
Benvolguts companyes i companys,

Després de deixar enrere les calors de l’estiu, comencem un nou curs. Aquest és el
novè número (tercer any) del nostre butlletí Neurologia Catalana. Esperem que sigui
del vostre interès i que es consolidi com a fòrum d’informacions rellevants per als
neuròlegs del país. Tots esteu convidats a participar-hi.

Està previst que aquesta tardor els laboratoris Uriach iniciïn la distribució de la monografia
Qui és Qui en la Neurologia Catalana que es va presentar a la reunió de Montserrat
d’enguany. Igualment, a tots el socis que vau sol·licitar el carnet de soci, en breu, des
de les delegacions més properes de Caixa Catalunya, es posaran en contacte amb
vosaltres per fer-vos-en lliurament.

El passat dia 17 de setembre es va iniciar el nou curs de formació en neurologia clínica
adreçat a metges residents de neurologia de Catalunya. Aquest any s’hi han inscrit
al voltant de 50 alumnes. El curs està acreditat amb 4 crèdits de formació continuada
pel Consell Català de la Formació Mèdica Continuada - Comisión de Formación
Continuada del Sistema Nacional de Salud. El contingut del curs va ser consensuat en
una reunió per tots els tutors de residents de neurologia catalans. Des d’aquí volem
donar les gràcies per totes les facilitats donades per tots els ponents seleccionats del
curs. També volem donar les gràcies a Novartis per la seva col·laboració en aquest
projecte. Com a novetat, en l’avaluació del curs, a més d’un mínim d’assistència i
d’una avaluació final, es tindrà present la presentació d’una comunicació tipus pòster
a la reunió anual de la Societat. D’aquesta manera, a més de millorar la formació
investigadora-docent del resident, s’incrementarà el volum de comunicacions científiques
a les nostres reunions. Igualment, a la Reunió Anual de la Societat, es farà un
reconeixement públic als dos alumnes amb qualificacions més altes del curs anterior.

Aprofitant el centenari de la nostra societat, que celebrem l’any 2011, el mes de maig
passat la junta de la Societat va fer indagacions a la junta de l’European Federation
of Neurological Societies sobre la possibilitat de la nostra Societat d’entrar a formar
part de la federació de societats de neurologia europees. La nostra petició, malgrat
l’exposició de les seves raons purament científiques i acadèmiques, va ser rebutjada
amb l’argument que la EFNS només accepta societats que representin estats. Per tant,
en aquest punt, ens caldrà esperar que l’esperit d’Arenys de Munt s’acabi d’estendre.

A la reunió de la junta del mes de juny, es va decidir de mantenir Montserrat com a
seu de la propera reunió de la Societat, els dies 19 i 20 de març de 2010. La bona
experiència d’enguany i les bones condicions econòmiques han influït per repetir
aquesta seu en aquesta època, que com tots sabeu, és de “vaques flaques” a la
indústria farmacèutica.

Finalment, recordar-vos que a la propera reunió de la Societat, el proper mes de març
de 2010, hi haurà la renovació de tres càrrecs de la junta: vicepresident, secretari i
vocal. Animo a tots els socis a anar-hi pensant de cara a agafar el relleu per ajudar a
mantenir viva la Societat.

Salutacions i bon inici de curs,

Dr. Alexandre Gironell
President
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2. Premi de la Societat Catalana
de Neurologia a la trajectòria
professional 2009

Dr. Adolf Pou Serradell
Lliurat a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya
i Balears el dia 26 de maig de 2009.

Des de la Societat Catalana de Neurologia li donem
la nostra més cordial enhorabona.

3. Data de la Propera Reunió de
l’SCN:

XIV Reunió, XXXVIII Trobada Anual Ordinària i
XXIV Curs d’Actualització en Neurologia de la
Societat Catalana de Neurologia a Montserrat, 19-
20 març de 2010

4. I Curs de Formació en Neurologia
Clínica (part II)
Setembre 2009- juny 2010

TEMARI 2009-2010
1. PATOLOGIA VASCULAR CEREBRAL

MANEIG DE LA FASE AGUDA DE L’ICTUS
- Neuroradiologia en la fase aguda de l’ictus

Dr. Sebastià Remollo. Hospital Universitari de Girona
Dr. Josep Trueta

- Tractament en la fase aguda
Dr. Joan Martí Fàbregas. Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau. Barcelona

Dimecres, 16 de setembre de 2009

2. ESCLEROSI MÚLTIPLE
- Neuroimatge de l’Esclerosi Múltiple

Dr. Àlex Rovira. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona
- Tractament de l’Esclerosi Múltiple

Dr. Xavier Montalban. Hospital Vall d’Hebron
Barcelona

 Dimecres, 21 d’octubre de 2009

3. PATOLOGIA DEL SON
- Punts essencials en una història clínica de son

Dr. Joan Santamaria. Hospital Clínic. Barcelona
- Narcolèpsia i altres hipersòmnies

Dra. Montserrat Pujol. Hospital de Santa Maria.
Lleida

- Rellevància clínica del trastorn de conducta durant
el son REM
Dr. Àlex Iranzo. Hospital Clínic. Barcelona

 Dimecres, 25 de novembre de 2009

 4. EPILÈPSIA
- Tractament farmacològic de l’epilèpsia

Dra. Mercè Felip. Hospital Universitari de Bellvitge.
L’Hospitalet de Llobregat

- Status epilèptic. Diagnòstic i maneig terapèutic
Dr. Albert Molins. Hospital Universitari de Girona
Dr. Josep Trueta

 Dimecres, 16 de desembre de 2009

5. DEMÈNCIA
- Diagnòstic diferencial de les demències

Dr. Albert Lleó. Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau Barcelona

- Tractament de la malaltia d’Alzheimer
Dr. José Luis Molinuevo. Hospital Clínic. Barcelona

 Dimecres, 20 de gener de 2010

6. DOLOR NEUROPÀTIC
- Dolor neuropàtic en neurologia

Dr. Jordi Montero. Hospital de Bellvitge.
L’Hospitalet de Llobregat

Dimecres, 17 de febrer de 2010

7. PATOLOGIA NEUROMUSCULAR
- Polineuropaties desmielinitzants agudes i

cròniques
Dr. Ricard  Rojas. Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau. Barcelona

- Miastènia Gravis
Dra. Lluïsa Viguera. Hospital Parc Taulí. Sabadell

 Dimecres, 17 de març de 2010

8. GENÈTICA I NEUROLOGIA
- Aplicacions pràctiques de la genètica en neurologia
- Genètica de les malalties neurodegeneratives

Dr. Jordi Clarimon. Insitut de Recerca de l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

 Dimecres, 21 d’abril de 2010

9. MALALTIA DE PARKINSON
- Tractament bàsic de la malaltia de Parkinson

Dr. Jaume Kulisevsky. Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau. Barcelona

- Tractament de la malaltia de Parkinson greu
Dr. Francesc Valldoriola. Hospital Clínic. Barcelona

 Dimecres, 19 de maig de 2010

10. NEUROONCOLOGIA
- Maneig dels gliomes

Dr. Jordi Bruna. Hospital Unicersitari de Bellvitge.
L’Hospitalet de Llobregat

- Síndromes neurològiques paraneoplàsiques
Dr. Francesc Graus. Hospital Clínic. Barcelona

 Dimecres, 2 de juny de 2010

AVALUACIÓ FINAL
16 de juny 2010

INSCRIPCIONS
- Gratuïtat del curs per a tots els socis de la

Societat Catalana de Neurologia i de l’Acadèmia
de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears.

- Per als no socis, el preu de cada part del curs és
de 300 ¤.

- Informació i inscripcions: www.scn.cat
- Data límit per formalitzar la inscripció:

9 de setembre de 2009
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5. Protocol de l’ictus transitori 2009.
Pla Director de les Malalties
Vasculars Cerebrals
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6. Reunions del comitè d'experts
en malalties vasculars cerebrals

Per tretzè any consecutiu, el proper curs acadèmic
2009-2010 continuaran les reunions d'experts en
malalties vasculars cerebrals.
Les reunions seran mensuals, els primers divendres
de cada mes, rotatòries als hospitals indicats, a les
8.30 h del matí i estan obertes a qualsevol metge que
hi vulgui assistir.
En aquestes reunions, amb una durada màxima de
dues hores, hi ha programades com a activitats:
- Presentació d'un cas clínic per part de l'hospital

amfitrió.
- Plantejament de problemes de la pràctica assis-

tencial diària per part de qualsevol metge assistent
a la reunió.

- Informació d'aspectes singulars, clínics o d'imatge.
- Programació de protocols dels diferents aspectes

de les malalties vasculars cerebrals.
- Programació d'estudis cooperatius multicèntrics.

9 octubre 2009 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Tel: 93.5565986     Fax: 93.5565602
E-mail: jmartiv @ santpau.cat

6 novembre 2009 Hospital del Sagrat Cor
Tel: 93.3221111     Fax: 93.4948906
E-mail: aarboix @ hscor.com

4 desembre 2009 Hospital de Bellvitge
Tel: 93.2607711     Fax: 93.2607882
E-mail: frubio @ csub.scs.es

8 gener 2010 Hospital de la Vall d'Hebron
                  Tel: 93.2746235     Fax: 93.2746255
                  E-mail: josalvar @ vhebron.net
5 febrer 2010 Hospital Clínic
                  Tel: 93.2275414     Fax: 93.4538493
                  E-mail: achamorro @ ub.edu
5 març 2010       Hospital General de Catalunya
                  Tel: 93.5656000     Fax: 93.5892618
                  E-mail: lsolers @ meditex.es
9 abril 2010      Hospital Josep Trueta
                  Tel: 972.940262     Fax: 972.228296
                  E-mail: jserena.girona.ics @ gencat.cat
7 maig 2010       Hospital Germans Trias
                  Tel: 93.4978911     Fax: 93.4978742
                  E-mail: adavalos.germanstrias @ gencat.cat
4 juny 2010       Hospital del Mar
                  Tel: 93.2483235     Fax: 93.2483254
                  E-mail: 35826 @ imas.imim.es
2 juliol 2010     Hospital Parc Taulí de Sabadell
                  Tel: 661313356      Fax: 93.7160646
                  E-mail: davidcanovas2000 @ yahoo.es

7. XV Sessions de la Unitat de
Malalties Vasculars Cerebrals de
l’Hospital Universitari del Sagrat
Cor de Barcelona
Curs acadèmic 2009-2010

Direcció: Dr. Adrià Arboix

Amb el suport de la
Societat Catalana de Neurologia i
el Comitè d’Experts en Malalties Vasculars Cerebrals
de la Societat Catalana de Neurologia.

Sala d’actes de l’Hospital Universitari
del Sagrat Cor de Barcelona

PROGRAMA

Presentació
Dr. A. Arboix

Conferència d’inauguració: Plasticitat, neurogènesi i angiogènesi
en la isquèmia cerebral.
Dr. Jerzy Krupinski
Hospital Mútua de Terrassa (Terrassa)
21 d’octubre de 2009

Reunió del Comitè d’Experts en Malalties Vasculars Cerebrals
de la Societat Catalana de Neurologia.
- Presentació d’un cas clínic inhabitual.
- Plantejament de problemes de la pràctica assistencial diària.
- Informació d’aspectes singulars, clínics o d’imatge.
- Programació de protocols.
- Programació d’estudis cooperatius multicèntrics.

COMMEMORACIÓ OFICIAL de les XV SESSIONS de MVC
Pròleg: Dr. Alex Gironell , president de la Societat Catalana de
Neurologia
6 de novembre de 2008
Horari: 8.30h

Atacs isquèmics transitoris: avenços i controvèrsies
Dr. Francesc Purroy
Hospital Arnau de Vilanova (Lleida).
13 de gener de 2010

Endarterectomia: aspectes clínics, biològics i experimentals
Dra. M. Àngels Font
Hospital Universitari de Bellvitge (L’Hospitalet de Llobregat).
10 de març de 2010

Cloenda Dr. A Arboix
Conferència de Cloenda Ressonància magnètica estructural i
funcional en el deteriorament cognitiu de tipus vascular
Dr. David Bartrés-Faz
Servei de Psicologia i Psicobiologia, Universitat de Barcelona
5 de maig de 2010

INVITATS PARTICIPANTS
Dr. David Bartrés-Faz
Servei de Psicologia i Psicobiologia, Universitat de Barcelona
Barcelona

Dra. M. Àngels Font
Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat

Dr. Jerzy Krupinski
Hospital Mútua de Terrassa. Terrassa

Dr. Francesc Purroy
Hospital Arnau de Vilanova. Lleida

Informació i Secretaria: Belen Morales 93 322 11 11
(extensió 4496/4352).
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8. NEUROLOGIA CATALANA AL MÓN

ENDOGENOUS EXPRESSION OF C-
REACTIVE PROTEIN IS INCREASED IN
ACTIVE (ULCERATED
NONCOMPLICATED) HUMAN CAROTID
ARTERY PLAQUES.

Krupinski J, Turu MM, Martinez-Gonzalez J, Carvajal A, Juan-Babot
JO, Iborra E, Slevin M, Rubio F, Badimon L. Stroke 2006; 37:1200-
4.

Servei de Neurologia, Hospital Universitari de Bellvitge (HUB), Fundació
IDIBELL, Barcelona. Institut Català de Ciències Cardiovasculars, ICCC-
CSIC-HSCSP-UAB, Barcelona. School of Biology, Chemistry and
Health Science, Manchester Metropolitan University, Manchester,
UK. Servei de Cirurgia Vascular i Angiologia, Hospital Universitari
de Bellvitge (HUB), Fundació IDIBELL, Barcelona.

Introducció. La proteïna C reactiva (CRP) és un mar-
cador d’inflamació i de pronòstic de malaltia cardio-
vascular. Actualment se li ha adjudicat una funció
mediadora d’aquesta malaltia a causa dels seus múltiples
efectes proaterogènics i la seva presència en lesions
ateroscleròtiques.

Materials i Mètodes. En aquest estudi es va analitzar
l’expressió de CRP, mitjançant PCR a temps real, en
les lesions avançades de caròtida. A més a més, mit-
jançant immunohistoquímica es va analitzar l’expressió
d’aquesta proteïna en lesions ateroscleròtiques de
caròtida obtingudes mitjançant endarterectomia i
mostres que es trobaven en diferents estadis de pro-
gressió.

Resultats. Els nivells d’ARN missatger de CRP, analitzats
mitjançant PCR a temps real, van ser significativament
més elevats en les lesions més actives (ulcerades no
complicades) comparat amb les lesions no actives
(ulcerades complicades i fibroses) (p=0,001). Mitjançant
immunohistoquímica es va observar marcatge per a
CRP en les lesions més avançades, principalment en
les cèl·lules inflamatòries infiltrades i en vasos de nova
formació. En canvi, en lesions més precoces i en les
artèries caròtides sanes emprades no es va trobar tinció
per a CRP.

Conclusió. L’expressió de CRP en les lesions
ateroscleròtiques de caròtida s’indueix en estadis mitjos
i avançats de la progressió, i per això pot estar implicada
en la inflamació i neovascularització que apareix en
aquests estadis i que comporta risc de complicacions
hemorràgiques.

TRENDS IN RISK FACTORS, STROKE SUBTYPES AND
OUTCOME. NINETEEN-YEAR DATA FROM THE SAGRAT
COR HOSPITAL OF BARCELONA STROKE REGISTRY.

Arboix A, Cendrós V, Besa M, García-Eroles L, Oliveres M, Targa C
et al. Cerebrovasc Dis 2008; 26: 509-516.

Introducció. Els registres d’ictus permeten analitzar
aspectes bàsics en la història natural de les malalties
vasculars cerebrovasculars agudes. Amb l’anàlisi del
registre d’ictus de l’Hospital Universitari del Sagrat Cor
de Barcelona es va analitzar l’evolució i les tendències
dels factors de risc, els subtipus d’ictus, el pronòstic i
la mortalitat hospitalària durant un període de temps
de 19 anys referit a pacients hospitalitzats amb un
primer ictus.

Pacients i mètode. El Registre de malalties vasculars
cerebrovasculars agudes de l’Hospital del Sagrat Cor
de Barcelona conté una mostra consecutiva de 3.808
pacients ingressats al servei de Neurologia durant un
període de temps de 19 anys (1986-2004). S’analitza
el registre dividint-lo en tres períodes de temps: període
1 (1986-1992), període 2 (1993-1998) i període 3
(1999-2004) amb l’objectiu de comparar evolutivament
l’existència de canvis en aspectes clínics, assistencials
i pronòstics en els pacients amb ictus.

Resultats. Un total de 2.416 pacients amb un primer
ictus varen ser seleccionats. Es va observar un increment
progressiu durant els tres períodes d’estudi en l’edat
mitja (70,9 anys vs. 75,4 anys vs. 78,2 anys; p<0,001),
un increment en els pacients molt ancians (>84 anys
d’edat) a través del temps analitzat (12,6% vs. 19,4%
vs. 29,5%; p<0,001). La hipertensió arterial (p=0,001),
la diabetis (p=0,004), la coronariopatia (p=0.002), i la
fibril·lació auricular varen incrementar-se (p=0,000);
en canvi, varen disminuir el tabaquisme important
(p=0,000) i els AIT (p=0,025). També es va observar
una disminució en la mortalitat hospitalària (16,1%
vs. 13,7% vs. 11,7%; p=0,001) i una menor estada
mitja hospitalària (12,5 vs. 12,0 vs. 10 dies; p=0,000).
S’observà una major freqüència de trasllat de pacients
a Unitats de Convalescència (9% vs. 12,9% vs. 16%;
p=0,000).

Conclusions. L’estudi mostra l’existència de canvis
demogràfics, de factors de risc vascular cerebral, en el
pronòstic i en la mortalitat dels pacients amb ictus
durant el període analitzat de 19 anys, que reflecteix
les variacions en la teràpia i en el maneig assistencial
experimentat durant aquest període de temps.
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8. NEUROLOGIA CATALANA AL MÓN

TAULA 1. PRINCIPALS REGISTRES HOSPITALARIS de MALALTIES VASCULARS CEREBRALS
PUBLICATS A PARTIR DE L’ANY 1995

Any Nom Primer autor País Núm. Temps

1996 The Tel Aviv SR22 Bornstein N  Israel 3.600  (6 anys)

1997 The National Taiwan Hospital SR23 Yip P-K Taiwan 676 (1 any)

1997 The Besançon SR24 Moulin T França 2.500 (7 anys)

1998 The Ege SR25 Kumral E Turquia  2.000  (4 anys)

1998 The Barrow Neurological Institute S Database26 Frey JL EUA 1.717 (6 anys)

1999 The Barcelona Stroke Registry*27  Martí-Vilalta J Catalunya 3.577 (17 anys)

1999 South London SR28 Stewart JA GB 612 (2 anys)

1999 The Arcadia SR29 Vemmos KN Grècia 555 (2 anys)

2000 The Athens SR30 Vemmos KN Grècia 1.042 (5 anys)

2000 The North East Melbourne S Incidence Study31 Thrift AG Austràlia 353 (1 any)

2000 The Sagrat Cor Hospital of Barcelona SR6 Arboix A Catalunya 2.000 (10 anys)

2001 Yonsei SR32 Lee BI Corea S 1000 (5 anys)

2001 The German Stroke Data Bank*33 Grau AJ Alemanya 5017 (2 anys)

2002 SDB of Nizam’s Institute of Medical Sciences34 Kaul S Índia 392 (1 any)

2003 The Hunter Region Stroke Data Base*35  Wang Y Austràlia 3.803 (6 anys)

2004 The Barbados Register of Stroke36 Corbin DOC Barbados 352 (1 any)

2004 Registry of the Canadian Stroke Notework*37 Kapral MK Canadà 1701 (9 mesos)

2004 Northern Portugal Stroke Data Base38 Correia M Portugal 688 (2 anys)

2004 N England Medical Center Posterior Circulation R39 Caplan L EUA

2005 The Hallym SR40 Lee B-Ch Corea S 1.654 (7 anys)

2005 The Scottish Borders Stroke Study41 Syme PD Escòcia 790 (2 anys)

2005 The Paul Coverdell Netional Acute SR*42 Reeves MJ EUA 6.867 (13 mesos)

2007 The Khorasan Stroke Registry43 Ghandehari K Iran 1.392 (5 anys)

2007 The Lausanne Stroke Registry6 Carrera E Suïssa 5.759 (25 anys)

2008 The Sagrat Cor Hospital of Barcelona SR Arboix A Catalunya 2.416  (19 anys)

* Registres multicèntrics; SR: Stroke registry; S: Stroke. GB: Gran Bretanya.
Entre parèntesi s’indica el període de reclutament dels pacients.
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9. EL RACÓ dels RESIDENTS

RESPOSTA al CAS CLÍNIC
IMPOTÈNCIA FUNCIONAL
D’EXTREMITATS D’INSTAURACIÓ
LLARGAMENT PROGRESSIVA

Servei de Neurologia. Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell.
Dra. Desiree Muriana Batiste.

Resum del cas
Es tracta d’un pacient de 61 anys amb antecedents
d’hipertensió arterial, enolisme moderat i hepatopatia crònica
de 3 anys d’evolució amb patró de colestasi dissociada sense
transaminitis, anticossos contra el múscul llis d’1/320 i
ecografia abdominal normal.
Va ingressar per un quadre de 9 mesos d’evolució consistent
en parestèsies i hipoestèsia d’inici simètric a mans i peus i
debilitat global de les quatre extremitats de predomini distal.
A més, el pacient presentava síndrome constitucional consis-
tent en astènia i pèrdua de pes.
Exploracions complementàries: l’analítica va detectar una
anèmia microcítica hipocròmica i una banda de mobilitat
restringida a la zona gamma tipus IgM kappa. La bioquímica
hepàtica mostrava una persistència del patró de colestasi
dissociada (FA de 130 U/L i GGT de 505 mg/dl). Els marcadors
tumorals i l’estudi hormonal també van ser normals. L’EMG
mostrava troballes compatibles amb polineuropatia sensitivo-
motora desmielinitzant amb component axonal poc important.
A l’estudi LCR destacava dissociació albumoino-citològica i
glucorràquia en el límit de la normalitat amb bandes oligo-
clonals negatives. La TC toraco-abdominal mostrà múltiples
adenopaties mediastíniques de mida significativa i una petita
adenopatia al lligament gastrohepàtic. La biòpsia muscular
era normal i la biòpsia de medul·la òssia mostrava linfocitosi
medul·lar de probable origen reactiu.
Es va completar l’estudi amb una exploració complementària
que va resultar diagnòstica.

Discussió del cas
De cara a la realització de l’aproximació diagnòstica del cas
ens hem centrat en el signe més important o guia que
cataloguem com a POLINEUROPATIA SENSITIVO-MOTORA
DESMIELINITZANT ADQUIRIDA SUBAGUDA i, atesa la impor-
tància de la presència de la banda monoclonal en sang,
realitzarem el diagnòstic diferencial de poliradiculopatia
associada a paraproteïna.
En primer lloc i de forma genèrica, quan existeix una banda
proteica en sèrum cal pensar com a primers diagnòstics en
amiloïdosi sistèmica o síndrome POEMS, també en mieloma
múltiple, macroglobulinèmia o limfoma. Si es descarten
aquests casos mitjançant els diagnòstics adients, el pacient
serà classificat en Gammapatia Monoclonal de Significat
Incert.
Un altre aspecte important és l’afectació hepàtica: ens diuen
que es tracta d’una hepatopatia crònica detectada tres anys
abans amb estudi normal excepte la positivitat dels anticossos
contra el múscul llis. Els anticossos antimúscul llis són mar-
cadors d’hepatitis autoimmune, a aquest títol (1/320) són
bastant específics, també poden ser positius en el cas de
Cirrosi Biliar Primària que aniria amb augment de la FA com
presenta el nostre pacient. Tant per CBP com per pensar en
hepatitis autoimmune no es troben alteracions a l’ecografia
hepàtica; es podria realitzar biòpsia hepàtica per tal de filiar
l’hepatopatia.

El anticossos antimúscul llis també es poden associar a altres
malalties autoimmunes o a mononucleosi infecciosa que és
improbable en el nostre cas (però el virus Epstein Barr sí
s’associa a processos malignes de cèl·lules B que en aquest
cas entrarien dins el diagnòstic diferencial). En quant a
malalties autoimmunes es podria completar l’estudi analític
amb una determinació d’autoanticossos (sobretot els antinu-
clears que també són presents a l’hepatitis autoimmune).
També s’hauria de tenir en compte la possibilitat d’una
neurosarcoïdosi.
L’afectació hepàtica per enolisme es pot manifestar de
diferents formes. Analíticament existeix augment de GGT
major que FA que presenta el nostre pacient però cal destacar
la normalitat de l’ecografia que, en el cas d’enolisme crònic,
mostraria fetge gras.

Diagnòstic diferencial
Amiloïdosi Primària: és una malaltia en què es produeix un
dipòsit de substància amiloide en els teixits constituïda
principalment per cadenes lleugeres d’immunoglobulines.
Les cadenes lleugeres solen ser tipus lambda (proporció 2:1
respecte kappa), al contrari que el nostre pacient, que presenta
cadena kappa. L’edat de presentació es situa sobre els 60
anys. Com a simptomatologia solen presentar astènia i pèrdua
de pes com presentava el nostre pacient; altres aspectes
clínics com dispnea, edemes, hipotensió ortostàtica, púrpura
i canvi del to de veu no eren presents. Tampoc no són presents
afectació cardíaca ni de la funció renal. L’hepatomegàlia pot
estar present en un 25%; aquesta dada no queda clara atès
que ni l’ecografia ni la TC la confirmen en el nostre cas. La
polineuropatia associada a amiloïdosi primària es dóna en
un 15% i és la manifestació inicial més freqüent (una sisena
part dels malalts ho presenten al diagnòstic). Sol ser axonal
i de predomini distal, afecta sobretot fibres de menor diàmetre
amb afectació predominant de la sensibilitat termoalgèsica.
S’afecten sobretot extremitats inferiors. Es sol acompanyar
de disautonomia. La punció lumbar amb elevació proteica
amb seguretat és deguda a la polineuropatia. Les alteracions
hepàtiques de l’amiloïdosi no solen ser característiques i el
que més ajuda al diagnòstic són els signes acompanyants,
sol haver hepatomegàlia sense gran empitjorament de la
funció hepàtica. L’anèmia no sol estar present en l’amiloïdosi
primària però podria ser secundària a una altra manifestació
o a una altra malaltia coexistent. Per acabar, la biòpsia de
medul·la òssia no mostra (o a l’enunciat no se’ns indica el
percentatge) cèl·lules plasmàtiques que en aquesta malaltia
correspon al 6% de mitjana. La presència d’adenopaties
mediastíniques no mostra clara relació amb l’amiloïdosi però
es pot atribuir a infiltració ganglionar. En aquest cas la prova
diagnòstica definitiva podria ser una biòpsia rectal o del greix
abdominal que confirmés la presència de material amiloide,
però com hem dit, pel tipus de polineuropatia (desmielinitzant,
sensitivo-motora sense disautonomia) i altres aspectes clínics
descartaríem aquest diagnòstic.

POEMS (Mieloma osteoescleròtic): la síndrome de POEMS
constitueix l’acrònim en anglès de Polineuropatia, Organo-
megàlia, Endocrinopatia, banda Monoclonal i alteracions
cutànies. El pic d’incidència es troba a la cinquena i sisena
dècades de la vida. Predomini masculí (3:2). Només el 5%
dels casos de la síndrome POEMS publicats presenten banda
monoclonal kappa, la gran majoria presenta banda lambda,
que no és el nostre cas, també associa IgA o IgG i no IgM.
La polineuropatia pot precedir el diagnòstic de la síndrome
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en 1 ó 2 anys, s’inicia en extremitats inferiors de manera
simètrica amb predomini dels símptomes sensitius (en casos
evolucionats afecta totes les modalitats sensitives) i es continua
amb progressiva debilitat que assoleix la part proximal i
extremitats superiors. No es sol acompanyar de disautonomia
i predomina la desmielinització sobre el dany axonal. En
q u a n t  a  l e s  o r g a n o m e g à l i e s  é s  f r e q ü e n t
l’hepatoesplenomegàlia, però com hem dit anteriorment,
en el nostre pacient no està confirmada per ecografia i TC.
Pot existir freqüentment augment d’adenopaties. En contra
d’aquest diagnòstic no hi ha endocrinopatia ni alteracions
cutànies; tampoc no consta que el pacient tingués lesions
osteoescleròtiques. La biòpsia de medul·la òssia no mostra
grans troballes, pot ser normal, presentar fins un 5% de
cel·lularitat plasmàtica (no ens dóna la cel·lularitat medul·lar
al cas i cal pensar que és normal) o presentar aspecte reactiu
(en el nostre cas amb proliferació limfocitària, poc probable
que sigui una patologia de cèl·lules plasmàtiques). La xifra
d’hemoglobina és normal o elevada i amb freqüència existeix
trombocitosi.
El tipus d’Ig i la presència de cadena lleugera van molt en
contra d’aquest diagnòstic; també ho exclou la negativitat
de la biòpsia medul·lar.

Macroglobulinèmia de Waldenström: consisteix en una
proliferació monoclonal de cèl·lules limfoides B secretores
d’IgM. És per això que presenten banda monoclonal IgM
amb cadenes lleugeres kappa. És una malaltia poc freqüent
que afecta individus d’edat d’entre 65-70 anys i el 70% dels
pacients són homes. Les manifestacions clíniques més
freqüents són astènia i pèrdua de pes, diàtesi hemorràgica
i síndrome d’hiperviscositat (cefalea, alteracions visuals per
afectació retiniana, hipervolèmia o insuficiència cardíaca
congestiva). En aquesta malaltia hi sol haver hepatoespleno-
megàlia i augment de la mida d’adenopaties. En quant a la
polineuropatia té les característiques de la polineuropatia
tipus IgM i es sol associar a la presència de proteïna anti-
MAG (Glicoproteïna Associada a la Mielina). És una polineu-
ropatia amb curs clínic subagut, simètrica, de predomini
distal i en les extremitats inferiors, sol iniciar-se per símptomes
sensitius tot i que posteriorment se n’afegeixen de motors
i afectació de les extremitats superiors. L’EMG mostra lesió
desmielinitzant, tot i que pot ser mixta i es pot associar a
atàxia de la marxa i tremolor. Analíticament pot haver-hi
anèmia però seria de trastorn crònic i no hipocròmica i
microcítica (a no ser que l’anèmia sigui deguda a una altra
causa). La biòpsia medul·lar mostra infiltració limfocitària i
de cèl·lules plasmàtiques. En aquest cas la manca d’aspectes
clínics característics i la negativitat de la biòpsia fan mol poc
probable aquest diagnòstic.

Mieloma Múltiple: es tracta d’una malaltia en què existeix
proliferació clonal de cèl·lules plasmàtiques que produeixen
una immunoglobulina específica. L’edat d’inici es situa entre
els 60-65. El símptoma principal és el dolor ossi de caracterís-
tiques mecàniques tot i que en alguns casos es pot produir
dolor radicular a extremitats inferiors per compressió medul·lar.
Pot presentar síndrome constitucional sent infreqüent la
presència d’hepatoesplenomegàlia. No existeix afectació
renal ni signes d’afecció esquelètica que anirien a favor
d’aquesta etiologia, i tampoc ens informen sobre infeccions
de repetició. La polineuropatia associada a mieloma pot
precedir el diagnòstic i convertir-se en el símptoma guia, tot
i que és rara. Fins el 13% dels pacients amb mieloma múltiple

presenta manifestacions clíniques de neuropatia (fins el 40%
si utilitzem criteris neurofisiològics. La forma més comuna
és la compressió radicular per lesiones lítiques vertebrals.
Fins un 30-40% la neuropatia és deguda al dipòsit de material
amiloide. Pot existir una forma paraneoplàsica simètrica,
subaguda, predomini distal amb símptomes sensitius, lenta
progressió, afectació posteriorment sensitivo-motora, tot i
que s’han descrit formes motores o sensitives pures, predo-
mina en extremitats inferiors, sol ser de predomini axonal i
poca simptomatologia autonòmica. En el nostre pacient
predomina la desmielinització. L’anèmia seria deguda a
infiltració medul·lar i no ferropènica, tampoc es detecten
hematies en piles de moneda. La presència d’adenopaties
mediastíniques no seria compatible amb el diagnòstic de
mieloma. Finalment la biòpsia de medul·la òssia sense
augment de la cel·lularitat plasmàtica va molt en contra del
diagnòstic de mieloma, ja que només un 10% poden ser
falsos negatius. Tant per aspectes clínics com pel tipus de
polineuropatia i sobretot per la biòpsia medul·lar, considerem
molt poc probable aquest diagnòstic.

Gammapatia Monoclonal de Significat Incert (GMSI):
consisteix en la presència d’una banda monoclonal en sèrum
amb cel·lularitat plasmàtica en medul·la òssia inferior al 10%
en absència d’afectació renal, d’anèmia, d’hipercalcèmia i
de lesions lítiques, és a dir, descartant la presència d’altres
malalties de cèl·lules plasmàtiques i síndromes limfoprolife-
ratius. La prevalença és considerable i té una clara relació
amb l’edat: s’observa en més de l’1% dels individus majors
de 60 anys i 5% dels majors de 80 anys. La importància
d’aquesta malaltia rau en el fet que pot progressar a Mieloma
Múltiple o altres desordres de cèl·lules plasmàtiques o a
síndromes proliferatius amb un risc de fins a l’1% anual.
Respecte la clínica, la GMSI es considera asimptomàtica; en
el cas de tenir el component monoclonal IgM, com en el
nostre pacient, es pot associar a polineuropatia sensitivo-
motora desmielinitzant (la majoria amb anticossos anti-
MAG). Excepte la polineuropatia, la resta de clínica que
presenta el nostre pacient no seria compatible amb el
diagnòstic de MGUS: la síndrome constitucional podria ser
ocasionada per una altra entitat, l’anèmia amb trets ferrode-
ficitaris es podria atribuir a pèrdues digestives (causa més
freqüent);  caldria fer estudi del tub digestiu.
L’hepatoesplenomegàlia tampoc estaria relacionada i la
colostasi que era atribuïda a enolisme crònic i present abans
de la clínica neurològica no tindria tampoc relació. En quant
a la neuropatia associada a GMSI és de les següents carac-
terístiques: sensitivo-motora, simètrica, predomini distal i
extremitats inferiors, curs subagut, desmielinitzant i pot
portar associat atàxia de la marxa. La biòpsia de medul·la
òssia no mostra cel·lularitat plasmàtica, cosa que ja és
concordant amb la GMSI, però la limfocitosi reactiva que
presenta tampoc es correspondria amb aquesta malaltia.
Com ja hem dit, la GMSI sol ser asimptomàtica i, atesa la
clínica associada que presenta el malalt, creiem poc probable
aquest diagnòstic.

Limfoma: fins un 3% de pacients que presenten banda
monoclonal poden evolucionar a limfoma. La clínica de
polineuropatia associada a banda de tipus IgM juntament
amb el síndrome constitucional i la presència d’adenopaties
fan pensar en un procés maligne. L’afectació hepàtica s’ha
discutit al principi i pot estar present, sobretot de forma
difusa en els limfomes indolents, també poden presentar
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afectació de la melsa. L’existència de símptomes B (febre,
pèrdua de pes i sudoració nocturna) només es presenta en
el 25% dels limfomes indolents. El fet que predomini
l’afectació de ganglis mediastínics va més a favor de limfoma
de Hodgkin però els limfomes no Hogdkin també els poden
afectar. No ens consta a l’exploració física la presència
d’adenopaties en altres territoris. Analíticament pot haver-
hi anèmia. La negativitat de la biòpsia medul·lar (fins a 40%
dels casos indolents es pot afectar) ens obligaria a centrar
l’estudi en altres òrgans afectats com les adenopaties i la
prova diagnòstica definitiva podria ser la biòpsia ganglionar
de l’adenopatia del lligament gastrohepàtic que sembla la
més accessible. En aquest cas, a més, atès que l’afectació
hepàtica no està ben filiada, es podria realitzar biòpsia
hepàtica.

Conclusió. Després d’excloure raonablement les gammapaties
monoclonals ateses les dades clíniques i exploracions com-
plementàries, el diagnòstic més probable seria el de LIMFOMA
que s’hauria de diagnosticar mitjançant la biòpsia ganglionar.

Diagnòstic. En el proper Butlletí.
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El doctor Jaume Ku-
lisevsky Bojarski és
un referent de pres-
tigi internacional en
l’àmbit dels trastorns
del moviment. Lli-
cenciat en Medicina
per la UB, va cursar
la seva residència al
Servei de Neurologia
de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau
entre els anys 1982 i
1985. Doctor en Me-
dicina per la UB el
1992. Des del 2003

dirigeix la Unitat de Trastorns del Moviment del
Servei de Neurologia de Sant Pau i des de l’octubre
de 2008 és el director de l’Institut de Recerca de
l’Hospital de Sant Pau. Home de mirada afable i
tranquil·la i caràcter entranyable, desperta sim-
patia i calidesa en el seu tracte.

1. El Dr. Kulisevsky és un català originari de la
província de Salta al nord-est d’Argentina, però
tinc entès que va cursar els seus estudis a Cata-
lunya. Quan va venir a viure aquí i quins són els
primers records que guarda del nostre país?

Vaig arribar a Catalunya el 1976. Les coses estaven
complicades a l’Argentina –hi havia hagut un cop
d’estat i començava una dictadura cruel que va durar
sis anys– i a Espanya s’obrien aires de llibertat. Un cosí
del meu pare que havia viatjat repetidament pel seu
ofici d’editor, un dia abans de marxar del meu país em
va parlar d’una ciutat meravellosa que es deia Barcelona.
Jo havia cursat estudis de medicina fins al tercer curs.
No em va decebre gaire que només em convalidessin
el primer curs –havia costat molt aconseguir tots els
papers– i a finals del 1976 ja era un estudiant més de
segon curs a la facultat de Medicina de la UB. Els
primers temps van ser els de descobrir una ciutat que
aleshores començava a despertar d’un llarg son i que
de seguida vaig saber que mai deixaria de meravellar-
me. La primera nit la vaig passar en un alberg juvenil
del Guinardó –avui hi ha el Centre Cívic i aleshores
encara tenia algun símbol de les joventuts del movi-
ment– que, curiosament –la vida té aquests senyals–
es troba enfront del Nou Hospital de Sant Pau que
amb el temps esdevingué tant important en la meva
vida. Honestament, no sabia que a Catalunya es parlava
un altre idioma i em vaig quedar sorprès de la força
d’aquesta llengua que havia estat perseguida i de
l’esforç que feia la gent per recuperar-la. De seguida
vaig recordar-me d’un concert a Salta d’en Joan Manel
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Serrat, del qual no coneixia més que les seves cançons
en castellà, i enmig del recital es va posar a cantar una
cançó “de bressol” en aquell idioma estrany –“...la
lluna...., la pruna...vestida de dol...” –i que, per sorpresa
meva, una part important de l’audiència reconeixia i
cantava. Així, una de les aficions dels meus temps
primerencs a Barcelona va ser constatar que entre els
noms de les botigues de Salta o els cognoms de
companys del col·legi n’hi havia molts de catalans:
Miralpeix, Martorell, Escoda, Margalef... Vaig compren-
dre que estava entre amics. Abans de saber si seria
admès, vaig intentar organitzar la meva vida al voltant
de la facultat de medicina. Vivia en una pensió al carrer
Casanoves. En tinc moltes anècdotes...

2. Què el va motivar a estudiar medicina i decidir-
se per la neurologia?

En la meva família hi havia un “trajecte” molt marcat
per la sanitat. La meva àvia materna era obstetra
(‘universitària’, recalcava ella...), la meva mare –retirada
de l’activitat clínica fa només dos anys– va ser la primera
dona radioterapeuta de l’Argentina, i per completar
el quadre, el meu pare era farmacèutic. Així doncs, a
l’hora d’escollir una carrera, la medicina era un camí
quasi natural. A la neurologia hi vaig arribar per la
influència d’en Toni Escartín, un altre “català de Salta”,
persona d’una vitalitat admirable, gran neuròleg i
paradigma per mi de les virtuts de l’amistat. Des dels
meus primers temps a Barcelona, ell i la seva dona,
companya meva de facultat i amb qui vaig preparar
l’examen MIR, van ser el referent familiar que la distancia
em negava. Ja viatjant a Madrid per triar plaça, en
veure’m encara indecís em va dir: “¿Y si vienes a Sant
Pau a hacer Neuro?”. Així doncs, confesso que sóc
neuròleg més per amistat que per vocació. La vocació
va venir després, amb el coneixement i la pràctica. Avui
no veig que hagués pogut ser un altre cosa.

3. És cap de la Unitat de Trastorns del Moviment
de Sant Pau. Ha treballat i publicat sobre investi-
gació clínica, neuroimatge, genètica, farmacologia,
trastorns cognitius i afectius, neuropsicologia.
Què és el que el va fer decidir-se i el que més li
agrada d’aquesta branca de la neurologia?

Sempre vaig estar atret per la psicologia i la psiquiatria.
De fet, quan vaig començar a estudiar medicina pensava
que em dedicaria a la psiquiatria. Però fer aquesta
assignatura a la facultat em va decebre i ja em sentia
més atret per la clínica i la medicina interna. La neuro-
logia va suposar per mi la síntesi de tot: el cervell com
a unitat de govern de la vida i el pensament, els ganglis
de la base com els grans integradors de totes les
conductes.

Dr. Jaume Kulisevsky Bojarski
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I
SANT PAU DE BARCELONA
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4. Quins mestres el van marcar més?

A pesar d’estudiar al Clínic, com que els estudiants no
teníem accés als malalts, a quart curs vaig aconseguir
ser acceptat com a alumne intern al Servei de Medicina
de l’Hospital del Mar en la secció que dirigia el Dr.
Robert Nolla i Penedés. Aquest home culte, bona
persona, excel·lent clínic i docent, probablement dels
darrers “humanistes” de la medicina, acollia una petita
colla d’estudiants de quart i cinquè curs i ens ensenyava,
donant-nos responsabilitats sobre els malalts ingressats.
A més de medicina i llengua catalana, amb ell vaig
aprendre molts secrets sobre la ciutat de Barcelona
–fèiem passeigs culturals els dissabtes després de passar
visita– i la poesia de Mossèn Cinto Verdaguer. Ell i
després el Dr. Escartín em van apropar a la dimensió
humana de l’art de curar, on el protagonista és sempre
la persona malalta. En quant a la neurologia, el meu
gran mestre clínic ha estat el Dr. Peter Salisachs, una
persona de tracte impecable amb els seus amics, un
gran estudiós, apassionat de la semiologia i de l’art de
diagnosticar i enemic vehement de la xerrameca i
l’ampul·lositat. Quan era resident i ell venia a les sessions
clíniques de Sant Pau em va “adoptar” com a alumne.
Amb el temps, quan ja exercia de cap de servei a Can
Ruti, em va portar amb ell d’adjunt. Dec al Dr. Grau
Veciana l’interès que em va despertar pels trastorns
del moviment durant l’últim any de la residència a Sant
Pau. Quasi dos anys de treball a l’Hospital Clínic amb
el Dr. Eduard Tolosa em van servir per adquirir i des-
envolupar la competència científica en els trastorns
del moviment. Però és just dir que vaig aprendre de
molts dels meus companys de feina al llarg d’aquests
anys i de compartir interessos i treballs científics. Un
exemple clar és el del Dr. Berthier, amb qui m’uneix
una gran amistat, i que em va “introduir” a la neurologia
de la conducta.

5. Quan Sir James Parkinson va descriure la malal-
tia que porta el seu nom el 1817, va concloure
que els sentits i l’intel·lecte no s’afectaven. En els
anys posteriors, els trastorns afectius i cognitius
lligats a la malaltia s’estudiaven en rares ocasions.
Vostè ha mostrat un gran interès en els aspectes
no motors de la malaltia de Parkinson. És coordi-
nador del Màster en Diagnòstic i Rehabilitació
Neuropsicològica a la UAB, ha dirigit llibres i ha
participat en múltiples articles originals sobre els
trastorns afectius i cognitius associats a la malaltia
de Parkinson i a d’altres malalties neurodegene-
ratives. Creu que encara es tenen poc en compte
aquests símptomes en la pràctica mèdica habitual?

La visió de la malaltia de Parkinson està canviant molt
en els darrers anys. De considerar-la una malaltia

exclusivament motora –gràcies en part al tractament
molt efectiu que tenim per a aquests símptomes–, en
els darrers anys està quedant cada vegada més clar
que són precisament els símptomes anomenats “no-
motors”, entre ells els trastorns afectius i el deteriora-
ment cognitiu, els que en definitiva incapaciten més
els malalts. Per altra banda, el tractament dopaminèrgic
de la malaltia de Parkinson és per se un model per
l’estudi del funcionament normal i patològic dels ganglis
basals, tant en la seva vessant motora com pel que fa
referència als circuits implicats en el control de la
motivació, de l’afecte i de l’humor, el processament
de la informació i aspectes claus del rendiment executiu.
Fa uns anys, només uns quants bojos ens interessàvem
per aquests aspectes de la malaltia de Parkinson. Avui
dia, afortunadament, les publicacions sobre aquesta
temàtica han crescut de forma exponencial.

6. Al llarg de la seva carrera ha desenvolupat una
gran tasca investigadora en les malalties degene-
ratives juntament a la tasca assistencial, que ha
culminat amb el seu nomenament com a director
de l’Institut d’Investigació de l’Hospital de Sant
Pau. Tot i això, continua sent difícil integrar la
investigació en l’assistència i disposar d’espais i
recursos. Quines creu que han de ser les estratègies
dels Instituts de Recerca en un futur?

La recerca que intentem prioritzar té com a objectiu
principal integrar la investigació amb la pràctica clínica,
cosa que implica augmentar la qualitat de l’assistència
sanitària i una cura més ètica i eficient dels pacients.
A banda de la particularitat de ser fundacions amb
estructura administrativa i de gestió autònomes, ente-
nem que el nostre Institut de Recerca hauria de ser
considerat com un Servei més de l’hospital, de tipus
transversal, en el qual l’hospital delega l’organització
dels recursos per donar suport i actuar com a catalit-
zador de les iniciatives de recerca dels propis profes-
sionals. Per altra banda, els instituts han de tenir un
caràcter vertebrador i independent, que faciliti la
connexió interinstitucional i la coordinació d’activitats
i programes amb xarxes externes locals i internacionals,
procurant, en el nostre cas, que a Sant Pau es faci una
investigació d’alta qualitat que redundi en un benefici
directe per a l’assistència sanitària. La nostra primera
preocupació dins d’aquesta estratègia d’integració ha
estat implementar beques d’investigació post-MIR i
beques d’estada a l’estranger per a adjunts joves de
l’hospital.

7. Què els diria als joves neuròlegs que estan
pensant en formar-se en investigació bàsica? Creu
que els estudiants de medicina o els metges resi-
dents haurien de fer més investigació com a part
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de la seva formació?

Indubtablement. Ara bé, a més de la investigació bàsica,
s’ha de despertar l’interès per la investigació transla-
cional, que és el tipus de recerca bàsica que cal prioritzar
en els hospitals i que té com a objectiu principal integrar
la investigació més bàsica amb la pràctica clínica. Un
altre tipus de recerca translacional, no menys important
i que creiem que pot implicar molts neuròlegs joves,
es refereix a la translació de la recerca a la pràctica, és
a dir, a assegurar que els nous tractaments i el coneixe-
ment generat per les investigacions arriben efectivament
als pacients i vetllar perquè siguin implementades
adequadament. Hem de ser capaços de promoure el
concepte que és relativament fàcil portar a terme
estudis d’investigació clínica en els hospitals i ambulatoris
si els temes que es volen estudiar són rellevants per a
la comunitat i si existeixen estructures apropiades que
faciliten que els clínics puguin assumir també el rol
d’investigadors. Això fa augmentar la qualitat de
l’assistència sanitària i de bon segur procura una cura
més ètica i eficient dels pacients.

8. De la seva extensa publicació, més de 100
articles originals en revistes d’alt impacte, quins
diria que han estat els treballs més significatius?

Va ser molt apassionant descobrir que una part impor-
tant dels errors cognitius de malalts amb encefalopatia
hepàtica subclínica es devia a trastorns de funcionament
dels ganglis de la base que es relacionaven amb la
intensitat d’una típica imatge d’hiperintensitat del nucli
pàl·lid. La descripció inicial d’aquesta imatge en
l’American Journal Neuroradiology l’any 91 i diverses
publicacions a Hepatology i Neurology em van servir
per fer la meva tesi doctoral sobre un fenomen aleshores
enterament original. Estic particularment satisfet d’un
treball de Brain de l’any 96 sobre les fluctuacions
cognitives degudes a la levodopa i del primer estudi
a llarg termini sobre el rendiment cognitiu dels malalts
parkinsonians que inicien tractament dopaminèrgic.
La descripció del fet que la intervenció funcional sobre
el nucli subtàlem pot desencadenar mania i els treballs
sobre l’evolució a llarg termini de la cirurgia del Parkin-
son han estat importants i, per descomptat, en la seva
gran majoria no són un mèrit individual sinó cooperatiu.
Crec que el meu millor treball és haver fet un grup de
recerca i haver despertat l’interès –ni que sigui per un
temps– per les publicacions científiques entre moltes
persones de gran valor amb les quals vaig tenir i tinc
la sort de treballar.

9. En quins temes està treballant actualment?

Omplint un buit important, hem creat i validat una
escala de valoració cognitiva específica per a la malaltia

de Parkinson. Estem treballant per tal de perfeccionar
aquest instrument i crear-ne d’altres que permetin
mesurar adequadament els problemes cognitius per
tal de començar a pensar en tractaments específics pel
trastorn intel·lectual associat a la malaltia. Entre altres,
busquem entendre millor i començar a tractar l’apatia
associada a la malaltia i treballem per entendre millor
els aspectes metabòlics del tremolor essencial que ens
faciliti trobar nous tractaments.

10. Com valora l’estat de la neurologia a Catalu-
nya?

Catalunya manté un nivell molt alt de qualitat tant
dels seus neuròlegs assistencials com dels que dediquen
més temps a tasques de recerca. A pesar que sempre
hi ha feina per fer, sobretot des del punt de vista de
les institucions, tinc confiança en la gent jove que
s’està formant al voltant dels serveis de neurologia
dels grans hospitals catalans. A ells els toca facilitar les
condicions per fer entendre a aquestes institucions
que la recerca és una part fonamental de l’assistència.

11. Quin creu que és el paper de la Societat Cata-
lana de Neurologia i com veu el seu futur?

Crec que la SCN ha de continuar complint la seva
missió de contribuir al millorament del nivell científic
dels neuròlegs catalans i em consta que la darrera
junta ha estat molt activa en aquest sentit, amb
l’organització de cursos i d’un congrés anual d’alt
nivell.

12. Com a curiositat, diverses malalties
neurològiques s’han relacionat amb trets de per-
sonalitat característics. De les persones amb malal-
tia de Parkinson es diu que són meticuloses,
persistents, rígides i treballadores, en són exem-
ples Salvador Dalí, Joan Pau II o Francisco Franco.
Creu que hi pot haver alguna cosa de veritat en
aquesta afirmació, relacionada amb els canvis a
nivell de neurotransmissors o a factors genètics?

De fet, aquests trets de la personalitat de molts pacients
parkinsonians ja van despertar la curiositat dels metges
des de quasi cent anys enrere i es va fer un clàssic
afirmar que la malaltia afectava sobretot a persones
caracteritzades per haver dedicat la seva vida a treballar
durament, aquells que s’emporten la feina al llit i que
mai cauen en les influències de l’alcohol i del tabac,
de tal manera que es podia fins i tot considerar que
patir la malaltia els donava una etiqueta de
“respectabilitat’. Des de llavors molts investigadors van
confirmar l’associació de la malaltia de Parkinson amb
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trets de personalitat i conducta com són la industriositat,
la serietat i la inflexibilitat. Fins i tot es diu que els
parkinsonians no menteixen. Encara que no sempre
és així –en Dalí va ser un pendó considerable–, és
interessant el fet que hi ha relacions clares entre el
dèficit de dopamina que caracteritza la malaltia i la
personalitat d’aversió al risc més pròpia de l’estereotip
parkinsonià. És apassionant comprovar que aquests
trets es poden invertir en els mateixos subjectes, els
quals, quan tenen nivells plasmàtics alts de dopamina,
es comporten com a subjectes molt més aventurers i
despreocupats pel risc. Darrerament també s’ha pogut
veure experimentalment, respecte la capacitat de
mentir, que els subjectes parkinsonians, més que una
virtut inherent a la seva personalitat, el que tenen és
una disfunció dels circuits fronto-ganglis basals que
els compromet la flexibilitat mental necessària per dir
mentides quan els són sol·licitades en condicions
experimentals. Molts dels problemes conductuals
associats al tractament de la malaltia tenen el seu
origen en el “bany” cerebral dopaminèrgic no selectiu,
sent la dopamina un neuromodulador fonamental per
a la motivació i els processos de recompensa.

13. Després de repassar la seva important tasca
assistencial i investigadora, em permeto preguntar-
li si li queda temps per alguna afició i com com-
pagina la feina i la vida familiar.

Voldria tenir més temps per llegir. En quant a la vida
familiar, és difícil no sentir que l’activitat professional
treu un temps preciós a la família. Però intento aprendre
a dir “no” i tenir menys compromisos.

Moltes gràcies pel seu temps i la seva disponibilitat.
Ha estat un plaer.

M. Àngels Font
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9. L’AGENDA

I Curs de Formació en Neurologia Clínica
de la Societat Catalana de Neurologia.
Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Catalunya i Balears
Setembre 2009 - juny 2010
Barcelona

XV Sessions de la Unitat de Malalties
Vasculars Cerebrals de l’Hospital del
Sagrat Cor de Barcelona. Servei de
Neurologia de l’Hospital Universitari
del Sagrat Cor
Octubre 2009 - maig 2010
(Activitat avalada per la Societat Catalana de
Neurologia)

13th Congress of the European
Federation of Neurological Societies
(EFNS)
12-15 setembre 2009. Florència, Itàlia

2009 World Congress on Huntington's
Disease
12-15 setembre 2009. Vancouver, British
Columbia, Canadà

The 3rd World Congress on
Controversies In Neurology (CONy)
8-11 octubre 2009. Praga

Staging Neuropsychiatric Disorders:
Implications for Etiopathogenesis and
Treatment
14-18 octubre 2009
Mojácar (Almeria)

International Symposium on
Neurorehabilitation. From Basics to
Future. Catedra Santiago Grisolia
15-16 octubre 2009. València

Reunión Internacional sobre los
Aspectos Funcionales en el Manejo de
Tumores Gliales
15-17 octubre 2009. Santander

32ª Reunión Anual de la Sociedad
Andaluza de Neurología
15-17 octubre 2009. Sevilla

II Jornadas Formativas para Residentes
de Neurología
(con el aval de la SEN)
16-17 octubre 2009. Sitges - Barcelona

Congreso Mundial de Neurología
24-30 octubre 2009. Bangkok, Tailàndia

Simposio Internacional "Fronteras
cruciales entre la Inmunología y la
Terapia Génica"
27-28 octubre 2009. Pamplona

LXI Reunión Anual de la Sociedad
Española de Neurología
17 - 21 novembre 2009. Barcelona

The Sixth International Congress on
Vascular Dementia
19 al 22 novembre 2009. Barcelona

XVIII WFN World Congress on Parkinson’s
Disease and Related Diseases
13-16 desembre 2009. Miami Beach, FL, EUA

International Symposium on Protein
Phosphorylation in Neurodegenerative
Diseases
28 - 30 gener de 2010. València

2nd International Conference on Drug
Discovery and Therapy (2nd ICDDT 2010)
1-4 febrer 2010. Dubai, Emirats Àrabs Units

The 3rd International Congress on Gait
& Mental Function
26-28 febrer 2010. Washington D.C., EUA

The 3rd International Conference on
Hypertension, Lipids, Diabetes and Stroke
Prevention
4-6 març 2010. Berlín, Alemanya

XIV Reunió, XXXVIII Trobada anual
ordinària i XXIV Curs d’actualització en
Neurologia de la Societat Catalana de
Neurologia.
Montserrat, 19-20 març 2010.

The 14th Congress of the European
Federation of Neurological Societies
(EFNS 2010)
25-28 setembre 2010. Ginebra, Suïssa

The 7th World Stroke Congress
13-16 octubre 2010. Seül, Corea del Sud

LXII Reunión Anual de la Sociedad
Española de Neurología
Novembre  2010. Barcelona

7th International Congress on Mental
Dysfunctions & Other Non-Motor
Features in Parkinson’s Disease (MDPD
2010)
9-12 desembre 2010. Barcelona
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12. UNA MIRADA HISTÒRICA

Fotografia que recorda el XI Curs d’actualització en
Neurologia, i la I Reunió de Neuròlegs Catalans,
dirigida pel Dr. F Titus i el Dr. A Pou Serradell, l’any
1997, i que va realitzar-se en el decurs de la 25a
trobada anual ordinària de la Societat Catalana de
Neurologia.



Vista panoràmica de la vila de Cotlliure (Catalunya Nord) (cortesia de Julio Alvarez i Alba Arboix)
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13.  RACÓ LITERARI

Jo sóc d’una petita terra
sense rius de debò, sovint assedegada de pluja,
pobra d’arbres, gairebé privada de boscos,
escassa de planures, excessiva de muntanyes,
estesa per llevant al llarg de la vella mar
que atansa el difícil i sangonós diàleg
de tres continents.

Salvador Espriu

Visió panoràmica de la ciutat de Tortosa (Baix Ebre) (cortesia de Julio Alvarez i Alba Arboix)
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