferim un ampli resum d’aquesta experiència.

També vull donar la benvinguda al setè Grup d’Estudi de la SCN. Aquests mesos s’ha 
consolidat com a nou grup el Grup d’Estudi de malalties neuromusculars que uneix 
neuròlegs i neurofisiòlegs. Felicitem al grup, el qual ha apostat  per la col·laboració 
i la integració, enlloc de la competició. Pel què fa a altres activitats recents, cal 
destacar el gran esforç que el Grup d’Estudi de cefalees ha fet per aproximar-se a 
la CAMFiC, escrivint en col·laboració un excel·lent document de consens sobre el 
diagnòstic i tractament de la migranya crònica. Ens necessitem els uns als altres i 
aquest  és un bon camí per agilitzar la nostra cooperació amb l’atenció primària. 
Els altres grups també han sigut molt actius i trobareu tota la informació referent a 
cada Grup d’Estudi en aquest butlletí. El GECC va organitzar un excel·lent curs de 
neuropatologia sobre demències neurodegeneratives impartit per la  Dra. Ellen Gel-
pí  (Banc de Teixits Neurològics- IDIBAPS) i en una altra reunió es van debatre la guia 
de diagnòstic i tractament de la malaltia d’Alzheimer i el document sobre l’ús del 
PET amiloide, que es presentaran en la propera reunió de la SCN. Del Grup d’Estudi 
de Trastorns del Moviment puc dir que ha anat fent regularment les sessions inter-
hospitalàries trimestrals amb presentació d’interessants casos clínics i clínico-pato-
lògics en les dues darreres edicions a l’Hospital del Mar i l’Hospital Clínic. Del Grup 
d’Estudi de Vascular aquest any hem arribat a la 20ena edició de les seves reunions 
mensuals. Aquests avenços estan en la línia de compromís que vam presentar a tots 
els socis per treballar per una Societat forta i de referència pels nostres neuròlegs. 

Amb tristesa, aquest mes hem dit adéu a Jaume Peres, el nostre “Profe.”, formador 
de molts dels nostres companys neuròlegs i també expresident de la nostra Societat. 
Sempre et tindrem en la nostra memòria.
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2.  IN MEMORIAM

El Dr. Jaume Peres i Serra ens ha deixat el 23 de Gener de 2015. A 
molts neuròlegs de Catalunya se’ns han despertat intensos records 
del seu mestratje, la seva actitut amable i de la seva capacitat de 
transmetre passió per la nostre especialitat. 

El seu pare, el Dr.Peres Casañas, que va ser a París a l´escola del 
mateix Babinski, el va orientar a formar-se amb el Dr.Lluis Barraquer 
Bordas. Amb ell va col.laborar estretament a l’Hospital de la Sta. 
Creu i Sant Pau, i a la consulta privada de l’inolvidable “c/Lauria 
102”, que tenia la biblioteca neurològica més completa de l’època. 
Però la seva feina impagable va ser l´impuls i la formació què va 
donar a tots els aficionats a la Neurologia que el van anar a trobar, 
primer a Sant Pau i desprès a l’Hospital de Bellvitge. 

El Dr.Jaume Peres va saber transmetre l´art de la semiologia neu-
rològica i el gust per la fisiopatologia en els temps, en els que les 
tècniques modernes d´imatge i d´exploració funcional començaven 
a desenvolupar-se. Però sobretot va transmetre la seva capacitat 
d´ensenyar i la seva generositat en traspassar els coneixements clí-
nics. A l´hora, també vàrem poder conèixer la seva dissimulada i 
enorme capacitat d´estimar a la seva familia i a tots els seus alum-
nes.

En el Servei de Neurologia de l’Hospital de Bellvitge ha deixat el seu 
estil.  Fornades succesives de Neuròlegs hem anat entregant a tots 
els que veníen darrera, la seva precissió en l’ examen neurològic, el 
seu sentit pràctic i resolutiu i l´interés per la fisiologia i la fisiopato-
logia.  

La seva aportació científica i la contribució que ha fet a la Neurolo-
gia catalana no han estat petites, però el mèrit més important del 
Dr. Jaume Peres ha sigut la contribució de mantenir un bon nivell 
professional i científic en els temps  menys favorables del segle pas-
sat en el nostre país. 

Gràcies a persones com ell, han pogut les generacions posteriors, 
portar la Neurologia catalana als màxims nivells actuals.

Jordi Montero
Francisco Rubio
Ramón Reñé

Ens veurem molt aviat a la propera XIX Reunió anual de la So-
cietat Catalana de Neurologia a Barcelona el mes de maig. És 
el primer cop que s’articula en base als grups d’estudi incloent co-
municacions orals, i s’ha aconseguit un programa on destaquen els 
continguts científics. I també estem pensant en la propera Reunió 
Internacional en un altre punt del món…

En nom de la junta reitero el meu agraïment i dono la benvinguda 
a tots els nous socis.

Ben cordialment.

Prof. Jerzy Krupinski
President SCN
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4. 1ST. INTERNATIONAL JOINT 
CONFERENCE 

Els passats 12 i 13 de març la Societat Catalana de Neurologia  
juntament amb la Societat Polonesa de Neurologia, van celebrar 
la primera reunió internacional (Joint Conference), tot coincidint 
amb el 650è. aniversari de la Universitat Jagiellonian d’aquesta ciu-
tat i amb la participació de més de 200 professionals de neurologia. 
L’objectiu principal de la reunió era intercanviar coneixements entre 
les dues societats europees i impulsar la visibilitat internacional de 
la nostra societat.

La reunió es va centrar principalment en el maneig diagnòstic i tera-
pèutic avançat de quatre patologies: les malalties cerebrovasculars, 
la malaltia de Parkinson, l’Esclerosi Múltiple i les demències. 

Per part de la Societat Catalana de Neurologia (SCN), es va con-
vidar a participar a grans referents del nostre país; el dijous dia 12 
de març els Drs. Joan Montaner  de l’ Hospital Vall d’Hebron i  Is-
rael Fernández de l’Hospital Mutua de Terrassa, van parlar sobre els 
biomarcadors en el tractament de l’Ictus i, els Drs. Eduard Tolosa de 
l’Hospital Clínic i Alexandre Gironell  de l’Hospital de Sant Pau, van 
fer les seves exposicions sobre els marcadors precoços de la malaltia 
de Parkinson i el maneig del tremolor, respectivament.

El segon dia del congrés, les Dres. Ester Moral de l’Hospital Moisès 
Broggi i la Dra Elena Hernandez de l’Hospital Clínic van aportar 
noves dades sobre el maneig terapèutic de la neurodegeneració i la 
seva mesura per ressonància magnètica a l’Esclerosi Múltiple. Pos-
teriorment, el Dr. Joan Martí-Fàbregas, de l’Hospital de Sant Pau, va 
fer una posada al dia sobre les teràpies de reperfusió a l’Ictus i el Dr. 
Rafael Blesa, del mateix centre, va proposar nous reptes diagnòstics 
a la malaltia d’Alzheimer.

3.  NOTÍCIES

Nomenament del Dr. Albert Lladó con a representat de la SCN al 
Consell Assessor del Pla Director Sociosanitari

25è Aniversari de la FEM (Fundació Esclerosi Múltiple), 16 de nov-
embre 2014 al Liceu de Barcelona

 

Dra. Olga Carmona, Molt Hble. Sr. Artur Mas i Dr. Jerzy Krupinski a la celebració del 
25è aniversari de la Fundació Esclerosi Múltiple, celebra a al Liceu de Barcelona

Dr. Alexandre Gironell, Dr. Antoni Callen, Dr. Yarolsalu Compta, Dr. Joan Martí Fàbre-
gas, Dr. Francesc Purroy i Dr. Eduard Tolosa a la Market Square de Cracòvia

Visita amb el Hble. Dr. Ruiz al  nou Centre de Medicina d’Emergències, Centrum Jana 
Pawła II.
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Per concloure la jornada, representants dels residents en forma-
ció de neurologia, catalans (Dr. Uscamaita de l’Hospital Josep 
Trueta, Dra Neus Falgàs de l’Hospital Clínic i Dra. Roser Ribosa, de 
l’Hospital de sant Pau) i polonesos, varen discutir tres casos reals, 
afavorint l’intercanvi científic entre els més joves i el seu aprenen-
tatge internacional.

El Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya Hble. Sr. 
Boi Ruiz i el Director de l’Oficina de Relacions Internacionals 
i Cooperació Dr. Josep Pujante varen assistir a la inauguració del 
congrés, juntament amb el Hble. Sr. Wojciech Kozak, Mariscal Dipu-
tat de la regió de Malopolska, el Prof. Piotr Laidler, vice-recyor de la 
Universitat Jagiellonian i la Prof. Agnieska Slowik, Cap de l’Institut 
de Neurologia, Collegium Medicum, Universitat Jagiellonian.

El dijous 12 de març es va celebrar un sopar, on membres de la Uni-
versitat Jagiellonian, dels representants institucionals i neuròlegs 
polonesos i catalans, van poder gaudir de la gastronomia local en 
un dels restaurants més antics de la ciutat, el Restaurant Wierzynek 
obert des de l’any 1364. 

El Congrés va ser patrocinat pel vice-rector de la Universitat Jagie-
llonian i finançat parcialment amb fons Europeus (National Scien-
tific Leading Center - KBN) i amb el suport de les aportacions de la 
indústria farmacèutica a la Societat Catalana de Neurologia.

Fotos congrés: http://youtu.be/zfFW1BlzMEI

Uniwersytet Jagiellonski
A delegation from Catalonia visits the JU
Data de publicació: 13.03.2015
http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/wiadomosci/-/jour-
nal_content/56_INSTANCE_w0BB/10172/82430803

Més fotografies:
Data de publicació: 13.03.2015
http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/video-foto/-/journal_
content/56_INSTANCE_iSE9/10172/82414004

Més informació:
Data de publicació: 13.03.2015
http://www.cm-uj.krakow.pl/

Szpital Uniwesytecki w Krakowie
Międzynarodowo o leczeniu udarów
Data de publicació: 13.03.2015
http://su.krakow.pl/o-k-kliniki-neurologii-krakow/miedzynaro-
dowo-o-leczeniu-udarow

TVP Regionalna
Pacjenci z ostrym udarem mózgu stanę na nogi? Jest przełom!
Data de publicació: 13.03.2015
http://www.tvp.pl/tvp-regionalna/aktualnosci/zdrowie/pacjenci-z-
ostrym-udarem-mozgu-stana-na-nogi-jest-przelom/19241096

Dra. Olga Carmona
Secretària SCN
 

AVENTURA CON LA MEDICINA DE MONTAÑA

Conferència impartida pel Dr. Ryn al 1er Congrés Internacional 
SCN, Cracòvia 12 de març de 2015 

Zdzisław Jan Ryn, zdzislawryn@gmail.com
Universidad Jaguelona Collegium Medicum. Cracovia, Polonia

Mi aventura con la medicina y con las montañas continúa más 
de cincuenta años! Desde esta perspectiva puedo confesar que 
pertenezco a los elegidos, a los cuales la suerte permitió relacionar 
armoniosamente la profesión con la pasión, es decir la psiquiatría 
con el alpinismo.

Mi aventura con las alturas empezó en 1966 en el Elbrús, el pico 
más alto del Cáucaso. En la altura de 5000 metros, entre los 
síntomas de estupor de altura, experimenté por primera vez en 
mi vida ilusiones auditivas repentinas: el crujido del piolet clavado 
en el glaciar se convertía en una melodía celestial repetida por un 
eco multiplicado. Experimenté entonces un hermético autismo de 
altura, tan característico para la apatía de las altas montañas. El 
Elbrús significa el Pecho de la virgen, pero el sexo de las montañas 
lo he descubierto muchos años después.

En la cadena montañosa andina una de las formas de expresión 
de este carácter sexual está latente en el nombre de las montañas. 
Los picos más altos representan al varón y en su mayoría el nombre 
“Macchu”; y la hembra con el nombre de “Huayna” (Macchu 
Picchu y Huayna Picchu).

Durante la 6ta Expedición Polaca al Hindu Kush (1971) llevaba las 
investigaciones médicas y psicológicas de mis compañeros de esta 

Dr. Ryn a la serralada de los Andes, Aconcagua



5

compañeros de expedición, tomaba pruebas de sangre y con el 
glucómetro electrónico marcaba el nivel de glucosa para establecer 
su metabolismo durante la aclimatación hasta 6000 m. 

En el diario de expedición apunté entonces más que 200 ensueños 
relatados por los participantes, incluso los míos. Aparecían en ellos 
todos los hilos de la sicopatología del sexo, así como del miedo y 
de la inquietud existencial, escondidos en la realidad y camuflados 
por los mecanismos defensivos.  La disertación “El hombre, el sexo 
y las montañas” (Ryn, 1984) es el resultado, entre otros, de aquellas 
observaciones.

Merece una atención particular la expresión viva de la temática 
sexual en los sueños. Cuando mayor es la altura, más frecuentes 
son los sueños, y el contenido en su mayoría concierne situaciones 
eróticas y sexuales.

En segundo lugar se presentan los sueños de carácter catastrófico 
y familiar. Ellos expresan directamente la amenaza real causada por 
los peligros de las montañas y la añoranza sentida por los familiares. 
Ambos sueños son extraordinariamente reales. Se puede decir que 
dichos sueños, por su contenido e intensidad, satisfacen en una 
manera compensativa esas necesidades que normalmente no se 
pueden realizar durante la travesía. Por eso se les puede reconocer 
como mecanismo de defensa psicológica y terapéutica en una 
situación difícil.

En las pendientes del gigante Cerro Ameghino, en la altura de 
6000 metros experimenté mi aventura montañosa más peligrosa: 
¡la caída por las cascadas de un glaciar desde 90 m de alto! La 
sobreviví, aunque muy herido. Cuanto más rápidamente caía, tanto 
más lentamente, a mí parecer, me acercaba a las rocas al pie del 
glaciar. El aterrizaje fue brutal, pero yo no sentí ningún dolor. El 
dolor vino más tarde ...

La expedición de 14 meses hasta el fin del mundo a los Andes 
Patagonicos (1973/74), fue una coronación de mis experiencias 
médicas y psicológicas. Aunque de los diez participantes 
perduraron sólo cinco al final de la expedición, me proporcionó 
tantas experiencias que todavía no estoy en estado de arreglarlas ni 
usar. Durante la expedición patagónica como en un espejo, a veces 
caricatural, aparecieron todos los hilos de la existencia humana: 
heroísmo y cobardía, amistad y traición, amor y odio; tuvo lugar 
el divorció y el matrimonio, así como la muerte de una persona 
muy cercana. Y observando la vida de la escasa colonia polaca 
en los antípodas latinoamericanos, conocí el sabor del verdadero 
patriotismo y el dolor de la nostalgia por la familia y por la Patria. 
Hemos regresado de esta expedición más larga en la historia del 
alpinismo polaco ya no los mismos, de todos modos diferentes, 
marcados por situaciones extremas, y sobre todo poseídos por el 
encanto de los Andes y sus habitantes (Ryn, 1984). 

De las observaciones realizadas en los Andes en el siglo XVI sabemos 
que los residentes europeos en estas alturas perdían la capacidad 
de reproducción. Una interesante observación sobre este tema la 
realizó el cronista español Fray Antonio de la Calancha (1638). 
Escribe que en Potosí existe la llamada “leyenda negra” que narra 
que en el curso de cincuenta años de poblar esta ciudad no había 
nacido allí ningún heredero de las familias españolas. Las españolas, 
para su procreación bajaban hacia los valles y no regresaban antes 
de que los niños cumplieran el primer año de su vida. Vale la 
pena mencionar que los Indios de Potosí relacionaban el hecho de 
quedarse preñada no sólo con el trato sexual, sino también con la 
participación en una fiesta religiosa, organizada unos mil metros 
más abajo. La capacidad de procreación desaparece en general a la 
altura mayor que 4000 m. Resulta que después de dos semanas de 

expedición. Abarcaron más tarde a la vanguardia del alpinismo 
e himalaismo polaco. Mi tesis del doctorado (1971) sobre los 
trastornos psíquicos en las condiciones del estrés a grandes 
alturas se desarrollaba para llegar a convertirse en mi disertación 
de habilitación sobre la astenia cerebral de altura como efecto 
de la hipoxia de altura. Los resultados de estas investigaciones 
han confirmado claramente la opinión de Jack Longland que ¡las 
grandes alturas matan lentamente al hombre! (Ryn, 1979).

Continuaba mis investigaciones durante la estancia de un año 
en La Paz, la capital más alta del mundo. Hacíamos los registros 
electrocardiográficos y electroencefalográficos en la altura de 5300 
m en un laboratorio primitivo del albergue Club Andino Boliviano 
- Chacaltaya. Algunos años después los Japoneses registraban ya 
los registros del EEG de los que alcanzaron la cima de Everest por 
método telemétrico, aprovechando electrodos instalados dentro de 
los cascos de los alpinistas (¡). Al comparar con esta técnica mis 
investigaciones parecen hoy muy anacrónicas. Pero vale la pena 
recordar que en las alturas aun simple prueba, como la medición 
de la presión arterial o la toma de una gota de sangre exige un 
esfuerzo enorme y a veces un sacrificio de ambas partes, de la parte 
del médico y del alpinista.

Hoy día tengo el coraje de decir que la estancia en las grandes 
alturas tiene más de tormento que de éxtasis. Algunos dicen que 
el alpinismo es un deporte para los masoquistas. El mosaico de 
estos sentimientos contradictorios experimenta a cada audaz que 
se atreve a subir hacia la zona de la muerte, es decir por encima de 
7800 m.

La estancia anual en la capital de Bolivia fue llena de encanto y 
colores del mundo indígena, pero de muchas incomodidades a la 
vez. Esto fue el segundo capítulo de mi gran aventura.

Podía entonces conocer más a los habitantes de los Andes, los 
indios Aymará y Quechua. Describía la estructura de sus cuerpos 
y sus rasgos antropológicos, pero ante todo su extraordinaria 
aclimatación permanente a la vida en el aire enrarecido y las 
temperaturas bajas. Admiraba su resistencia al frío, hambre y 
esfuerzo físico. Descubría los secretos de su uso inmemorial de la 
masticación de coca. Participaba también en las fiestas psicodélicas 
durante la más encantadora fiesta del folklore andino en Oruro ¡Los 
indios se entregan a los bailes y a la celebración de sus costumbres 
pintorescas durante cuatro días y noches! Mi libro “Los Andes y la 
medicina” publicado en La Paz (1981) fue dedicado a los habitantes 
de los Andes.

Experimenté en aquel tiempo una aventura de gran soledad en el 
altiplano boliviano. Durante una excursión de noche vieja, en una 
motocicleta,  me quedé atascado en un terreno completamente 
despoblado donde convergen las fronteras de Bolivia, Perú y Chile, 
en un vivaque improvisado sobre la altura de 4600 m. Una capa 
de nieve de un metro completamente me cubrió, que estaba bajo 
una lona de vivaque. En las sensaciones hipnagógicas pasaba 
por una pesadilla apocalíptica. Oía las voces de mis compañeros 
de expedición: ¡se burlaban de mí y de mi tontería por la cual me 
había metido en tales apuros! Cuando por la mañana logré salir 
debajo de la nieve, vi un paisaje bucólico del pueblo indio y el humo 
ascendiente del fogón en una niebla matinal. Las voces misteriosas 
de mis compañeros resultaron ser mis ilusiones hipnagógicas 
causadas por la extenuación e hipotermia. Por lo menos el pueblo 
indio, tan ilusorio, resultó ser verdadero. Podía regresar a la realidad, 
y después a la civilización.

En 1985 llegó el momento de la expedición a la cumbre más alto 
de las Américas: Aconcagua. Picaba unas decenas de veces a mis 



6

la exposición a una altura de 4 300 m snm, se presentó una notable 
caída del número de espermatozoides y su motilidad.
Gracias a este conocimiento he podido ayudar a dos parejas jóvenes 
de diplomáticos polacos que trabajaban en La Paz. Aprovecharon 
mi consejo y se mudaron a una altura menos elevada y allá ya no 
tenían problemas de reproducción.

Me perseguía una pregunta intrigante, hasta qué altura un hombre 
de valle puede aclimatarse sin perder capacidad para ejercer sus 
funciones básicas. Según se parece, hasta la altura de unos 5400 
m, pero sólo por una corta estancia. ¡Los alpinistas pierden un 
kilogramo de su masa corporal por semana por encima de esta 
altura! Sólo los habitantes permanentes de los Andes pueden vivir 
en estas alturas sin consecuencias más graves.

La mas grave complicación del mal de montaña es  edema cerebral 
y pulmonar de altura. Edema pulmonar de altura fue descrita por 
primera vez por Mosso en los Alpes.  El médico de la expedición, 
Jacotte, padeció esta enfermedad en las cuestas de Mount Blanc 
y desgraciadamente falleció. Durante la expedición a Mount 
Everest, dr Kellas falleció también a causa de la misma enfermedad. 
Algunos otros médicos de expediciones fallecieron en la cuesta de 
Aconcagua! 

Durante mi cooperación anual con el Instituto Boliviano de 
Biología de Altura en La Paz  he experimentado una de mis más 
bellas aventuras profesionales. Una noche me llamaron para 
la consulta a un estudiante de medicina, tendido sin conciencia 
en el Instituto Tórax. El había llegado por avión un día antes de 
Santa Cruz (400 m) a La Paz (4105 m), para continuar sus estudios 
médicos. Ya en el aeropuerto perdió conciencia por corto tiempo; 
le prestaron primeros auxilios. Desde el aeropuerto se dirigió hacia 
el centro de la ciudad y perdió la conciencia de nuevo. Le encontré 
en el hospital en un estado agudo: tendido sin conciencia, con 
los síntomas de cianosis y convulsiones de carácter epiléptico. Al 
completar el informe sobre el paciente y tras su examen medico ya 
no tenía dudas que se trataba de la edema cerebral de altura. Sugerí 
su transporte aéreo inmediato a una altura menor.

La familia del enfermo alquiló un aerotaxi sanitario. El vuelo en una 
avioneta a través de los Andes fue el momento más peligroso. El 
estado del paciente fue crítico. Al traspasar las montañas pedí al 
piloto bajar la altura y volar por encima de la selva. Tras deshermetizar 
la cabina quité la máscara de oxígeno. Durante el vuelo de 1,5 
horas hacia Santa Cruz el estado del paciente se mejoró: la cianosis 
y convulsiones desaparecieron  y se mejoró su respiración. Después 
de dos días en la clínica local el enfermo recuperó la conciencia, 
y los exámenes especializados hechos dos semanas más tarde no 
indicaron síntomas del daño cerebral. Presenté este extraordinario 
casus clínico en el congreso de la medicina de altura en Chamonix 
(Francia). Resulta que este fue entonces el primer caso de la edema 
cerebral de altura, en el que se llegó a salvar la vida del enfermo.

Mi aventura con las montañas y medicina se sigue realizando. Hace 
algunos años, para mi 60 aniversario, durante la expedición a los 
volcanes de Araucanía, enriquecí mis experiencias por un vuelo 
en parapente desde el volcán Llaima. Hasta hoy no he llegado a 
describir las impresiones ambivalentes que me invadieron: el éxtasis 
del vuelo libre y el temor mortal. Uno de nuestros mejores pilotos 
polacos sufrió allí un accidente grave. Se ha podido salvar su vida 
sólo gracias a una acción eficiente con ayuda del helicóptero militar 
de Temuco. 

No es fácil entender la pasión por escalar las montañas, si buscamos 
su respuesta solamente en la esfera médica. Recordemos la ofrenda 
emocionante de Wanda Rutkiewicz, la primera mujer europea que 

alcanzó la cima de Everest, el regalo para Juan Pablo II en  Cracovia, 
¡lo fue una pequeña piedra llevada de la cima del Everest!
Se parece que la esencia del alpinismo penetra no sólo la esfera 
biológica del hombre, sino también está tocando su esfera mística y 
religiosa. Probablemente tiene origen en el miedo primitivo y en el 
culto de las montañas como la sede de los dioses.

Y por eso Edmund Hillary, el primer hombre que alcanzó el Everest 
y el recién huésped honorífico de la Universidad Jaguelona de 
Cracovia, ha dejado una pequeña cruz en la cumbre. Y también por 
eso los habitantes de las montañas ponen las cruces en las cumbres. 
Varias naciones tienen sus montañas sagradas. 

Voy a citar las palabras de mi amigo y quien alcanzó la cumbre 
del Everest, dr José Antonio Pujante Canesa de Barcelona. Al libro, 
donde narra esta hazaña, dio el título significativo: No vi Dioses en 
la cima del Everest. Pero confesó que en esa altura ya ¡sentía Su 
proximidad como nunca jamás!  Debo mucho a mi aventura con las 
montañas y con la medicina, Pero aún más debo a mis compañeros 
de montaña. Muchos de ellos se quedaron en las montañas para 
siempre. Uno de mis amigos, alpinista y cineasta, perdió la vida 
en la Himalaya rodando una película sobre ..... la muerte en las 
montañas. El peso emocional de esta pérdida  ensombrece la alegría 
de la aventura montañosa con la medicina. A pesar de mis mejores 
intenciones, los resultados de mis investigaciones no impidieron la 
muerte de tantos de mis amigos. 

Unos dicen que las montañas atraen como un magnesio. Otros 
creen que las montañas son como una droga, que el nivel de 
adrenalina asociado con el éxtasis de alcanzar una cumbre lleva a 
la adicción y a la búsqueda de las emociones todavía más fuertes.
El ambiente de las altas montañas ha formado un tipo de hombre 
montañero específico. Tanto en la personalidad de los alpinistas, 
como en las personas que trabajan en las montañas se puede 
observar una esfera místico-religiosa desarrollada. Esto concierne 
particularmente a los mineros que extraen de la Madre Tierra sus 
tesoros para el aprovechamiento del hombre. 

Roman Rogowski, el sacerdote y alpinista polaco, en su “Misticismo 
de las montañas” (1985) dice aun más: 

Las montañas son sagradas por la creación sacra, por un 
sagrado cósmico [...]. Las montañas hablan sobre el transcurso 
del tiempo y enseñan como pasar. Son un paisaje de la verdad 
sobre lo aventurado que la condición humana es. El hombre 
vive abajo como un borracho, un drogadicto crónico, aturdido 
por el caos y rapidez, por aspiración a la materia y al poder. 
Vive como si fuera a vivir aquí y ahora para siempre. En realidad 
pasa más rápidamente de lo que piensa. [...] El hombre en 
las montañas, rozándose con el transcurso como un animal 
domesticado, vive con la conciencia de una verdad amarga, 
pero la verdad – la verdad sobre el hecho de que su vida es 
“como una gota de agua sacada del mar o como un grano de 
arena” (Syr 18, 10).

La aventura mía con la medicina de montaña continúa. 
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5. XIX REUNIÓ ANUAL DE LA SOCIETAT 
CATALANA DE NEUROLOGIA

PROGRAMA PRELIMINAR

DIVENDRES 13 DE MAIG 2015 

16.30-17.30 Acreditació

17.30-18.15 Conferència Cefalea.  (SALA 10)

 Tractament de la migranya, el que tenim i el que 
està per venir

 Dr. Mariano Huerta Villanueva. Hospital de Viladecans. 
Barcelona

18:15 - 19:00 Conferència Magistral “Dr. Ll. Barraquer 
Roviralta”    (SALA 10)

 Els trastorns de son importen a Neurologia
 Dr. Joan Santamaria. Hospital Clínic de Barcelona

19:00-19:30 Sessió de pòsters I
 Moderen:
 Dr. Adrià Arboix. Hospital CAPIO Sagrat Cor. Barcelona
	 •	Cefalees
	 •	Vascular
 Dr. Jordi Diaz. Hospital Universitari de la Santa Creu i 

Sant Pau. Barcelona
	 •	Trastorns	del	Moviment
	 •	Esclerosi	Múltiple
	 •	Neuromuscular/EMG

DIJOUS 14 DE MAIG 2015

08:00 - 09:00 Acreditació

08:30 - 09:00 Acte inaugural

09:00 - 11:00 Comunicacions Orals 1 (Esclerosi Múltiple)   
(AUDITORI)

 Moderen:
 Dra. Laura Bau. Hospital Universitari de Bellvitge. 

L’Hospitalet
 Dra. Laura Gubieras. Hospital Moisès Broggi. Sant Joan 

d’Espí

09:00 - 11:00 Comunicacions Orals 2 (Neuromuscular+EMG)    
(SALA 10)

 Modera:
 Dra. Anna Pellisé. Hospital Joan XXIII. Tarragona

11:00 - 11:30 Pausa

11:30 - 13:30 Grup d’Estudi Esclerosi Múltiple (SALA 10)

 Moderen:
 Dr. Raúl Pelayo. Institut Guttmann. Badalona
 Dra. Virginia Casado. Hospital de Mataró. Consorci 

Sanitari del Maresme

11:30 – 12:00 Tractament RIS
 Pros: Dra. Yolanda Blanco. Hospital Clínic de Barcelona
 Contres: Dra. Elvira Munteis. Hospital del Mar. Barcelona

12:00 – 12:20 Tractament a les formes progressives de l’EM
 Dr. Jaume Sastre. Hospital Universitari Vall d’Hebron. 

Barcelona

12:20 – 12:40 Quan retirar el tractament a l’EM
 (conclusions de la reunió a Tarragona)
 Dr. Jordi Batlle. Hospital Sant Pau i Santa Tecla. 

Tarragona

12:40 – 13:00 Estudis amb teràpies cel·lulars a Catalunya
 Dra. Cristina Ramo. Hospital Germans Trias i Pujol. 

Badalona

13:00 – 13:30 Presentació actualització de la guia de tractament a 
l’EM de l’SCN

 Dr. Luis Brieva. Hospital Arnau de Vilanova. Lleida
 Dr. Lluís Ramió-Torrentà. Hospital Dr. Josep Trueta. 

Girona

11:30 – 13:30 Grup d’Estudi Neuromuscular/EMG  (SALA 10)

11:30 – 12:10 Relació dels mitocondris amb les neuropaties 
perifèriques hereditàries

 Dr. Francesc Palau. Hospital Sant Joan de Déu i CIBERER. 
Barcelona

12:10 – 12:50 Malaltia de Charcot- Marie- Tooth: revisió
 Dra. Teresa Sevilla. Hospital Universitari i Politècnic La 

Fe. València

12:50 – 13:10 Discussió

13:10 – 13:30 Reunió Administrativa Neuromuscular / EMG

13:30 – 14:00 Conferència Magistral “JL. Ramon i Cajal”    
(AUDITORI)

 Controvèrsies diagnòstiques i terapèutiques en la 
carcinomatosis meníngia.

 Dr. Jordi Bruna. Hospital Universitari de Bellvitge. 
L’Hospitalet

14:30 – 15:30 Dinar de Treball

15:30 – 17:30 Comunicacions Orals 3 (Vascular)   (AUDITORI)

 Moderadors:
 Dr. Víctor Obach. Hospital Clínic de Barcelona
 Dr. Àngel Ois. Hospital del Mar. Barcelona

15:30 – 17:30 Comunicacions Orals 4 (Trastorns del Moviment)    
(SALA 10)

 Moderen:
 Dr. Alexandre Gironell. Hospital de la Santa Creu i Sant 

Pau. Barcelona
 Dr. Oriol de Fàbregues. Hospital Universitari de la Vall 

d’Hebron. Barcelona

17:30 – 18:00 Pausa

18:00 – 20:00 Grup d’Estudi Vascular (AUDITORI)

 Ictus criptogènic: un repte diagnòstic i terapèutic en 
el maneig actual del pacient amb ictus isquèmic.

18:00 – 18:05 Introducció
 Dr. Joan Martí-Fàbregas. Hospital Universitari de la Santa 

Creu i Sant Pau. Barcelona

18:05 – 18:25 Ictus criptogènic: definicions i abordatge pràctic de 
l’estudi etiològic de l’ictus

 Dr. Tomás Segura. Complejo Hospitalario Universitario 
de Albacete

18:25 – 18:45 L’arteria: importància de les arteriopaties 
intracranials i  metodología diagnòstica

 Dr. Àngel Ois. Hospital del Mar. Barcelona
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18:45 – 19:05 El cor: quan un ictus criptogènic és en realitat 
cardioembòlic?

 Dr. Joaquín Serena. Hospital Dr. Josep Trueta. Girona

19:05 – 19:25 La sang: estats protrombòtics en pacients amb ictus 
criptogènics

 Abordatge diagnòstic pràctic.
 Dra. Raquel Delgado-Mederos. Hospital Universitari de 

la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

19:25 – 19:45 Prevenció secundària dels pacients amb ictus 
isquèmic criptogènic. Importància dels nous 
anticoagulants.

 Dr. Antoni Dávalos. Hospital Germans Trias i Pujol. 
Badalona

19:45 - 20:00 Discussió

18:00 – 20:00 Grup d’Estudi Trastorns del Moviment (SALA 10)

18:00 – 19:00 Taula Rodona: Malaltia de Huntington: nous 
coneixements

 Coordinadora:
 Dra. Matilde Calopa. Hospital Universitari de Bellvitge. 

L’Hospitalet

18:00 - 18:15 Història natural i nous criteris diagnòstics
 Dra. Matilde Calopa. Hospital Universitari de Bellvitge. 

L’Hospitalet

18:15 - 18:30 Què ens ensenyen els estudis de neuroimatge?
 Dr. Jesús Pérez. Hospital Universitari de la Santa Creu i 

Sant Pau. Barcelona

18:30 - 18:45 Etiopatogènia de la malaltia de Huntington: 
modificadors genètics

 Dr. Josep Gàmez. Hospital Universitari de la Vall 
d’Hebron. Barcelona

18:45 - 19:00 Present i futur en el tractament de la malaltia de 
Huntington

 Dr. Esteban Muñoz. Hospital Clínic de Barcelona

19:00 – 20:00 Should we be thinking of non oral therapies in PD 
earlier?

 Prof. Ray Chaudhuri. King’s College. Londres

20:00 – 20:30 Sessió de Pòsters II
 Moderen:
 Dr. Albert Lladó. Hospital Clínic de Barcelona
	 •	Epilèpsia
	 •	Cognició	i	Conducta
 Dra. Mercè Falip. Hospital Universitari de Bellvitge. 

L’Hospitalet
	 •	Son
	 •	Neurologia	General

21:30 – 23:00 Sopar Oficial (Hotel Alimara)
 Lliurament de Premis
	 •	Premi	social	“A.	Galceran	i	Granés”-
 Associació de lluita contra la Distonia a Catalunya 

(ALDEC)
	 •	Premi	“E.	Beltran	i	Rubió”	a	la	millor	trajectòria	

professional i acadèmica 2014
 Dra. Mercè Boada. Fundació ACE
	 •	Premi	“A.	Codina”	al	millor	article	2014
	 •	Premi	“Beca	Fundació	Societat	Catalana	de	

Neurologia”

 Dra. Marta Torres / Dra. Patricia Pozo. Hospital Vall 
d’Hebron. Barcelona

 Prevencam: Estudi d’estratègies terapèutiques i de 
prevenció per a la Cefalea per abús de medicació

DIVENDRES 15 DE MAIG 2015

08:00 – 09:00 Acreditació

09:00 – 11:00 Comunicacions Orals 5 (Cognició i Conducta)     
(AUDITORI)

 Moderen:
 Dra. Raquel Sánchez-Valle. Hospital Clínic de Barcelona
 Dra. Dolores López Villegas. Centre Assistencial Emili 

Mira. Parc de Salut Mar. Barcelona

09:00 – 11:00 Comunicacions Orals 6 (Epilèpsia) (SALA 10)

 Moderen:
 Dr. Juan Luis Becerra. Hospital Germans Trias i Pujol. 

Badalona
 Dra. Gemma Sansa. Hospital Parc Taulí. Sabadell

11:00 - 11:30 Pausa

11:30 – 13:30 Grup d’Estudi Cognició i Conducta  (AUDITORI)

 Moderen:
 Dr. Albert Lladó. Hospital Clínic de Barcelona
 Dr. Alberto Lleó. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

Barcelona

11:30 – 12:30 Ponència Magistral: Disfunció sinàptica i Membrana 
Neuronal: de la Fisiologia al Tractament

 Prof. Cecílio Álamo. Universidad de Alcalá. Madrid

12:30 – 12:50  Presentació de l’actualització de la Guia de l’SCN de 
diagnòstic i tractament de la malaltia d’Alzheimer

 Dr. Joan Bello. Hospital Moisès Broggi. Sant Joan d’Espí. 
Barcelona

 Dr. Gerard Piñol. Hospital Santa Maria de Lleida

12:50 – 13:10 Presentació del document SCN sobre PET amiloide
 Dr. Alberto Lleó. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

Barcelona
 Dr. Albert Lladó. Hospital Clínic de Barcelona

13:10 – 13:30 Reunió administrativa GECC

11:30 – 13:30 Grup d’Estudi Epilèpsia (SALA 10)

11:30 - 12:30 Evolució del concepte d’Epilèpsia : del focus a la 
xarxa epileptogènica

 Dr. Antonio Donaire. Hospital Clínic de Barcelona

12:30 -13:00 Estat actual del document de consens en el maneig 
de l’Estat de Mal Epilèptic. Grup d’Estudi de l’Estat 
de Mal Epilèptic

13:00 -13:30 Reunió administrativa GEE

13.30 - 14.00 Conferència Magistral “Dr. B. Robert”         
(AUDITORI)

 Genètica de les Encefalopaties epilèptiques 
 Dr. Alfons Macaya. Hospital Universitari Vall d’Hebron. 

Barcelona

14.30 - 15.30 Dinar de Treball

15.30 - 16.00 Premis a les millors comunicacions “LL. 
Barraquer Bordas”  (AUDITORI)
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16.00 - 17.00 Assemblea de socis i eleccions parcials a Junta    
(AUDITORI)

17.00 - 17.30 Pausa

17.30 - 18.30 Sessió resum de presentacions estel·lars de la 
Reunió (AUDITORI)

 Moderador:
 Dr. Jordi Jiménez. Hospital del Mar. Barcelona

6. PREMIS I BEQUES

Premi social “A. Galceran i Granés”
ASSOCIACIÓ DE LLUITA CONTRA LA DISTONIA A CATALUN-
YA (ALDEC)

Premi “E. Beltran i Rubió” 
a la millor trajectòria professional i acadèmica 2014 
Dra. MERCÈ BOADA. Fundació ACE

Premi “Beca Fundació Societat Catalana de Neurologia”
Dra. MARTA TORRES i la Dra. PATRICIA POZO. Hospital Vall 
d’Hebron. Barcelona pel treball titulat, PREVENCAM: ESTUDI 
D’ESTRATÈGIES TERAPÈUTIQUES I DE PREVENCIÓ PER A LA 
CEFALEA PER ABÚS DE MEDICACIÓ

Casos clínics becats al 1er Congrés Internacional SCN. 
Cracòvia 12 i 13 de març 2015

Neus Falgàs 
Dural arteriovenous fistula presenting as Creudtzfelt Jakob 
disease 
Hospital Clínic de Barcelona

Roser Ribosa 
Severity stages in essential tremor: a long-term retrospecti-
ve study using the glass scale. 
Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau

Karol Uscamaita Amaut 
Two cases of hypersomnia secondary to paraneoplastic lim-
bic encephalitis (PLE) 
Hospital Universitai Dr. Josep Trueta de Girona
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7. NEUROLOGIA CATALANA AL MÓN 
 
PARKINSON I TRASTORNS DEL MOVIMENT

The Onset of Nonmotor Symptoms in Parkinson’s disease 
(The ONSET PD study).

MovDisord 2015; 30: 229-37.

Pont-Sunyer C1*, Hotter A, Gaig C1*, Seppi K, Compta Y1*, Katzens-
chlager R, Mas N1*, Hofeneder D, Brücke T, Bayés A2*, Wenzel K, In-
fante J, Zach H, Pirker W, Posada IJ, Alvarez R3*, Ispierto L3*, De 
Fàbregues O4*, Callén A4*, Palasí A4*, Aguilar M5*, Martí MJ1*, Vall-
deoriola F1*, Salamero M1,  Poewe W, Tolosa E1*.
1 Servei de Neurologia,  Hospital Clínic de Barcelona,  Universitat 
de Barcelona, IDIBAPS, Centro de Investigación Biomédica en Red 
sobre Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED), Barcelona; 
2Unitat de Parkinson Teknon, Barcelona; 3Servei de Neurologia, De-
partament de  Neurociències, Hospital Germans Trias i Pujol, Ba-
dalona; 4Unitat de TrastornsdelMoviment, Servei de Neurologia, 
Institut de RecercaVall d’Hebron, Hospital UniversitariVall d’Hebron, 
UniversitatAutònoma de Barcelona, Barcelona; 5Servei de Neurolo-
gia, Hospital Mútua de Terrassa, Terrassa.

Els símptomes no-motors en la malaltia de Parkinson (MP) poden 
precedir l’aparició dels símptomes motors. La relació entre símpto-
mes d’aparició premotora i les característiques motores és limitada. 
L’objectiu ha estat descriure la presència dels símptomes no-motors 
i quan es percep el seu inici en la MP, així com la possible associa-
ció amb el fenotip motor. Avaluàrem la presència i començament 
dels símptomes no-motors mitjançant un qüestionari estructurat en 
109 pacients amb MP diagnosticada recentment sense tractar i 107 
controls de 11 centres espanyols i austríacs. 17/31 símptomes no-
motors eren més comuns en pacients que en controls (p <0,05). En 
general eren lleus i freqüentment eren descrits en diferents inter-
valsde temps abans de l’inici de símptomes motors. Durant els 2 
anys premotors apareixien amb més freqüència anhedonia, apatia, 
problemes de memòria, i manca d’atenció. Els descrits amb ma-
jor freqüència entre 2 i 10 anys premotors foren pèrdua d’olfacte, 
alteracions d’ànim, pèrdua del gust, sudoració excessiva, fatiga i 
dolor. 10 anys abans dels símptomes motors es van percebre  més 
sovint restrenyiment, TCSR, somnolència diürna excessiva i pleni-
tud postprandial. No es va observar correlació entre la quantitat 
de símptomes no-motors i la gravetat motora, l’edat o el sexe. Els 
símptomes no-motors s’associaven en quatre agrupacions: agru-
pació TCSR-restrenyiment, cognitiva, de l’estat d’ànim i sensitiva. 
Cap agrupació es va associar a un fenotip motor específic o amb 
la gravetat. En conclusió, els símptomes no-motors són comuns a 
l’inici de la MP no tractada i apareixen freqüentment en el període 
premotor. En general són lleus, però un subgrup de pacients van 
mostrar un gran nombre de símptomes no-motors, degut principal-
ment als símptomes relacionats amb la cognició. Certs símptomes 
no-motors, quan estan presents en el moment de l’avaluació o en 
l’etapa premotora, ja sigui sols o en combinació, permeten discrimi-
nar MP dels controls.

Correlates of cerebrospinal fluid levels of oligomeric- and 
total-α-synuclein in premotor, motor anddementiastages of 
Parkinson’sdisease.

J Neurol 2015; 262:294-306.

Compta Y*, Valente T, Saura J, Segura B, Iranzo A†, Serradell M†, 
Junqué C,Tolosa E*, Valldeoriola F*, Muñoz E*, Santamaria J†, Cá-
mara A*, Fernández M*, Fortea J#,

Buongiorno M*, Molinuevo JL#, Bargalló N, Martí MJ*.
*Unitat de Parkinson i Trastorns del Moviment, Servei de Neurolo-
gia, ICN,CIBERNED, Hospital Clínic de Barcelona /IDIBAPS / Univer-
sitat de Barcelona; †Unitat Multidisciplinària de Trastorns del Son, 
Servei de Neurologia, ICN, CIBERNED, Hospital Clínic de Barcelona / 
IDIBAPS; #Unitat d’Alzheimer i altres Trastorns Cognitius, Servei de 
Neurologia, ICN, Hospital Clínic de Barcelona / IDIBAPS.

Diversos estudis han detectat elevació de l’alfa-sinucleïnaoligomè-
rica i reduccióde l’alfa-sinucleïnatotal en líquid cefaloraquidi (LCR) 
a la malaltia de Parkinson, però inconsistentment i sense informa-
ció a les fases més precoç (premotora) i tardana (demència) de la 
malaltia. En aquest treball vam determinar els nivells d’aquestes 
proteïnesen LCRen 77 individus: 23 amb trastorn de son REM idio-
pàtic (i per tant en risc de ser en la fase premotora de la malal-
tia) i 41 amb Parkinson (20 d’ells amb demència) com a reflex del 
contínuum premotor-motor-demència del Parkinson, així com 13 
controls sense malaltia neurològica coneguda. El protocol també 
incloïa escales motores (UPDRS-III) i cognitives (MMSE, tests neu-
ropsicològics específics), una RM cerebral de 3-tesles per a estudis 
de gruix cortical, i nivells en LCR de proteïnes tau i ę-amiloide. L’alfa-
sinucleïnaoligomèrica en LCR resultàmés elevada als casos amb Par-
kinson idemència, correlacionant en el contínuum premotor-motor-
demència amb les puntuacions de la UPDRS-III, MMSE, fluència 
semàntica i variables visuo-perceptives. L’alfa-sinucleïna total en 
LCR correlacionà positivament amb edat,ę-amiloïdei, sobretot,tau 
en LCR, tendint a nivells baixos alParkinsonvs. controls en ajus-
tar per nivells de tau. Nivells baixos d’alfa-sinucleïna total en LCR 
s’associaren amb disfunció neuropsicològica frontal (hipofluència 
fonètica) als pacients amb Parkinson, i amb reducció de gruix cor-
tical també frontal a la RM cerebral dels pacients amb trastorn de 
son REM i Parkinson sense demència, essent aquestes associacions 
independents dels nivells de tau en LCR. Contràriament, les asso-
ciacionsde nivells alts (en comptes de baixos) d’alfa-sinucleïna total 
en LCR amb dèficits neuropsicològics corticals posteriors (denomi-
nació, memòria de reconeixement) als pacients amb Parkinson, i 
amb reduccions de gruix cortical també cortical-posterior a la RM 
cerebral dels pacients amb Parkinson i demència, eren dependents 
de tau en LCR. Aquestes troballes suggereixen que els nivells en LCR 
d’alfa-sinucleïnaoligomèrica i total tenen diferents correlats al con-
tínuum del Parkinson, havent-hi una interacció entre alfa-sinucleïna 
total,ę-amiloïde i sobretot tau en LCR, com suggereix la interdepen-
dència dels correlats de l’alfa-sinucleïna alta en LCR amb els nivells 
alts de tau, sobretot en presència de demència.

The role of executive control in bilingual language produc-
tion: a study with Parkinson’s disease individuals.

Neuropsychologia 2015; 66: 99-110.

Cattaneo G1, Calabria M1, Marne P1, Gironell A2, Abutalebi J3,4, Cos-
ta A1,5

¹ Center for Brain and Cognition, PompeuFabra University, Barcelo-
na, Spain; ² Movement Disorders Unit, Neurology Department, Sant 
Pau Hospital, Barcelona,  Spain; ³ University San Raffaele, Milan, 
Italy; 4 Division of Speech and Hearing Sciences,University of Hong 
Kong, Hong Kong; 5 ICREA, Institució Catalana de Recerca i Estudis 
Avançats, Barcelona, Spain

Els ganglis basals estan críticament involucrats en els processos de 
control de llenguatge,permetent als bilingues d’expressar-se co-
rrectament en una llengua sense patir interferències per part de la 
llengua no en ús. S’hahipotetitzat que els mecanismes de control 
de llenguatge s’assemblen molt als mecanismes generals de con-
trol executiu.L’objectiu d’aquest estudi es investigar la integritat del 
sistema de control de llenguatge i la seva relació amb el sistema 
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de control executiu general en persones afectades per la malaltia 
de Parkinson (MP), malaltia notòriament associada amb danys es-
tructurals en els ganglis basals. Ens acostem a aquests problema de 
dues maneres. Primer, utilitzem una tasca de canvi de llengua per 
investigar la integritat del sistema de control de llenguatge en un 
grup de bilingües Català-Castellà amb MP, comparats amb un grup 
aparellat de controls sans. En segon lloc, per explorar la relació entre 
el sistema de control executiu general i el de control de llenguatge 
comparem el rendiment dels dos grups també en una prova no lin-
güística de canvi de tasca.Destaquem que, comparats amb els con-
trols, les persones amb MP reporten una menor velocitat de proces-
sament, menys precisió i una major dificultat en el canvi en termes, 
de temps de reacció i errors en la tasca de canvi lingüística;  mentre 
en la tasca de canvi no lingüística els pacients mostren només un 
major dificultat en el canvi en termes d’errors. A mes, reportem una 
correlació positiva entre el grau de la dificultat de mescla lingüística 
i mescla no lingüística en les persones amb MP.En resum,  aquests 
resultats suporten la noció d’un rol crític dels ganglis basals i les es-
tructures connectades en els mecanismes de control de llenguatge, 
i suggereix una possible connexió entre el sistema de control de les 
llengües i el sistema mes general de control executiu.     

QEEG in Parkinson’sdiseaseandLewyBodyDiffuseDisease.

Braindisordersandtherapy  Jan 2015 4:1.

Salazar G*,Fragoso M, Español G.

*Consorci Sanitari de Terrassa Barcelona unitat de neurologia 

Introducció: Des de l’arribada de les tècniques de neuroimatge , 
l´electroencefalografia s’ha convertit en una tècnica menys utilit-
zada en el diagnòstic dels trastorns neurològics .No obstant això , 
l’electroencefalografia quantitativa (QEEG) encara pot revelar una 
varietat d’anormalitats focals en diferents malalties neurològiques 
. Es va dissenyar un estudi prospectiu i controlat per examinar les 
característiques electroencefalogràfiques quantitativa en pacients 
amb Malaltia difusa per Cossos de Lewy i els pacients amb malaltia 
de Parkinson .
Mètodes: 30 subjectes van ser inclosos , 10 pacients amb criteris 
de malaltia  difusa de cossos de Lewy , 10 pacients amb criteris per 
a la malaltia de Parkinson i 10 subjectes normals . Escales MMSE , 
GDS FAST , UPDRS i l’escala escales Schwab i England i NPI - Q es 
van administrar .Un vídeo EEG (36 canals de gravació de vídeo)  i 
anàlisi espectral Q’EEG es van determinar en pacients i subjectes .
Resultats : els pacients amb malaltiadifusa de cossos de Lewy van 
mostrar una mitjana de freqüència occipital de 7.7 ± 0.3 Hz (p= 
0,04) , el 70% d’ells van mostrar asimetries d’amplitud del lòbul 
temporal (p= 0,002) i 90% van mostrar una activitat delta rítmica 
intermitent frontal  (p= 0,013). Els Pacients amb malaltia de Parkin-
son van mostrar una mitjana de freqüència occipital de 8,8 ± 0,8 Hz 
(p= 0,8) , el 20% d’ells van mostrar asimetries del lòbul temporal 
(p= 0,07) i el 10 % van mostrar activitat Delta rítmica intermitent 
frontal.
Conclusió: l´activitat Delta rítmica intermitent frontal i les asimetries 
d’amplitud del lòbul temporal en pacients amb malaltia de cossos 
de Lewy difusos van ser estadísticament significatives en compara-
ció amb els subjectes normals i pacients amb malaltia de Parkinson 
, mentre que els pacients amb malaltia de Parkinson no van mostrar 
diferències estadístiques comparats amb subjectes normals .
Importància: alteracions electroencefalogràfics en pacients amb 
Malaltia difusa per Cossos de Lewy podrien representar un marca-
dor electrofisiològic que podrien ajudar a distingir els pacients amb 
malaltia difusos del cossos de Lewy de pacients amb malaltia de 
Parkinson en etapes inicials.

MALALTIA VASCULAR CEREBRAL

Gender differences and woman-specific trends in acute 
stroke: Results from a hospital-based registry (1986-2009).

ClinNeurolNeurosurg. 2014; 127: 19-24.

Arboix A*, Cartanyà A, Lowak M, García-Eroles L, Parra O, Oliveres 
M, Massons J.

*Servei de Neurologia, Hospital SagratCor, Barcelona

Brain vessels mummification in an individual of ancient 
Egypt.

Cortex 2014; 63C: 217-219. 

Isidro A, Gonzálvez LM, Arboix A*

*Servei de Neurologia, Hospital SagratCor, Barcelona

Trends in risk factors, clinical characteristics and prognosis in 
primary intracerebralhaemorrhage (1986-2004).

Med Clin (Barc). 2014 Jan 7;142(1):1-6.

Arboix A*, Massons J, García-Eroles L, Grau-Olivares M, Targa C, 
Comes E, Oliveres M

*Servei de Neurologia, Hospital SagratCor, Barcelona

The neurovascular studies of DrJosepFalp i Plana (1873-1913). 

Neurosciences and History 2014; 2: 43-48.

Arboix A*

*Servei de Neurologia, Hospital SagratCor, Barcelona

The neurological studies of Dr Robert (1842-1902), mentor to 
BarraquerRoviralta. 

Neurosciences and History 2014; 2: 106-111.

Arboix*A, Martí-Vilalta JL#

*Servei de Neurologia, Hospital SagratCor, Barcelona; #UnitatPato-
logia Vascular Cerebral , Hospital de Sant Pau, Barcelona.

MALALTIES DESMIELINITZANTS

Diagnostic value of brain chronic black holes on T1-weighted 
MR images in clinically isolated syndromes.

MultScler 2014;20:1471-7.

Mitjana R, Tintoré M*, Rocca MA, Auger C, Barkhof F, Filippi M, 
Polman C, Fazekas F, Huerga E, Montalban X*, Rovira A.

*Servei de Neurologia-Neuroimmunologia, Centre d’Esclerosi Múlti-
ple de Catalunya (Cemcat), Institut de Recerca Valld’Hebron (VHIR), 
Hospital UniversitariValld’Hebron, Barcelona, Spain

Aquesttreball de col·laboració internacional al si del grup MAGNIMS 
(MagneticResonance in MultipleSclerosis) demostra que la presèn-
cia en seqüènciespotenciades en T1 de foratsnegrespersistents en 
el momento d’una primera brotada d’esclerosi múltiple incrementa 
el risc de presentar un segonepisodi. No obstant, afegiraquestparà-
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metreals que ja es troben en úsactualment per a la demostració de 
disseminació en espai no n’augmenta el poder predictiu.

Evaluating the response to glatiramer acetate in relapsingre-
mitting multiple sclerosis (RRMS) patients.

MultScler. 2014;20:1602-8.

Río J*, Rovira A, Tintoré M*, Sastre-Garriga J*, Castilló J, Auger C, 
Nos C, Comabella M, Tur C, Vidal A, Montalbán X*.

*Servei de Neurologia-Neuroimmunologia, Centre d’Esclerosi Múlti-
ple de Catalunya (Cemcat), Institut de Recerca Valld’Hebron (VHIR), 
Hospital UniversitariValld’Hebron, Barcelona, Spain

Aquesttreballdemostra que en persones ambesclerosi múlti-
ple durant el primer any de tractamentambacetat de glatiràmer 
una combinació de mesures clíniques i radiològiqueséscapaç de 
predirl’evolució clínica sota aquesttractament a migtermini (en ter-
mes d’empitjorament de la discapacitat) i per tantpot servir per a la 
identificacióprecoç de pacientsa risc de fallida terapèutica.

Validation of semaphorin 7A and ala-ß-hisdipeptidase as bio-
markers associated with the conversión from clinically isola-
ted syndrome to multiple sclerosis.

J Neuroinflammation 2014;11:181.

Cantó E, Tintoré M*, Villar L, Borrás E, Alvarez-Cermeño J, Chiva C, 
Sabidó E, Rovira A, Montalban X*, Comabella M.

*Servei de Neurologia-Neuroimmunologia, Centre d’Esclerosi Múlti-
ple de Catalunya (Cemcat), Institut de Recerca Valld’Hebron (VHIR), 
Hospital UniversitariValld’Hebron, Barcelona, Spain

Aquesttreball de col·laboracióambd’altresgrupsespanyols con-
firma el potencial com a biomarcadors de la semaforina-7A i de 
l’ala-ę-hisdipeptidasa. En aquestestudi de validaciós’havist que 
elsnivellsd’aquestesmolècules en el líquidcefaloraquidi es troben-
disminuïts enles persones que han tingut un primer brotd’esclerosi 
múltiple i que es troben a un riscmésalt de presentar un segonepi-
sodi.

Defining the clinical course of multiple sclerosis: the 2013 re-
visions.

Neurology 2014;83:278-86.

Lublin FD, Reingold SC, Cohen JA, Cutter GR, Sørensen PS, Thomp-
son AJ, Wolinsky JS, Balcer LJ, Banwell B, Barkhof F, Bebo B Jr, Ca-
labresi PA, Clanet M, Comi G, Fox RJ, Freedman MS, Goodman AD, 
Inglese M, Kappos L, Kieseier BC, Lincoln JA, Lubetzki C, Miller AE, 
Montalban X*, O’Connor PW, Petkau J, Pozzilli C, Rudick RA, Sor-
mani MP, Stüve O, Waubant E, Polman CH.

*Servei de Neurologia-Neuroimmunologia, Centre d’Esclerosi Múlti-
ple de Catalunya (Cemcat), Institut de Recerca Valld’Hebron (VHIR), 
Hospital UniversitariValld’Hebron, Barcelona, Spain

Aquestarticle de consens internacional modifica les definicions de 
les formes clíniquesd’esclerosi múltiple en ús des de 1996, i que 
havienestatbasades en una enquesta a expertsinternacionals en la 
matèria.En aquesta nova categoritzacióelspacientssóndividits en 
pacientsambbrots o ambprogressió i posteriormentdividits en fun-
ció de la presència o no d’activitat clínica (brots o activitatradiològi-
ca) i de la presència o no de progressió (en les formes progressives).

Natalizumab-related anaphylactoid reactions in MS patients 
are associated with HLA class II alleles.

NeurolNeuroimmunolNeuroinflamm 2014;1:e47.

de la Hera B, Urcelay E, Brassat D, Chan A, Vidal-Jordana A, Salmen 
A, Villar LM, Alvarez-Cermeño JC, Izquierdo G, Fernández O, Oliver 
B, Saiz A, Ara JR, Vigo AG, Arroyo R, Meca V, Malhotra S, Fissolo N, 
Horga A, Montalban X*, Comabella M.

*Servei de Neurologia-Neuroimmunologia, Centre d’Esclerosi Múlti-
ple de Catalunya (Cemcat), Institut de Recerca Valld’Hebron (VHIR), 
Hospital UniversitariValld’Hebron, Barcelona, Spain

En aquesttreball de col·laboracióambd’altresgrupsespanyols i cata-
lans es demostra que elspacientsambelsal·lels HLA-DRB1*13 i HLA-
DRB1*14 es troben en majorfreqüència en elspacients en tracta-
mentambnatalizumab que desenvolupenreaccionsanafilactoïdes en 
relació a aquells que no desenvolupenaquesttipus de reaccions.

CEFALEES

IncobotulinumToxin A andOnabotulinumToxinA  in chronic-
migraineheadache.

Journal of neurologicaldisorders Dic 2014 j. Neuroldisord 
2014, 2-6

Salazar G*,Fragoso M,Sanchez L

*Consorci Sanitari de Terrassa Barcelona unitat de neurologia 

Introducció: OnabotulinumtoxinA ha demostrat eficàcia com un 
tractament preventiu en pacients amb migranya crònica . No obs-
tant això , es van reportar problemes de falta de resposta i tolera-
bilitat per a alguns pacients. Aquest estudi obert  vol investigar el 
tractament a llarg termini amb incobotulinumtoxinA en pacients 
amb migranya crònica sense  resposta a les injeccions de Onabo-
tulinumtoxinA .
Mètodes:. Els pacients van rebre injeccions pericraneales de 200 
U incobotulinumtoxinA (dosi fixa)  (20 llocs de infiltració)  utilit-
zant una dilució de 10 U / 0,1 ml de solució salina cada tres mesos 
durant 18 mesos . Posteriorment van ser canviats de nou a onabo-
tulinumtoxinA (dosi fixa de 200 U en 20 llocs d’injecció amb 10 U 
/ lloc cada 3 mesos) i van ser seguits per altres sis mesos (durada 
dels estudis a 24 mesos) . Els criteris de valoració d’eficàcia primària 
van ser els episodis de migranya mensuals , la intensitat del dolor, 
l’impacte de la migranya en funcionar en la vida i el consum de 
drogues per alleujar el dolor diari .
Resultats: Sis pacients (edat mitjana 32 ± 4 anys , 84,6% dones) 
van ser inclosos . IncobotulinumtoxinA reduït significativament la 
freqüència mitjana mensual dels episodis de migranya de 17.2 ± 2.1 
a 4.3 ± 1.0 (p <0,05) , la intensitat del dolor durant aquests episodis 
de 9,3 ± 0,8-6,3 ± 0,9 (p <0,05) i el consum de medicaments per 
al dolor agut de 32 ± 2 tabletes a 5 ± 0,9 tabletes després de 18 
mesos de tractament (tots p <0,05) . Funcionament dels pacients 
cada dia millora de greus (29 ± 3 punts) a la discapacitat lleu (8,2 
± 1,2 ; p <0,05) . Sis mesos després de canviar de nou a onabotu-
linumtoxinA , la freqüència dels episodis de migranya mensuals va 
ser de 4,1 ± 1,0 (p <0,05) , la intensitat del dolor de 5,8 ± 0,9 (p 
<0,05) , i el consum de medicaments per al dolor agut de 4 ± 0,9 
tabletes (p < 0,05) . El funcionament diari dels pacients va ser de 
8,2 ± 1,2 punts (p <0,05 ; tots p vs. la línia de base) . Es van repor-
tar cinc esdeveniments adversos lleus en el període de tractament 
incobotulinumtoxinA .
Conclusions . Les dues preparacions de toxina botulínica tipus  A 
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es van administrar a una dosi total major amb un menor nombre 
de llocs d’injecció  i amb una concentració més alta (10 U / 0,1 ml 
) . Aquest règim de tractament va resultar en beneficis a llarg ter-
mini en els pacients tractats amb incobotulinumtoxinA i migranya 
crònica que estaven sense  resposta a les injeccions anteriors de 
onabotulinumtoxinA

TRASTORNS COGNITIUS

Diagnostic accuracy of FTDC behavioral variant frontotempo-
ral dementia criteria in a clinicopathological cohort

NeuropatholApplNeurobiol. 2014 Nov 10.doi: 10.1111/
nan.12194

Balasa M 1, Gelpi E2, Martín I1, Antonell A1, Rey M2, Grau-Rivera 
O1, Molinuevo JL1, Sánchez-Valle R1, Lladó A1; Catalan collaborative 
Study Group for FTLD. 
1Unitat d’Alzheimer i altres Trastorns Cognitius, Servei de Neuro-
logia, ICN, Hospital Clínic de Barcelona-IDIBAPS.  2Banc de Teixits 
Neurològics-Biobanc-IDIBAPS. Catalan collaborativeStudy Group 
for FTLD: Dr M. Boada, Dr  Hernández, Dr A. Mauleónand Dr. M. 
Rosende (Fundació ACE, Barcelona); Dr M. Aguilar (Hospital Mútua 
de Terrasa); Dr R. Reñéand Dr. M. Povedano (Hospital Universitari 
de Bellvitge); Dr F. Valldeoriola (Hospital Clínic de Barcelona); Dra 
P. Sanz (Hospital de Mataró); DrA.Lleó, Dr. R.Blesaand Dr. R. Rojas-
García, (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau); Dr J. Peña-Casanova 
(Hospital del Mar); Dr J. Alvarez-SabinandDr F. Pujadas (Hospital Uni-
versitari Vall d’Hebron); Dr P. Roy (PsicoclínicaNuestraSeñora de la 
Merced);  Dr. S. Lopez-Pousaand Dr. A. Turón (Centre Sociosanitari 
La Republica, Institut d’Assistencia Sanitaria, Salt); Dr M. Huertaand 
Dr. A. Martinez-Yélamos (Hospital de Viladecans); Dr. P. Aspiazuand 
Dr. C. Almenar  (Germanes Hospitalaries del Sagrat Cor de Jesús, 
Benito Menni); Dr. D. López-Villegas andDr T. Abellán (Consorci Parc 
de Salut Mar); Dr. P. Otermin (Hospital de Granollers); Dr. I. Pericot 
(Hospital de Santa Caterina); Dr. G. Piñol-Ripoll (Hospital de Santa 
Maria, Lleida); Dr. B. Robles and Dr. A. Escrig (Parc Sanitari Sant Joan 
de Déu); Dr. P. Latorre (Hospital Germans Trias i Pujol); Dr F. Escabia 
(Hospital Sant Jaume de Manlleu); Dr. M.Ll. Mira (Sagrat Cor SSM, 
Martorell); Dr G. Añaños (Consorci Sanitari del Garraf, Sant Pere de 
Ribes); Dr I. Collado (Hospital Comarcal Sant Antoni Abad, Vilanova 
i la Geltrú).

Cerebrospinal fluid level of YKL-40 protein in preclinical and 
prodromal Alzheimer’s disease.

J AlzheimersDis. 2014;42(3):901-8.

Antonell A1, Mansilla A1, Rami L1, Lladó A1, Iranzo A2, Olives J1, 
Balasa M1, Sánchez-Valle R1, Molinuevo JL1.
1Unitat d’Alzheimer i altresTrastornsCognitius, Servei de Neurolo-
gia, ICN, Hospital Clínic de Barcelona / IDIBAPS. 2Unitat Multidisci-
plinària de Trastorns del Son, Servei de Neurologia, ICN, CIBERNED, 
Hospital Clínic de Barcelona / IDIBAPS

White matter changes in preclinical Alzheimer’s disease: a 
magnetic resonance imaging-diffusion tensor imaging study 
on cognitively normal older people with positive amyloid α 
protein 42 levels.

NeurobiolAging. 2014 Dec;35(12):2671-80

José Luis Molinuevo1,2, Pablo Ripolles3,4, Marta Simó 3, Albert Lladó 
1,2, Jaume Olives 1,2,

MirceaBalasa1,2, Anna Antonell1,2, Antoni Rodriguez-Fornells 3,4,5, 
Lorena Rami 1,2,
1 Alzheimer’s Disease and Other Cognitive Disorders Unit, Neurology 
Service, Hospital Clínic, Barcelona, Spain2Institutd’InvestigacionsBio
mèdiques August Pi iSunyer (IDIBAPS), Barcelona, Spain3 Cognition 
and Brain Plasticity Group, Bellvitge Biomedical Research Institute- 
IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain4 Department 
of Basic Psychology, Campus Bellvitge, University of Barcelona, 
L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain5 Institució Catalana de 
Recerca i Estudis Avançats, ICREA, Barcelona, Spain
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8. NORMES EDITORIALS PER A REVISIONS 
CIENTÍFIQUES A PUBLICAR AL BUTLLETÍ  
NEUROLOGIA CATALANA

De forma addicional als continguts tradicionals el Butlletí vol te-
nir un espai disponible per a revisions científiques que puguin ser 
d’interès per als socis, que podran participar de la secció proposant 
temes o escrivint-hi d’acord amb les normes següents:

ACCÉS
1) A través d’invitació directa dels editors a petició de la Junta o 

d’un Grup d’Estudi (prèvia aprovació per Junta) que anirà dirigi-
da a experts en el tema

2) A petició de la indústria a la SCN, cas en el qual els editors i la 
Junta valoraran l’adequació científica

3) Apetició de socis que vulguin oferir-se per a escriure sobre algun 
tema, cas en el qual els editors i la Junta valoraran de forma 
individualitzada cada petició

4) En tots tres supòsits anteriors seria bo fer un sistema de “peer-
reviewing” que no tindrà la intenció de rebutjar allò que de fet 
s’haurà demanat expressament o s’haurà acceptat a priori sinó 
de fer suggeriments de millora, si n’hi ha

TEMÀTIQUES PRIORITÀRIES
1) Novetats o actualitzacions en bases fisiopatològiques de malal-

ties del sistema nerviós
2) Novetats o actualitzacions en criteris diagnòstics de malalties 

neurològiques
3) Novetats o actualitzacions en procediments diagnòstics o tera-

pèutics (teràpies invasives o no farmacològiques), no contem-
plant-ne revisions sobre un producte en particular sinó les revi-
sions sistemàtiques o contextualitzades amb focus en la pràctica 
clínica

4) Novetats o actualitzacions farmacològiques, no contemplant-ne 
revisions sobre un únic fàrmac sinó les revisions sistemàtiques o 
contextualitzades amb focus en la pràctica clínica i en relació a 
altres alternatives farmacològiques

EXTENSIÓ
1) Resum: 250 paraules
2) Text: 3000 paraules.

ESTRUCTURA
1) Resum
2) Justificació (base racional científica de la revisió / actualització)
3) Antecedents (incloent-hi bases biològiques o repàs fisiopatolò-

gic si s’escau)
4) Mètodes: criteris de recerca bibliogràfica (nombre de publica-

cions existents sobre el tema especificant quines es poden haver 
exclòs o no haver tingut en compte en la revisió i per què)

5) Cos de la revisió estructurada (sigui per estudis, per tècniques, 
per fàrmacs...)

6) Recomanacions (basades en l’evidència, especificant el ni-
vell i classe d’evidència, o opinió d’expert, o consens de grup 
d’experts, o recomanació de societat científica ja sigui nacional 
o internacional)

7) Conclusions (4 línies + una taula o panell de “Recerca en Con-
text” posant el que s’ha revisat en context de l’evidència existent 
com es fa a algunes revistes)

DECLARACIÓ DE CONFLICTE D’INTERESSOS
D’acord amb les normes del Comitè Internacional d’Editors de 
Revistes Mèdiques, és necessari comunicar per escrit l’existència 
d’alguna relació entre els autors de l’article i qualsevol entitat pú-
blica o privada de la qual es pogués derivar algun possible conflicte 
d’interès.

REFERÈNCIES
Si és una revisió sistemàtica no hi hauria un límit però es recomana-
ria no més de 30.

MATERIAL ACOMPANYANT
Taules o figures pròpies o no subjectes a drets d’autor o amb permís 
dels propietaris dels drets d’autor.

Dr. Albert Lladó, Dr. Yarolsau Compta
Editors del Butlletí en nom de la Junta de la SCN
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9. L’ESPAI DELS GRUPS D’ESTUDI 
 DE LA SCN

Dr. Jerzy Krupinski
President Scn

Apreciat Jerzy.

Aquest mes els grups de cefalees de la CAMFiC i de la SCN hem 
finalitzat un document que estava en elaboració des de fa mesos, 
el Consens Català sobre l’atenció al pacient amb migranya. El dia 
24 de març del 2015 a l’auditori de la CAMFiC s’ha convocat la 
presentació del document a les 15:00 hores i seguidament s’iniciarà 
el primer taller de formadors del Consens Català sobre l’atenció al 
pacient amb migranya. És un projecte que compta amb el recolza-
ment de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut i la 
financiació d’Allergan.

El Dr Lozano, gerent de la CAMFiC ha proposat una inauguració de 
l’acte de presentació previ als primers tallers amb els presidents de 
les societats científiques implicades, la Dra Forés, presidenta de la 
CAMFiC i tu mateix com a president de la SCN, el director general 
de Planificació i Recerca en Salut, Carles Constante i un represen-
tant d’Allergan, el Sr Javier Aracil.

Se que la junta de la SCN esteu ara molt enfeinats amb la prepara-
ció de la International Joint Conference Catalan Society of Neuro-
logy and Polish Neurological Society dels 12 i 13 de març i després 
amb la XIX Reunió Anual de la SCN del 13 al 15 de maig, però es-
pero que tu o un representant de la junta de la SCN pugui recolzar 
la presentació del document.

Us envio adjunt el programa preliminar que havia elaborat el Dr 
Lozano

Una abraçada

Mariano Huerta
Coordinador del Consens Català sobre l’atenció al pacient amb mi-
granya

Barcelona, 10 febrer 2015 

GRUP D’ESTUDI DE TRASTORNS DEL MOVIMENT 

En l’aspecte Formatiu el GETM-Cat consolida amb èxit de par-
ticipació i d’interés docent i científic les Sessions Clíniques 
Multi¬hospitalàries trimestrals d’Experts en Trastorns del moviment 
de la SNC, en les que l’equip de trastorns del moviment de l’hospital 
amfitrió presenta casos clínics complexes i revisions actualitzades, 
donant peu a la discussió i controvèrsia entre els experts assistents. 
La propera sessio és el el dijous 26 de març a les 15:00h a l’Hospital 
Clínic.

El Prof. Eduard Tolosa, i el Coordinador del grup, Dr. Alex Giro-
nell, han estat convidats a participar en la 1st international Joint 
Conference between Catalan Society of Neurology and Polish Neu-
rological Society, per a impartir les sengles conferències:  Premo-
tor Biomarkers of Parkinson disease conferències, i DBS and other 
therapeutic approaches for tremor, respectivamnet el proper 12 de 
marc a Crackòvia.

Agraim la participació del Grup en l’organització de la propera XIX 
REUNIÓ ANUAL DE LA SOCIETAT CATALANA DE NEUROLOGIA 
que tindrà lloc a Barcelona el 13, 14 i 15 de maig d’enguany a 
l’ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUN-
YA I DE BALEARS. Enguany amb format nou, amb 8 comunicacions 
orals d’alt nivel científic i mèdic (el 14 de maig, 15:30-17:30h sala 
10), i diversos posters. Així mateix la Dra. M. Calopa coordinarà una 
taula rodona d’actualització per experts en malaltia de Hunting-
ton catalans. Així mateix, gracies a la col.laboració de Italfarmaco, 
comptarem amb la conferència magistral del Prof. Chaudburi del 
Kings College de Londres (14 de maig 18:00-20:00h sala 10).

El president de la SCN, Dr. J. Krupinsky, i el coordinador del Grup, 
Dr. A. Gironell han mantigut una Reunió amb el laboratori Abbvie, 
el passat 6 de febrer de 2015, en que s’han posat en comú interes-
sos compartits, i diferents propostes de col.laboració entre les cuals 
la creació d’una aplicació per a mòbils de les guies terapèutiques de 
la Socieat posterior a una actulaització de les mateixes.

GRUP D’ESTUDI DE LA COGNICIÓ I DE LA CONDUCTA
 
El passat 5 de novembre del 2014 es va dur a terme el curs de 
neuropatologia sobre demències neurodegeneratives impartit per 
la  Dra Ellen Gelpí  (Banc de Teixits Neurològics- IDIBAPS), en el qual 
es van revisar les alteracions macroscòpiques i microscòpiques de la 
patologia de les diferents demències neurodegeneratives.

Per altra part, el GECC es va reunir el 3 de febrer a la Fundació ACE. 
En la reunió es van debatre diferents aspectes relacionats amb el 
grup així com els primers esborranys de la guia de diagnòstic i trac-
tament de la malaltia d’Alzheimer i del document sobre l’ús del PET 
amiloide que s’estan elaborant. Així mateix, es planteja la idoneïtat 
de fer també un document sobre l’ús dels biomarcadors de malaltia 
d’Alzheimer en LCR. Finalment i donat els importants reptes ètics 
creixents en el camp de la cognició es crea un grup de treball dins 
del GECC per treballar sobre aquest important aspecte.

La propera reunió del GECC es realitzarà dins la reunió anual de la 
SCN a Barcelona.

Tots aquells que esteu interessats a afegir-vos al grup i participar 
activament en aquest projecte col·lectiu podeu contactar amb se-
cretaria de la SCN.
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10. BÚSTIA

Benvolguts  membres de la Junta Directiva de la SCN.

Rebo amb molta il·lusió i respecte aquesta sorprenent bona noticia, l’ honor que la SCN  em fa en l’atorgar-me aquest reconei-
xement professional. 
Us dic honor  i respecte, perquè representa per mi una gran responsabilitat  vers  la  SCN per la que he treballat i estimo. Alhora,  
un nou repte, fer tot el que estigui de la meva mà i de Fundació ACE que dirigeixo com a Directora Mèdica,  per donar-li més  
representativitat nacional i internacional  del que ara ja té.
La SCN compte amb grans professionals, de reconegut mèrit científic, que amb molt d’esforç han donat i donen prestigi per 
que la neurologia d’aquest país sigui pionera, innovadora i es mantingui al capdavant per mèrits propis. El vostre reconeixement 
hem permet ser-ne un més.

Us ho agraeixo molt sincerament aquest regal, i com estic amb ple rendiment físic i intel·lectual os vaticino que tindreu Mercè 
per molta estona. Feu-ne ús.

Que el 2015 porti molts èxits a la neurologia catalana.

Mercè
 
Mercè Boada Rovira, MD, PhD
Neuròloga – Neurologist
Directora Mèdica - CMO
Fundació ACE. Barcelona Alzheimer Treatment and Research Center

Barcelona, 18/12/14

DR. JERZY KRUPINSKI
PRESIDENT SCN

L’Associació de Lluita Contra la Distonia (ALDEC), els hi dóna les gràcies pel reconeixement amb el premi “Galceran i Granés” 
a la nostra Associació.

En document adjunt els expressem el nostre agraïment.

Salutacions
Sra. Ana Sánchez Sánchez. Vicepresidenta
ALDEC

Barcelona , 24/12/14
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BECA FUNDACIO SOCIETAT CATALANA DE NEUROLOGIA
 
DR. JERZY KRUPINSKI
PRESIDENT SCN

Benvolgut Dr Krupinski
 
Estem molt contentes d’haver estat triades com a receptores de la Beca i agraïm a la Junta de la SCN haver confiat en el nostre 
grup.
 
Una salutació cordial
 
Marta Torres
Barcelona, 20/01/15

Donació a la SCN d’article  històric referit al Dr Robert

DR. JERZY KRUPINSKI
PRESIDENT SCN

Benvolguts Jurek ,

Amb satisfacció faig donació a la SCN d’aquest article que acaba de sortir publicat i que està referit al Dr Robert, el mestre 
del Dr Barraquer Roviralta, un personatge encara massa poc conegut i amb una càrrega cívica extraordinària i d’una tremenda 
actualitat. Es així mateix el darrer article del Dr Martí-Vilalta, en pau descansi i això crec que el fa també un document carregat 
i ple de simbolisme.
Em fa il·lusió doncs fer-ne donació a la SCN perquè pot ser un document més a afegir per quan s’escaigui demanar que la 
nostra societat formi part de la European Federation of Neurological Societies, que espero que sigui ben aviat.
Rebeu una forta abraçada,

Adrià Arboix

Barcelona, 5/11/14

Pdf. Article  De neurological studies of Dr Robert (1842-1902), mentor to Barraquer Roviralta  A. Arboix, J.L. Martí-Vilalta
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11. EL RACÓ DELS RESIDENTS

RESPOSTA AL CAS “UN CAS DE TETRAPARÈSIA PROGRESSIVA 
EN PACIENT JOVE “

Cristina González Mingot, Maria Pilar Gil Villar, Jéssica Molina, 
Francesc Purroy Garcia 
Servei de neurologia de l´Hospital Arnau de Vilanova de 
Lleida

Els companys de l´Hospital Universitari Doctor Josep Trueta 
ens presenten un cas de tetraparèsia progressiva en una 
pacient de 20 anys en el context d´una  polirradiculopatia 
motora de predomini axonal.

Partim d´una pacient que ingressa per un quadre d´abdomen 
agut sense anomalies al TC abdominal amb dolor lumbosacre 
i sensació de debilitat a extremitats inferiors. En un curt 
espai de temps, que no ens és possible assegurar però 
que considerem d´aproximadament  1 mes, progressa fins 
una tetraparèsia severa amb  disfàgia que requereix sonda 
nasogàstrica.

Com a troballes clíniques, destaca la presència d´un quadre 
gastrointestinal amb dolor abdominal i restrenyiment,  la pèrdua 
de 20 kg de pes i la disautonomia. Per altra banda, com a 
dades analítiques d´interés senyalem una anèmia macrocítica, 
aument de bilirrubina, alteració del perfil hepàtic, VSG 126 mm/
seg i hiponatrèmia. L´estudi de líquid cefaloraquidi (LCR) mostra 
proteïnes i glucosa normals i 40 leucòcits/mmc amb lleu predomini 
polimorfonuclear. 

L´orientació diagnòstica inicial del quadre neurològic va ser de 
neuropatía axonal motora aguda (AMAN). No obstant,  davant la 
manca de resposta al tractament amb inmunoglobulines i l´absència 
d´hiperproteinorràquia al LCR es va decidir valorar altres opcions. 
Per tal de centrar el diagnòstic diferencial del cas,  hem seleccionat  
la neuropatia axonal aguda de predomini motor amb afectació 
gastrointestinal com a símptoma guia. Un cop valorades entitats 
tant diverses com les que enumerarem a continuación, hem escollit 
l´opció diagnòstica més escaient.

En primer lloc, hem considerat la neuropatia secundaria a vasculitis 
que es produeix en el 20-50% dels casos de malaltia de Churg-
Strauss. Les característiques comunes amb el nostre cas són que 
es tractaria d´una neuropatia motora de predomini axonal, que 
típicament debuta amb dolor i disestèsies a extremitats inferiors 
i té una progressió rápida d´entre 2 i 4 setmanes. Pot presentar 
afectació sistèmica com l´afectació gastrointestinal, fatiga o 
pèrdua de pes que presenta la pacient a estudi, però en la que 
no predominaria la disautonomia. És característica l´elevació dels 
reactants de fase aguda (VSG elevada en el cas clínic) però no és 
típica l´ hiponatremia i té una afectació asimètrica. 

Per altra banda, tant les malalties inflamatòries intestinals (malaltia 
de Chron, colitis ulcerosa), com la malaltia celíaca es caracteritzen 
per quadres d´afectació gastrointestinal que poden presentar 
neuropatia i disautonomia. No obstant, en les esmenades entitats 
predominen els episodis de diarrea i l´afectació del sistema nerviós 
perifèric (SNP) té un curs lentament progressiu en la majoria dels 
casos.

La polineuropatia paraneoplàsia anti-Hu (que en un petit 
percentatge de casos , 2,5%, es dona en neoplàsies ginecològiques 
com el carcinoma d´ovari i podria explicar el dolor abdominal de la 

pacient) podria explicarnos el curs ràpidament progressiu, el quadre 
constitucional i la pleocitosi al LCR. No obstant pot descartar-se 
raonablement en tractar-se d´una polineuropatia predominantment 
sensitiva. 

Davant d´una pacient amb una pèrdua ponderal tant important no 
podem oblidar les neuropaties carestioses, però atenent l´absència 
de clínica sensitiva i oculomotora i les troballes de laboratori, no 
ens sembla la opció més escaient. En la mateixa línea, l´anèmia 
megaloblàstica ens explicaria l´afectació gastrointestinal amb 
anèmia macrocítica i polineuropatia. No obstant, novament aquesta 
última és predominantment sensitiva i de curs més lent. 

Els trets clínics de la pacient del cas recorden la polirradiculoneuritis 
de la sarcoidosis: axonal, dolor radicular, afectació principalment 
motora, pleocitosis al LCR. No obstant, l´afectació gástrica de la 
sarcoidosis es dona de forma inusual. 

Basant-nos en la pleocitosi amb 60% de polimorfonuclears al LCR, 
cal considerar les neuropaties d´etiologia infecciosa.  La malaltia 
de Lyme o neuroborreliosis podria explicar-nos el quadre tòxic 
amb dolor abdominal i polineuropatia axonal, però tot i que no 
ho exclou, trobem a faltar el rash cutani, la febre i l´afectació 
medul.lar. En la fase crònica de la brucel.losis pot aparèixer una 
polirradiculoneuritis aguda amb trets similars al nostre cas, però 
no ens explicaria la clínica abdominal. L´encefalitis centre-europea 
pot manifestar-se com un quadre de polirradiculoneuritis amb 
afectació freqüent de parells craneals i pleocitosis amb predomini 
polimorfonuclear al LCR. L´estudi amb EMG mostraria un patró 
d´afectació de motoneurona inferior similar a la poliomielitis i la 
clínica més habitual és la meningoencefalitis. Trobem trets similars  
en la infecció pel virus del Nil occidental que pot donar una 
polirradiculoneuritis axonal aguda amb hiponatrèmia però que en 
el 63% dels casos debuta amb afectació del SNC.  La neuropatia 
del VIH pot debutar com un quadre clínic de Guillain Barré amb 
pleocitosis al LCR. En aquest cas la clínica sensitiva predomina sobre 
la motora.  En la malaltia de Whipple són característics els episodis 
de dolor abdominal, no obstant, la polineuropatia és poc prevalent 
a expenses de l´afectació ocular i del SNC. Val a dir,  que la malaltia 
de Weil o leptospirosis es caracteritza per tenir un curs bifàsic en 
el que inicialment podem trobar dolor abdominal i síndrom tòxic, 
seguit en 24-72h d´un quadre de polineuropatia aguda severa 
amb afectació axonal. La pacient del cas clínic no presenta la 
meningoencefalitis, hemorràgia conjuntival, rash cutani ni infiltrats 
pulmonars típics d´aquesta entitat. 

Volem destacar que, no hem aprofundit en les neuropaties 
tòxiques (biològiques: diftèria, botulisme; químiques: arsènic, tal.
li, organofosforats, piridoxina, liti, nitrofurantoina, sals d´or...). Tot 
i que guarden trets comuns amb el cas a discutir i complirien el 
símptoma guia, no ens consta dins del antecedents de la pacient el 
contacte amb cap d´aquestes substàncies o toxines.

D´altra banda, s´han descrits formes incompletes de MNGIE 
(miopatia amb oftalmoplegia; neuropatía: gastrointestinal; 
encefalopatía) en les que predomina la clínica gastrointestinal i la 
neuropatía. Típicament, aquesta patologia debuta abans de 20 
anys d’edat, presenta oftalmoplegia al llarg de la seva evolució i es 
caracteritza per una polineuropatia de predomini sensitiu amb una 
progressió més lenta que el cas ens ocupa.  

Per últim, i com a diagnòstic d´elecció en aquest cas, ens decidim 
per la Porfiria Aguda Intermitent (PAI). Les dades que recolzen 
aquest diagnòstic són: neuropatía progressiva severa precedida 
de crisis de dolor abdominal, hiponatrèmia amb anèmia, alteració 
dels enzims hepàtics i pleocitocitosi (o hiperproteinorràquia lleus- 
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moderades) al LCR, EMG compatible i existència de marcadors de 
laboratori diagnòstics.

La PAI és una malaltia genètica autosòmica dominant amb 
una penetrància del 10%. Resulta de la mutació del gen que 
codifica l´enzima hidroximetilbilanosintetasa també coneguda 
com porfobilinogen desaminasa produint una disminució de la 
seva activitat en la cadena de síntesi del grup hemo. El consum 
de tabac i d´alcohol, inclosos dins dels antecedents de la pacient,  
s´han descrits com a  factors desencadenants de les crisis agudes 
juntament amb l´estrés, fàrmacs, una dieta baixa en calories i els 
canvis hormonals cíclics de la dona.  

El símptoma més freqüent de la PAI és el dolor neuropàtic 
abdominal que es presenta en el 90% dels casos i constitueix el 
primer símptoma en el 85% de les ocasions. El dolor acostuma a 
ser difús i s´acompanya de nàusees, vòmits, distensió abdominal, 
restrenyiment i en ocasions de diarrea. El dolor abdominal amb 
restrenyiment és un dels símptomes inicials en el cas que se´ns 
presenta.  Altres manifestacions es produeixen per afectació del 
SNC, SNP i autonòmic. Poden aparèixer en el primer cas, crisis 
epilèptiques, alteració de la consciència i del comportament. En 
segon lloc, és freqüent la neuropatía perifèrica motora tot i que 
també pot ésser sensitiva.  La debilitat muscular pot progressar 
a tetraparèsia i paràl.lisis respiratòria i bulbar. En el darrer grup 
s´inclouen taquicàrdia, hipertensió i amb menys freqüència febre 
i diaforesi. De forma característica, com en el cas a discutir, en 
la PAI existeix una hiponatrèmia que pot ser deguda a pèrdues 
gastrointestinals o renals de sodi o bé a una secreció inadequada 
d´ADH per afectació hipotalàmica.  La demostració de l´excés d´àcid 
aminolevulínic  (ALA) i porfobirinogen (PBG) a l´orina serien dades 
sufients per al diagnòstic. El tractament d´elecció de les crisis de PAI 
és la hemina ev ( 3-4 mg/kg/d durant 4 dies). 

DISCUSSIÓ I RESOLUCIÓ DEL CAS

Coll Presa C., Cots Foraster A., Marquez Daniel F., Ferrándiz Mach 
M., Van Eendenburg C.
Servei de Neurologia i Neurofisiologia. Hospital Universitari 
Doctor Josep Trueta

RESOLUCIÓ DEL CAS

Amb sospita de porfíria aguda intermitent (PAI) es va realitzar 
determinació de porfobilinogen (PBG) i àcid delta-aminolevulínic 
(ALA) en orina, que es trobaven en nivells elevats. El diagnòstic de 
PAI es va confirmar amb l’estudi molecular del gen HMBS, trobant la 
mutació c.835_837delACTinsG a l’exó 14 del gen en heterozigosi.
Es va instaurar tractament amb hemina endovenosa i es va revisar el 
maneig terapèutic de la malaltia així com fàrmacs contraindicats per 
ser possibles desencadenants de les crisis. Amb aquest tractament 
es va observar una significativa milloria simptomàtica tant des del 
punt de vista neurològic com a nivell sistèmic. 

Neurològicament a l’alta la pacient presentava paràlisi facial 
bilateral lleu, tetraparèsia de predomini proximal amb recuperació 
progressiva de reflexes musculars profunds en extremitats superiors 
i pràctica resolució de la simptomatologia disautonòmica.

DISCUSSIÓ

La síndrome de Guillain Barré (SGB) és una polirradiculoneuropatia 
aguda desmielinitzant que cursa en la majoria dels casos amb debilitat 

ascendent, amb progressió de distal a proximal, simètrica i amb 
areflèxia universal, a vegades acompanyada de parestèsies distals. 
Característicament presenta a LCR dissociació albuminocitològica 
amb estudi electrofisiològic que mostra patró de polirradiculopatia 
desmielinitzant. Altres formes menys freqüents són les axonals 
(motora i sensitivomotora), o la variant de Miller Fisher.

Algunes característiques que ens han de fer pensar en possibles 
diagnòstics diferencials de la SGB són l’absència de símptomes 
sensitius, la presència d’hipercel·lularitat en LCR, símptomes 
disautonòmics predominants i persistents o la poca resposta al 
tractament amb immunoglobulines.

Dins el diagnòstic diferencial de la SGB s’inclouen malalties 
sistèmiques, intoxicacions i malalties metabòliques com la PAI.
Les porfíries són malalties metabòliques degudes a alteracions en 
la cadena enzimàtica del grup Hem. Es poden classificar segons 
l’origen dels productes intermediaris per aquesta cadena en 
hepàtiques o eritropoiètiques; i segons el curs clínic en agudes o 
cròniques.

La més freqüent de totes és la porfíria cutània tarda, i dins les 
formes de presentació aguda, la PAI.

La PAI és una porfíria d’herència autosòmica dominant, amb una 
incidència de 5/106 habitants. En aquesta forma de porfíria hi ha 
un defecte en l’enzim porfobilinogen desaminasa que provoca una 
acumulació de PBG i ALA. 

El 90% dels afectes es mantenen asimptomàtics tota la vida però 
una minoria pateix atacs aguts en relació a varis desencadenants. 
Els factors precipitants de les crisis poden ser fàrmacs, factors 
hormonals i nutricionals, el tabac i situacions d’estrès com processos 
febrils o intervencions quirúrgiques.

Les crisis porfíriques agudes es caracteritzen per clínica visceral, 
principalment amb dolor abdominal intens i clínica neurològica. 

La simptomatologia neurològica afecta entre el 5-17% dels 
pacients simptomàtics, podent donar manifestacions del sistema 
nerviós central amb crisis epilèptiques i trastons psiquiàtrics; del 
sistema nerviós perifèric,  amb neuropatia i polirradiculopatia 
axonal predominantment motora; i del sistema nerviós autònom 
amb taquicàrdia, hipertensió, trastorns esfinterians i sudoració. 
Així doncs, la SGB i les manifestacions neurològiques en la PAI tenen 
en comú la debilitat progressiva i ascendent d’extremitats junt amb 
clínica disautonòmica i trastorns hidroelectrolítics. En el 85-90% 
dels casos la crisi de porfíria inicia amb dolor abdominal intens 
acompanyat de clínica disautonòmica predominant i persistent. En 
els casos que s’acompanya de neuropatia, aquesta sol aparèixer de 
forma més tardana i característicament amb progressió de proximal 
a distal amb distribució asimètrica.

Davant la sospita de PAI és important la determinació de porfirines 
en orina i en cas de ser patològiques es poden determinar en femta 
o sang perifèrica. El diagnòstic es pot completar amb quantificació 
de l’activitat enzimàtica de l’enzim porfobilinogen desaminasa i 
estudi molecular.

El tractament etiològic en fase de crisi porfírica és l’hemina, junt 
amb tractament analgèsic i de suport segons la clínica. En període 
intercrític és important conèixer els factors desencadenants per 
evitar arribar a noves crisis agudes.
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12. ENTREVISTA DRA. ESTER MORAL

La Dra. Ester Moral es va llicenciar en Medicina i Cirurgia per 
la Universitat de Barcelona el 1997 i va completar la seva re-
sidència en Neurologia a l’Hospital Universitari de Bellvitge 
el 2003.

Va dur a terme la seva formació específica en Malalties Des-
mielinitzants a la Unitat d’Esclerosi Múltiple del propi Hospi-
tal Universitari de Bellvitge i al MS Center de la University of 
Medicine and Dentistry of New Jersey (USA). 

És membre de la Societat Catalana de Neurologia i del Grup 
de Malalties Desmielinitzants d’aquesta. També és membre 
de la Societat Espanyola de Neurologia, de la qual va ser 
Secretària de la junta directiva, vocal de política estratègica 
i sotsdirectora de l’àrea econòmica des de gener de 2008 a 
desembre de 2012. Des de desembre de 2012, la Dra. Moral 
és la Coordinadora Nacional del Grup de Malalties Desmieli-
nitzants de la SEN. 

Des de el 2010 és Cap de Servei de Neurologia de l’Hospital 
Moisès Broggi, a Barcelona, i Professora associada de la Uni-
versitat de Barcelona.

1. Què la va fer decidir a fer Neurologia i posteriorment de-
dicar-se a la EM
En començar medicina vaig pensar en fer alguna especialitat de 
laboratori (m’agrada la genètica) i no pensava en veure pacients 
a priori, però abans de començar les pràctiques clíniques vaig fer 
pràctiques com a interna al laboratori de neurociències en patolo-
gia de la memòria i allò em va dur a escollir pràctiques voluntàries a 
Neurologia el primer estiu del període clínic. A partir de llavors vaig  
saber que volia ser Neuròloga. El que em va dur a dedicar-me de 
forma específica a l’esclerosi múltiple va ser la fascinació que em va 
despertar  inicialment per la riquesa semiològica de la malaltia  i el 
fet de viure la millora en el maneig de la mateixa passant de l´època 
del tractament  merament  simptomàtic, la introducció dels inter-
ferons i, més recentment, els més moderns tractaments biològics 
de la malaltia.

2. Quina característica valora més en un Neuròleg?
A part del coneixement inexcusable a nivell clínic, el saber escoltar 
el pacient i explorar. La Neurologia és una especialitat molt semio-
lògica i això és especialment cert en l’esclerosi múltiple.
3. Durant la seva vida professional, quin descobriment desta-
caria en el camp de la Neurologia i perquè?
A nivell diagnòstic destacaria òbviament la RM cerebral, ja que va 
representar un autèntic abans i després en tots els àmbits de la 
Neurologia. A nivell terapèutic, avenços com la introducció de la 
fibrinòlisi a l’ictus agut i dels immunomoduladors a l’esclerosi múl-
tiple.
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4. Quins considera que són els reptes a assolir en el camp de 
l’EM?
Sens dubte un repte pendent seria el control de la progressió de la 
malaltia: es poden controlar bé els brots, però en la progressió hi 
ha molt camí per recórrer.  Com a repte personal, millorar com a 
neuròloga cada dia i també en la gestió, ja que aquesta ha semblat 
tradicionalment un tema aliè als neuròlegs clínics, però va quedant 
clar que si no ho fem nosaltres, correm el risc que la gestió caigui en 
mans d’altres que tot i ser de formació clínica no sempre entenen 
les singularitats de la nostra especialitat.

5. De quin dels projectes que ha participat està més satisfe-
ta? Ens el podria explicar una mica?
El que més satisfacció i mals de cap m´ha produït,  és sens dub-
te el desenvolupament del Servei de Neurologia que hem posat 
en marxa entre l´Hospital Moisès Broggi i  l´Hospital General de 
l´Hospitalet. Tot i haver-nos  trobat la crisi per enmig n’estic con-
tenta, pel personal i per la dinàmica que s’ha pogut establir, espe-
cialment atenent les difícils circumstàncies que ens ha tocat viure 
darrerament.

6. Quin és el seu projecte més proper?
En línia amb la pregunta prèvia, seria la Unitat d’Esclerosi Múltiple 
dins del Servei que dirigeixo. Impulsar-la i consolidar-la són un repte 
d’allò més estimulant per a mi.

7. Quina creu que ha de ser l’estratègia adequada per a 
que la neurologia tiri endavant en un moment de crisis com 
l’actual? Té alguna fórmula magistral?
No tinc la fórmula màgica, però crec que, com assenyalava abans, 
implicar-nos en la gestió ens donarà una eina per a rebatre els ges-
tors amb el seu llenguatge i poder afrontar els reptes gerencials en 
igualtat de condicions, i així poder assegurar que la nostra pràctica 
clínica es regeixi no només per criteris gerencials o economicistes 
sinó també per criteris de científics i de coneixement clínic.

8. Somia, com creu que serà la vida del Neuròleg d’aquí 20 
anys?
En 20 anys probablement en moltes malalties haurem derivat al 
tractament personalitzat i amb biomarcadors podrem definir quin 
tractament funcionarà per a cada pacient, en especial en les malal-
ties neurodegeneratives.

9. Si un fill seu, li digués que vol ser neuròleg, el recolzaria, 
o li treuria del cap?
I tant que el recolzaria, i n’estaria molt contenta. He gaudit i gau-
deixo molt de la meva especialitat, i no li treuria del cap. Ara bé, 
també l’avisaria que hauria d’estudiar i dedicar-s’hi molt i com 
apuntava al principi no tenir cura només dels aspectes científics i 
tècnics sinó també dels més humans.

10. Esculli un lema o una frase feta amb la què s’identifiqui.
La majoria de vegades que algú diu que alguna cosa no es pot fer, 
simplement vol dir que no en té ganes de fer la.

11. A quina ciutat li agradaria viure?
M’agrada Barcelona, però no m’importaria viure en una gran ciutat 
com Nova York o Berlin o moltes d’altres, però en general amb 
preferència per la ciutat: sóc urbanita encara que també m’agrada 
un bon passeig pel camp!

12. Recomani’ns una cançó?
N’hi ha moltes que m’agraden i no sóc especialment sibarita; 
m’agrada que m’entretingui o em doni pau o em faci ballar. Des 
de clàssiques “Take Me To The Moon” fins a cançons noves molt 
ballables em semblen perfectes si es el moment adequat.

13. Un llibre?
“El lápiz del carpintero” de Manuel Riba.

14. Per últim, com veu el futur de la neurologia catalana ?
Penso que la Neurologia catalana va tenir un passat brillant i que 
de vegades podem caure a la temptació de “viure de rendes”. Però 
espero que traiem el potencial que tenim i marquem la diferència, 
perquè tenim la vàlua per a fer-ho i tornar a viure la glòria de temps 
previs.

Moltes gràcies, Dra. Moral.
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13. RACÓ LITERARI

Carles Hac Mor (Lleida, 1940)
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14. MIRADOR

Diada 11 de setembre de 2014 Passeig de Sant Joan/Diagonal de Barcelona

 Cracòvia 13 de març de 2015. 1er. Congrés Internacional, Societat Catalana de Neurologia i Societat Polonesa de Neurologia.


