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Digues molt en poques paraules,
fes com qui sap i calla

ECLESIÀSTIC, 32.8

És sobretot pròpia de l’home la recerca
 i la investigació de la veritat
(Ciceró, De Oficiis, 1, 4, 13)



A l’origen del somni,
hi ha un arbre i una font.

L’arbre és el temps
i és el tast de la terra,
la llum de la matèria,
la fruita i la llavor,
l’arrel del gest,
una onada de fulles
al blau perfil del cel.

La font és l’aigua
i el trajecte,
la remor de la vida bategant,
la saba i la saliva,
l’alè del mar,
la pluja que teixeixes,
el panteix de la nit.

Raja l’aigua a la font,
creixen les branques i els dies,
s’acompleix el teu somni.

Carles Duarte. Qumran. 
Tríptic hebreu. 2004 
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Pròleg

Amb molta satisfacció tenim l’honor de presen-
tar aquesta segona edició de les Guies Oficials 
de Diagnòstic i Tractament de la Societat Ca-
talana de Neurologia.

Ara farà 11 anys que es varen presentar les pri-
meres Guies, que varen ser de molta utilitat i 
varen estar penjades a la página web de la nos-
tra societat. Aquelles primeres Guies tractaven 
de forma individual cinc temes neurològics d’in-
terès: l’epilèpsia, les malalties vasculars cerebrals, la 
malaltia d’Alzheimer, la malaltia de Parkinson i les 
Cefalees. 

En aquesta segona edició que presentem, s’ac-
tualitza aquesta temática i s’hi afegeixen quatre 
temes més: l’esclerosi múltiple, el dolor neuropàtic, 
l’esclerosi lateral amiotròfica i la miastènia gravis. 
Aquests nous capítols, juntament amb els pri-
mers que hem esmentat, s’editen per primera ve-
gada de forma conjunta i amb una estructura homo-
gènia, en una única publicació convencional en 
format d’anelles i amb la vocació que amb perio-
dicitat anual s’hi puguin fer les actualitzacions 
adequades i necessàries i que per tant no perdin 
ni actualitat ni dinamisme.

Voldríem remarcar també que aquest projec-
te s’emmarca en la celebració del centenari 
de la primera societat neurològica catalana, 
la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de Barce-
lona fundada pel Dr. Artur Galcerán i Granés 
a l’any 1911, i des de la Societat Catalana de 
Neurologia es vol agrair als coordinadors dels 
diferents capítols i als assessors-coautors del di-
ferents temes la seva imprescindible i necessària 

col·laboració, el seu compromís i voluntarietat i 
el seu esforç.

Així mateix voldríem agrair també als laboratoris 
MSD el seu ajut i sensibilitat en l’esponsorització 
d’aquest projecte. 

Per molts anys i moltes gràcies!

Dr. Adrià Arboix, president de la Societat 
Catalana de Neurologia
Dr. Alexandre Gironell, pastpresident de la So-
cietat Catalana de Neurologia

Coordinadors Generals de les Guies Oficials de 
Diagnòstic i Tractament de la Societat Catalana 
de Neurologia (2a edició).

Vic, 18 de març de 2011

Una guia és el llibre que conté la informació i les 
indicacions necessàries per fer un camí o realit-
zar una activitat.

La paraula guia té probablement un origen ger-
mànic, del got widan, que significa ajuntar, 
acompanyar, escortar. Tenia inicialment el signi-
ficat de escortar o protegir algú, i garantir així la 
seva seguretat. 

Les guies clíniques també s’anomenen protocols, 
algoritmes, patrons, paràmetres clínics. Quan es 
fonamenten en les evidències, s’han convertit en 
el patró d’or de la pràctica mèdica. 

Serveixen per ajudar el metge a atendre el pa-
cient, especialment en situacions de dubte. Les 
seves recomanacions garanteixen que el tracta-
ment dels pacients sigui el millor, independent-
ment del lloc on exerceix el metge.

Una guia clínica no ha de servir per estalviar di-
ners en l’assistència dels pacients. Tampoc ha de 
ser un protocol rígid, ja que l’assistència sempre 
ha d’estar fonamentada en les característiques 
individuals de cada persona.

Qualsevol metge que tingui relació amb pacients 
amb alguna de les malalties tractades en aques-
tes guies trobarà les indicacions per al més alt ni-
vell de qualitat assistencial.

Els guiadors que han redactat les Guies, és a dir, 
les persones que indiquen el camí a seguir, han 
estat neuròlegs catalans, experts en cada un del 
temes.

El contingut de les Guies abraça la gran majoria 
de les diferents entitats de la Neurologia clínica. 
Algun cop els criteris per una actitud diagnòstica 
o terapèutica poden ser discrepants entre diver-
ses publicacions. Per això, l’evidència de les afir-
macions i l’eficàcia de les recomanacions han es-
tat quantificades en diferents graus, segons els 
estudis en què es basen.   

A cada un del temes tractats s’analitzen el con-
cepte, la clínica, els mitjans de diagnòstic i el 
tractament. 

És el primer cop que la Societat Catalana de Neu-
rologia  edita unes guies en la quasi totalitat de 
la Neurologia, i en destaquem l’alta qualitat del 
text. Estan disponibles en paper imprès i també 
a la pàgina web de la societat. Tenen a més una 
característica que les fa úniques: no tenen cadu-
citat, ja que periòdicament, gràcies als fulls can-
viables, es posaran al dia.

Cal felicitar la iniciativa de la Societat Catalana 
de Neurologia i agrair a tots aquells que han fet 
possible la seva edició. 

Dr. Josep Lluís Martí i Vilalta
Professor de Neurologia

Presentació
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Nota dels coordinadors generals

Les Guies Mèdiques Oficials de Diagnòstic i 
Tractament de la Societat Catalana de Neurolo-
gia (segona edició) han seguit els nivells d’evi-
dència i la classificació de les recomanacions re-
comanades per l’American Academy of Neurology.

Nivells d’evidència de l’American
Academy of Neurology (2008)
(Neurology 2008; 72: 8-10.)

Tipus d’estudis
Classe I: Estudis d’alta qualitat, cecs, controlats 
i randomitzats. 
Classe II: Estudis prospectius controlats però 
sense randomització o no cecs. 
Classe III: Altres estudis, per exemple: obser-
vacionals.
Classe IV: Estudis no controlats, sèrie de casos 
o opinió d’experts. 

Classificació de les recomanacions 
A = Establert com eficaços, ineficaços o perjudi-
cials (o establertes com a útil / predictiu o no útil 
/ predictiu) per a la condició donada en la  pobla-
ció especificada. (Aquest nivell de qualificació re-
quereix almenys dos estudis de classe I). 
B = Probablement eficaços, ineficaços o perjudi-
cials (o probablement útil / predictiu o no útil / 
predictiu) per a la condició donada en la població 
especificada. (El nivell de qualificació B requereix 
almenys un estudi de classe I o dos estudis de 
classe II). 
C = Possiblement eficaços, ineficaços o perjudi-
cials (o possiblement útil / predictiu o no útil / 
predictiu) per a la condició donada en la població 
especificada. (El nivell de qualificació C requereix 
almenys un estudi de classe II o dos estudis de 
classe III). 
U = Les dades són insuficients o contradictòries. 
Si tenim en compte el coneixement actual, la uti-
litat del tractament o la prova de predicció no 
està comprovada. 

Agraïments

La junta directiva de la Societat Catalana de 
Neurologia voldria mostrar el seu agraïment 
als membres de la nostra societat, als facultatius 
que han format part de les diferents juntes direc-
tives i principalment als seus antics presidents.

També voldríem fer arribar un agraïment  molt 
especial i sentit als nostres Membres d’Honor ja 
que amb la seva acceptació i presència prestigien 
i donen llum a la nostra institució.

Membres d’honor de la Societat Catalana de 
Neurologia

Dr. E. Fernández-Alvarez
Dr. J.M. Grau
Dr. V. Hachinski
Dr. J. Kimura
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Aproximació diagnòstica 
al pacient amb cefalea

La cefalea és un símptoma molt prevalent a la 
població general. Diferents estudis epidemiolò-
gics mostren que més del 50% de la població ha 
presentat en l’últim any algun episodi de cefalea 
de magnitud significativa. Això motiva que si-
gui una causa de consulta molt freqüent en tots 
els àmbits sanitaris. Representa un 25-30% de 

les primeres visites d’un neuròleg general i és 
el motiu de consulta neurològica més freqüent 
a l’Atenció Primària. En un estudi europeu dels 
costos de les malalties neurològiques, la cefalea 
és la segona major despesa sanitària, només su-
perada per les demències. 

Les possibles causes d’una cefalea són nombro-
ses, però la gran majoria són migranyes o cefa-
lees de tensió, és a dir, cefalees primàries, on 
“la cefalea és la pròpia malaltia”. Tenen uns trets 
clínics característics sobre els quals es basen uns 
criteris diagnòstics definitoris i el seu diagnòs-
tic es basarà només en l’anamnesi recolzada en 
la normalitat de l’exploració física. En menys 
d’un 10% dels casos, la cefalea serà un símpto-
ma d’una altra malaltia (cefalea secundària). 
En aquests casos serà necessari realitzar explora-

Diagnòstic 
i tractament
de la cefalea
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Figura 1
Aproximació diagnóstica

Anamnesia

Signes i símtomes
d’alarma

SíNo

Exploració física AlteradaNormal

Cefalea secundària

Exploracions
complementàries

Cefalea primària

Anamnesi

És recomanable d’entrada deixar que el pacient 
s’expliqui, que relati espontàniament la seva ce-
falea, les seves queixes, pors, etc. Això no portarà 
gaire temps i serà suficient, en moltes ocasions, 
per establir un diagnòstic, i facilitar una relació 
de confiança necessària en el posterior interroga-
tori dirigit i en les instruccions terapèutiques.

Quan arribem en aquest punt haurem de diri-
gir un interrogatori específic per aclarir o mati-
sar determinades característiques de la cefalea 
que, com ja s’ha comentat, serà fonamental no 
només per establir el diagnòstic, sinó també a 
l’hora d’individualitzar el tractament, fonamen-
talment en la migranya. 

No hem d’oblidar que una mateixa persona pot 
patir diferents tipus de cefalea. Això és un aspec-
te que haurem d’aclarir a l’inici de l’entrevista, ja 
que pot ser una causa d’error diagnòstic i conse-

qüentment terapèutic. En cas de presentar dos 
o més tipus de cefalea haurem d’abordar-les per 
separat.

Investigació de la cefalea
Haurem d’obtenir dades sobre:

 —Perfil temporal
 —Descripció del dolor
 —Simptomatologia associada
 —Factors agreujants i d’alleujament
 —Factors desencadenants
 —Tractaments realitzats

Perfil temporal
Amb aquest establim el temps d’evolució, la fre-
qüència, periodicitat i durada del dolor.

Un perfil temporal ben establert ens permet sa-
ber a què ens enfrontem:

 —Cefalea de recent instauració
 —Cefalea de llarga evolució:

• Episòdica
• Crònica
• Amb canvi de les seves característiques

Les més habituals són les cefalees episòdiques i 
dins d’aquestes la migranya i la cefalea tensio-
nal. Entre las cefalees cròniques les més freqüents 
són la migranya crònica o la cefalea per abús 
de medicació. Una cefalea de recent instauració 
o que hagi variat les seves característiques ens ha 
de fer estar més alerta de cara a una possible ce-
falea simptomàtica, encara que el més probable 
és que es tracti d’una cefalea primària.

Descripció del dolor
 — Instauració

 Un inici brusc o explosiu (“cefalea en tro”) 
és un símptoma d’alarma que obliga a des-
cartar, especialment si és el primer episodi, 
l’existència de patologia estructural com és 
l’hemorràgia subaracnoïdal (HSA). En el cas 

cions complementàries per arribar al diagnòstic 
etiològic.

L’eina més important a l’avaluació de la cefalea 
és l’anamnesi. Amb una anamnesi detallada, ben 
estructurada, oberta però amb preguntes conci-
ses, dirigides, valorant els criteris d’alarma (taula 
I), s’aconseguirà el diagnòstic a la majoria d’oca-
sions i és poc probable que se’ns passi per alt una 
cefalea secundària. Si l’anamnesi no aclareix el 

diagnòstic, difícilment l’obtindrem amb l’explo-
ració física o les proves complementàries. Per 
altra banda, una detallada anamnesi que no es 
conformi només amb l’obtenció del diagnòstic, 
sinó que incideixi en les característiques parti-
culars que presenta la cefalea en un pacient en 
concret, permetrà individualitzar i optimitzar el 
tractament. 

La figura 1 mostra el plantejament diagnòstic.

Taula I.

Signes i símptomes d’alarma 

Cefalea intensa d’ inici sobtat (“cefalea explosiva o en tro”)

En pacients amb cefalees recurrents que presenten “la pitjor cefalea de la seva vida”

Cefalea en edats extremes de la vida

Cefalea amb freqüència i/o intensitat creixent

Canvi en el patró d’una cefalea crònica

Localització estrictament unilateral (excepte cefalees primàries unilaterals)

Cefalea desencadenada per esforç físic, canvis posturals o maniobres de Valsava

Cefalea d’aparició nocturna

Cefalea rebel al tractament

Cefalea de característiques atípiques

Cefalea en malalts oncològics, immunodeprimits o amb alteracions de la coagulació

Cefalea associada a:
•	Focalitat neurològica
•	Trastorn de conducta
•	Alteració del nivell de consciència
•	Febre
•	Papil·ledema
•	Signes meningis
•	Crisis comicials
•	Nàusees o vòmits no explicables per una cefalea primària
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que en ocasions és la clau diagnòstica, com suc-
ceeix en el cas de la cefalea per abús o deprivació 
de medicació. No podem oblidar en aquest punt 
la ingesta de cafeïna diària per part del pacient, 
ja sigui en medicaments que l’associïn o en be-
gudes que la continguin. El seu abús pot conduir 
a una cefalea crònica diària i per altra banda, la 
seva deprivació pot ser la causa de cefalea espe-
cialment durant el cap de setmana.

És freqüent que el pacient refereixi haver provat 
múltiples medicaments que no li han estat efi-
caços. A la majoria d’ocasions, si valorem la dosi 
utilitzada i el moment d’administració, veurem 
que una o altra cosa s’ha realitzat de forma ina-
dequada, motiu pel qual molts fàrmacs “aparent-
ment ineficaços” poden ser “reutilitzables”. 

Investigació del pacient
No podem oblidar quelcom fonamental en el 
maneig del pacient amb cefalea. Com indica Blau 
en el seu excel·lent capítol del Handbook of Cli-
nical Neurology: “investiguem una persona amb ce-
falea, la cefalea no apareix in vacuo”. Haurem de 
completar l’anamnesi amb els antecedents per-
sonals, familiars, hàbits tòxics, etc. Hem de re-
cordar que en ocasions, encara que el diagnòstic 
sigui correcte, si no investiguem la persona i en 
conseqüència no corregim malalties associades 
(ansietat, depressió, etc) o el seu patró de vida 
diària (horaris d’àpats, de son, etc) el tractament 
indicat serà complertament ineficaç.

Exploració física

En general, en una cefalea aïllada amb explo-
ració neurològica normal, no existeix patolo-
gia estructural subjacent. Per altra banda, una 
exploració de neuroimatge normal no descarta 
una patologia estructural, com és el cas de la 
hipertensió intracranial idiopàtica. L’explora-
ció neurològica ha d’incloure els apartats de la 
taula II.

Taula II.

Exploració neurològica 

Nivell de consciència

Funcions cognitives

Parells cranials (fonamental el fons d’ull)

Vies motores i sensitives

Coordinació, equilibri i marxa

Palpació d’estructures cranials i cervicals 
(sinus, artèries temporal, punt d’Arnold…)

Signes meningis

Exploracions 
complementàries

Sense oblidar que ”la millor exploració complemen-
tària davant una cefalea no aclarida és una segona 
anamnesi”, en alguns casos sospitarem o haurem 
d’excloure una cefalea secundària amb les ex-
ploracions complementàries adequades. També 
hem de considerar que, en moltes ocasions, en la 
pràctica clínica habitual, realitzar una exploració 
complementària juga un paper placebo-terapèutic 
en el pacient o en la seva família, que resultarà 
molt útil en el tractament del pacient.

La radiologia simple i el EEG no tenen indica-
cions en l’estudi rutinari del pacient amb cefalea 
(estudis classe II, recomanació classe B). 

L’analítica en general té poca rellevància en l’es-
tudi de la cefalea, a excepció de la VSG i la PCR 
a l’arteritis de la temporal (estudis classe II, re-
comanació classe B). Es recomana la seva de-
terminació davant qualsevol pacient de més de 
60 anys amb una cefalea de novo o un canvi a les 

de la migranya, el temps que triga el dolor a 
arribar a la seva màxima intensitat és fona-
mental per optimitzar el tractament.
 —Localització

 Orienta el tipus de cefalea que presenta el pa-
cient. Així, la migranya és característicament 
unilateral; la cefalea de tensió generalitzada i 
la cefalea en agrupament, estrictament uni-
lateral. Una localització precisa pot ajudar a 
descobrir l’estructura anatòmica responsable 
del dolor com en la disfunció temporoman-
dibular.
 —Qualitat

 Si el dolor és pulsatiu, opressiu, neuràlgic, 
etc ens ajuda a conèixer el seu mecanisme 
responsable.
 — Intensitat

 El dolor és una sensació subjectiva i per tant 
la seva valoració s’ha de realitzar en base al 
grau d’interferència que produeix sobre l’ac-
tivitat diària del pacient. Es gradua en lleu 
(no interfereix), moderada (interfereix) i se-
vera (incapacita). En general la intensitat no 
va lligada a la gravetat del procés responsa-
ble del dolor.

Simptomatologia associada
S’ha d’investigar no només la presència de símp-
tomes generals, vegetatius, autonòmics i neuro-
lògics, sinó també el seu moment d’aparició, for-
ma d’instauració i duració.

La presència o absència d’alguns símptomes re-
colza o descarta determinats diagnòstics. Així, 
per exemple, una cefalea episòdica amb nàusees 
o vòmits o amb una simptomatologia neurolò-
gica transitòria que precedeix al dolor, descarta 
una cefalea tensional i és molt suggestiva de mi-
granya, independentment de la localització, qua-
litat i intensitat del dolor. 

El moment d’aparició de la simptomatologia ve-
getativa, en el cas de la migranya, condiciona el 
seu maneig terapèutic. Així, la presència de nàu-

sees o vòmits precoços poden inhabilitar el trac-
tament per via oral.

En el cas de sospitar una cefalea en agrupaments, 
l’existència d’inquietud per part del pacient té el 
mateix valor diagnòstic que els clàssics signes 
autonòmics ipsilaterals al dolor.

Quan existeix simptomatologia neurològica asso-
ciada s’ha d’investigar amb precisió el seu moment 
d’aparició, temps d’instauració i duració per valo-
rar si es tracta d’un aura migranyosa típica o no.

Factors agreujants i d’alleujament
El símptoma del “sotragueig” a la migranya, 
descrit pel Dr. Feliu Titus, que consisteix en 
l’agreujament del dolor amb el moviment cefà-
lic brusc, és indicatiu d’un origen intracranial del 
dolor. Davant una cefalea episòdica és molt sug-
gestiu d’una etiologia migranyosa, i constituteix 
un element de gran valor diagnòstic i va en con-
tra d’una cefalea tensional. 

Factors desencadenants
En el cas de la migranya conèixer els factors de-
sencadenants suposa el primer pas terapèutic. En 
moltes ocasions el pacient no n’és conscient i hau-
rem d’enumerar, almenys els més habituals, a fi 
d’evitar els relacionats quan sigui possible. En la 
cefalea en agrupaments, l’alcohol és un desenca-
denant pràcticament universal;però que actua no-
més durant la fase activa de la malaltia. Alguns pa-
cients utilitzen aquesta característica per saber si 
estan o no en fase activa. Incidir en l’existència de 
determinats factors desencadenants permet valo-
rar altres símptomes d’alarma, com és que el dolor 
es desencadeni per una maniobra de Valsava, com 
la tos, un esforç físic o un canvi postural.

Tractaments realitzats
És una qüestió dirigida no només al planteja-
ment de possibles decisions terapèutiques; sinó 
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2.
Migranya

Definicions i nomenclatura

La migranya és una cefalea freqüent, episòdica i 
recurrent que constitueix el motiu més freqüent 
de consulta neurològica. Afecta el 12% de la po-
blació general amb gran repercussió sobre la seva 
qualitat de vida. Es classifica en dos subgrups 
principals: migranya sense aura i amb aura. La 
taula III recull les varietats reconegudes per la 
Societat Internacional de Cefalees (IHS) en l’actual 
classificació diagnòstica (2004).

Taula III.

Varietats diagnòstiques de la  
migranya (ICHD-II) 

Migranya sense aura

Migranya amb aura
•	Aura típica amb cefalea migranyosa
•	Aura típica amb cefalea no migranyosa
•	Aura típica sense cefalea
•	Migranya hemiplègica familiar
•	Migranya hemiplègica esporàdica
•	Migranya de tipus basilar

Síndromes periòdiques de la infància  
habitualment precursores de la migranya
•	Vòmits cíclics
•	Migranya abdominal
•	Vertigen paroxístic benigne de la  

infància

Migranya retiniana

Complicacions de la migranya
•	Migranya crònica
•	Estat migranyós
•	Aura persistent sense infart
•	  Infart migranyós
•	  Crisis comicials desencadenades per 

migranya

Migranya probable

Migranya sense aura
Es tracta d’un trastorn recurrent idiopàtic ca-
racteritzat per cefalees episòdiques que duren 
de 4 hores a 3 dies. Característicament la cefa-
lea és hemicranial, generalment s’alterna en els 
seus diferents atacs, però pot ser holocranial, i 
amb freqüència és pulsàtil (a vegades només a 
l’acme o en relació amb l’esforç), i sol ser d’in-
tensitat moderada o greu; motiu pel qual inter-
fereix en l’activitat habitual. La característica 
més específica i sensible és l’empitjorament de 
la cefalea amb l’activitat física, pel que pot im-
pedir-la, i l’increment de la cefalea amb la mo-
bilització del cap (el símptoma del sotragueig). És 
freqüent que els pacients presentin nàusees, 
vòmits, fotofòbia i fonofòbia, i amb menys fre-
qüència osmofòbia. Els criteris diagnòstics de 
la migranya sense aura es recullen a la Taula IV.

Migranya amb aura
Les aures típiques solen combinar símptomes 
positius i negatius, totalment reversibles, princi-
palment visuals i amb freqüència sensitius que 
afecten generalment d’una manera unilateral 
la fàcies i la mà; i amb molta menor freqüèn-
cia es dóna un trastorn del llenguatge, que sol 
acompanyar la clínica visual i sensitiva. A l’au-
ra típica, els símptomes es desenvolupen gra-
dualment en més de 5 minuts, duren menys de 
60 minuts i en cas que s’acompanyin de cefalea, 
aquesta comença durant l’aura o en els 60 mi-
nuts següents. L’aura típica pot cursar amb ce-
falea migranyosa, no migranyosa o sense cefa-

característiques de la seva cefalea prèvia. Hem de 
tenir present que diferents patologies, detecta-
bles mitjançant analítica, poden causar cefalea 
com: anèmia, insuficiència renal, hipotiroïdis-
me, etc.

Las tècniques de neuroimatge (TC, RM) s’ele-
geixen en la majoria de casos quan hi ha sospita 
de cefalea secundària. Està indicada la seva uti-
lització davant qualsevol cefalea amb signes o 
símptomes d’alarma. L’elecció d’una o altra tèc-
nica dependrà de la sospita diagnòstica inicial. 
Si bé la TC pot detectar moltes de les patologies 
responsables de causar cefalea, en alguns casos 
pot ser negativa, per la qual cosa en general es 
recomana l’ús de la RM sobre la TC en l’avaluació 
de la cefalea per la seva major sensibilitat, amb 
les excepcions de l’HSA aguda, el traumatisme 
cranial i les alteracions òssies.

La RM està especialment indicada (estudis clas-
se II, recomanació classe C) en l’estudi de la ce-
falea tussígena, cefalea per hipotensió liquo-
ral (en aquest cas amb administració de gadolini), 
sospita d’HSA no recent, aures perllongades 
o sospita d’infart migranyós, en la hidrocefà-
lia (per a localitzar la zona d’obstrucció), i sospita 
de patologia estructural en zones mal visualitza-
des en la TC (fosa posterior, sinus cavernós, cadira 
turca). Les tècniques de RM associades a angio-
grafia o venografia estan indicades a l’estudi de 
la cefalea coital i davant qualsevol “cefalea en 
tro” una vegada descartada la presència d’HSA, 
en la cefalea desencadenada per l’esforç físic i 
davant la sospita de trombosi venosa. 

En pacients adults i en edat pediàtrica amb mi-
granya que no ha variat les seves característi-
ques, sense antecedents de crisis comicials i sen-
se símptomes o signes de focalitat neurològica, 
no està justificada la realització rutinària d’una 
prova de neuroimatge.

En pacients amb cefalea trigèmino-autonòmica, 
la neuroimatge ha de ser acuradament conside-

rada i pot ser necessari realitzar exploracions es-
pecífiques de la circulació craniocervical i de les 
regions orbitària, selar i paranasal. 

La punció lumbar i l’estudi del líquid cefalo-
raquidi és una tècnica que queda restringida, 
prèvia realització d’una prova de neuroimatge, a 
casos molt concrets. La seva principal indicació 
és descartar una HSA en pacients amb un pri-
mer episodi de “cefalea en tro” amb neuroimatge 
negativa (estudis classe III). La seva realització 
pot tenir-se en compte fins 2 setmanes després 
de l’episodi de dolor; a partir d’aquest moment 
la probabilitat de detectar xantocromia mitjan-
çant espectrofotometria disminueix. També està 
indicada davant sospita d’infecció (cefalea, fe-
bre, signes meningis o alteració de la conscièn-
cia), processos infiltratius (pacient oncològic 
amb cefalea persistent i neuroimatge negativa) 
o inflamatoris leptomeningis. S’utilitza com a 
eina diagnòstica i terapèutica en la hipertensió 
intracranial idiopàtica (pseudotumor cerebri). 
Pot tenir-se en compte la seva utilització per a 
confirmar el diagnòstic de cefalea per hipotensió 
liquoral i en pacients amb cefalea diària de recent 
aparició sense diagnòstic, ja que alguns casos de 
hipertensió intracranial idiopàtica poden cursar 
sense papil·ledema (estudis classe IV).

L’angiografia convencional no és una tècnica 
de primera opció en l’avaluació de la cefalea. Ac-
tualment la detecció d’aneurismes, diseccions, 
etc., es pot fer mitjançant la RM o l’angio-TC.
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migranya. Excepte la migranya crònica totes 
són infreqüents. 

Parlem de migranya crònica quan la cefalea es 
dóna més de 15 dies al mes durant més de tres me-
sos, i com a mínim vuit d’aquests dies les caracte-
rístiques de la cefalea són migranyoses o la cefalea 
cedeix amb triptans o ergòtics sense que existeixi 
abús d’analgèsics. Parlem d’estat migranyós per 
referir-nos a les crisis de migranya debilitant que 
duren més de 72 hores. L’aura persistent sense 
infart és la persistència dels símptomes de l’aura 
més d’una setmana sense evidències radiològiques 
d’infart cerebral. L’infart migranyós es defineix 
per la seva aparició en el curs d’una migranya amb 
aura típica excepte per la duració de més de 60 mi-
nuts dels símptomes de l’aura, amb la demostració 
per la neuroimatge d’un infart isquèmic en un àrea 
congruent. Quan l’infart es presenta en altres cir-
cumstàncies parlarem d’infart cerebral coexistent 
amb migranya. Podem dir que la migranya amb 
aura és un factor de risc vascular en dones menors 
de 45 anys. El diagnòstic de migralèpsia o crisis 
comicials desencadenades per migranya fa re-
ferència a l’aparició de les crisis epilèptiques durant 
l’aura migranyosa o en l’hora següent.

Mètodes diagnòstics

El diagnòstic de la migranya és clínic, basat en 
l’anamnesi, en la realització d’una entrevista semi-
estructurada per avaluar el compliment dels crite-
ris diagnòstics operatius definits a la 2ª edició de 
la Classificació de les Cefalees de la Societat Interna-
cional de les Cefalees. No han d’existir símptomes 
d’alarma i l’examen físic sistèmic i neurològic, així 
com l’estudi del fons d’ull han de ser normals. Es 
recomana a l’examen físic avaluar com a mínim la 
tensió arterial, la palpació dels músculs cervicals i 
cranials, els sins paranasals i l’articulació temporo-
mandibular (recomanació classe B).

Generalment no es precisa la pràctica d’explora-
cions complementàries pel diagnòstic de migra-

nya, excepte en aquells casos de cefalea amb signes 
d’alarma que posin en dubte el diagnòstic de mi-
granya (estudis classe II, recomanació classe C). 

Els estudis de neuroimatge, tomografia compu-
teritzada amb contrast o resonància magnètica, 
es recomanen en aures atípiques o de llarga du-
rada (estudis classe III, recomanació classe C) i 
després d’un primer episodi d’aura (estudis clas-
se III, recomanació classe C). A la migranya, els 
estudis d’electroencefalografia només estan indi-
cats en cas de crisis epilèptiques desencadenades 
per migranya (recomanació classe C).

Tractament de la migranya

Mesures generals
Informació
El tractament del pacient amb migranya s’ini-
cia amb la comunicació del diagnòstic. S’ha 
d’informar de forma comprensible que es trac-
ta d’una malaltia crònica, episòdica, però re-
current i amb bon pronòstic vital; però induc-
tora de greu discapacitat durant els atacs. Hem 
d’aconseguir implicar el pacient en el seu trac-
tament i ajustar a la realitat les seves expec-
tatives, fent-li saber que no hi ha tractament 
curatiu, però que els tractaments poden millo-
rar notablement el control de la malaltia i la 
seva qualitat de vida. Les decisions terapèuti-
ques han de ser compartides, de forma que el 
pacient conegui els avantatges i inconvenients 
de les alternatives de tractament i participi en 
les decisions, facilitant la seva implicació en el 
control de la malaltia.

Factors desencadenants
La identificació dels factors desencadenants de 
les crisis de migranya (Taula VI) pot ser útil en 
el seu maneig. Tot i que la majoria dels factors 
desencadenants poden ser difícils de modificar, 
com els atmosfèrics, els hormonals, l’estrès o l’estil 
de vida, la identificació d’aquells factors suscepti-
bles de canvi com el dejú perllongat, les modifica-

lea. Els criteris diagnòstics de la migranya amb 
aura es detallen a la Taula V.

Altres migranyes amb aura molt infreqüents són: 
la migranya hemiplègica, en què l’aura s’acom-
panya de dèficit motor; la migranya basilar, en 
què es donen símptomes vertebrobasilars com 
vertigen, tinnitus, hipoacúsia, diplòpia, símp-
tomes visuals o sensitius bilaterals simultanis, 
atàxia o alteració del nivell de consciència, però 
sense dèficits motors; i la migranya retiniana, 
en què es produeixen crisis d’alteració visual mo-
nocular amb símptomes positius com centelleig, 
i/o negatius com escotoma o ceguesa associats 
a una cefalea migranyosa. A la migranya he-
miplègica familiar s’han descrit tres tipus de-
terminats genèticament: tipus 1 (MHF1) amb 

mutacions al gen CACNA1A d’una subunitat de 
canal de calci voltatge depenent, tipus 2 (MHF2) 
al gen ATPA1A2 d’una subunitat d’una ATPasa 
Na/K i tipus 3 (MHF3) al gen SCN1A que codifi-
ca un canal de sodi.

Complicacions de la migranya
Les complicacions de la migranya són: la mi-
granya crònica, l’estat migranyós, l’aura 
persistent sense infart, l’infart migranyós 
i les crisis comicials desencadenades per la 

Taula IV.

Criteris diagnòstics migranya sense 
aura (ICHD-II) 

A- Com a mínim 5 atacs compleixen els  
criteris B,C i D

B- Duració dels atacs 4-72h (quan no es 
tracten o el tractament no té èxit)

C- La cefalea té com a mínim dos de les  
següents característiques:
•	Localització unilateral
•	Pulsatilitat
•	 Intensitat del dolor moderada o greu
•	S’agreuja amb l’activitat física o con-

dueix a evitar-la

D- Durant el dolor s’associa com a mínim 
un dels següents símptomes
•	Nàusees i/o vòmits
•	Fotofòbia i fonofòbia

E- El dolor no es atribuïble a altres causes

Taula V.

Criteris diagnòstics migranya amb 
aura típica 

A- Com a mínim 2 crisis compleixen els  
criteris B-C

B- Aura sense dèficit motor caracteritzada 
com a mínim per una de les següents  
característiques:
•	Símptomes visuals completament re-

versibles positius (ex: llums, taques, lí-
nies) i/o negatius (ex: pèrdua de visió).

•	Símptomes sensitius completament 
reversibles positius (ex: parestèsies) 
i/o negatius (ex: hipoestèsia).

•	Trastorn del llenguatge afàsic comple-
tament reversible.

C- Com a mínim dos dels següents
•	Símptomes visuals homònims i/o  

sensitius unilaterals
•	Com a mínim un dels símptomes de 

l’aura es desenvolupa gradualment 
durant ≥5 minuts i/o diferents símp-
tomes de l’aura en successió durant 
≥5 minuts.

•	Cada símptoma dura ≥5 minuts i ≤60 
minuts.

E- No atribuïble a un altre trastorn
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cològic en aquell atac i no insistir amb dosis 
repetides de la mateixa substància. El tracta-
ment haurà de considerar si es presenten nàu-
sees o vòmits de forma precoç i si és així s’uti-
litzaran vies alternatives d’administració com 
la intranasal o parenteral (estudis classe 
III, recomanació classe C).

Per avaluar l’adequació d’un tractament simp-
tomàtic considerarem la seva eficàcia, tolera-
bilitat i el grau de satisfacció del pacient. L’efi-
càcia s’avalua per l’alleugeriment del dolor a 
les dues hores, l’absència de dolor a les dues 
hores, la rapidesa d’acció, la recurrència (re-
torn del dolor en les primeres 24 hores), con-

sistència de la resposta (eficàcia en crisis repe-
tides, avaluant com a mínim la resposta en tres 
atacs) i la necessitat de medicació de rescat. La 
resposta òptima o absència de dolor sostingu-
da es refereix a l’absència de dolor en les 24 
h següents al tractament efectiu sense recur-
rència ni consum de medicació addicional. El 
seguiment del pacient és clau, ja que permet 
ajustar l’estratègia de tractament en funció de 
les necessitats i resultats.

El tractament simptomàtic el podem dividir en: 
inespecífic (analgèsics i AINES), específic (ergò-
tics i triptans) i coadjuvant (fonamentalment, 
antiemètics i procinètics).

Taula VI.

Principals factors desencadenants de les crisis de migranya 

Psicològics Estrés, postestrès, ansietat, depressió

Hormonals Menstruació, ovulació, anovulatoris

Alimentaris Begudes alcohòliques, xocolata, formatge, dejú, menjars rics en 
nitrits, additius (glutamat, aspartam,…), etc…

Estímuls sensorials Lluminositat, soroll, olors 

Ambientals Canvis atmosfèrics, altitud elevada, pol·lució ambiental

Del son Excés i dèficit de son

Farmacològics Nitroglicerina, estrògens, etc…

Dolor Dolor cefàlic o cervical d’un altre origen

Altres Traumatisme cranial, exercici físic, fatiga

cions del ritme del son o l’excés d’alcohol, poden fa-
cilitar evitar alguns atacs. En general són vàlides 
les recomanacions generals com mantenir hà-
bits de vida regulars, mantenir una activitat 
física moderada i evitar el dejú i els desenca-
denants alimentaris identificats pel pacient 
en el seu cas (recomanació classe C). 

Figura 2

Esquema general de tractament 
simptomàtic estratificat en la crisi 
de migranya 

Crisis de migranya
Discapacitat

Crisis lleus/moderades Crisis moderades/severes

AINE
No resposta
Intolerància Triptans

El tractament basat únicament en l’evitació dels 
desencadenants aconsegueix, però, un efecte te-
rapèutic insuficient.

Mesures generals simptomàtiques
Es pot obtenir un cert alleujament simptomàtic 
amb pressió i fred local en un ambient de silenci 
i foscor, però només com a mesures addicionals 
al tractament farmacològic. En alguns casos, es-
pecialment en nens, pot ser útil dormir.

Tractament simptomàtic
Estratègia de tractament
El tractament simptomàtic o abortiu de les crisis 

de migranya, utilitzat per controlar-ne els seus 
símptomes, l’hem de considerar obligatori ja que 
la majoria de migranyosos pateixen algun grau 
de discapacitat durant la crisi. L’objectiu princi-
pal del tractament simptomàtic ha de ser recu-
perar-ne l’estat funcional, però ha d’intentar ser 
ràpid, consistent en diversos atacs, capaç d’evitar 
la recurrència  i d’evitar la necessitat de medica-
ció de rescat i ser cost-efectiu i amb els mínims 
efectes adversos. S’ha de recordar que la cefalea 
i els símptomes associats són susceptibles de 
tractament abortiu, però no la fase prodròmica 
ni l’aura.

El tractament ha de ser individualitzat, ajustat 
a les característiques de cada pacient (preferèn-
cies, contraindicacions i malalties associades) i 
de cada una de les seves crisis (rapidesa d’instau-
ració, intensitat, duració, presencia de nàusees 
severes o vòmits). S’ha recomanat que el tracta-
ment sigui estratificat, ajustat a la severitat dels 
atacs del pacient, que és variable. Es recomana 
genèricament tractar els atacs lleus-moderats 
amb AINES i els moderats-greus amb triptans 
(Figura 2).

El tractament simptomàtic s’ha de prendre 
sempre que el pacient reconegui la cefalea com 
a migranyosa.Ha de ser a dosis òptimes i a 
l’inici de la crisi, ja que el tractament pre-
coç augmenta l’eficàcia (estudis classe I, 
recomanació classe A). El tractament a do-
sis infraterapèutiques és una causa freqüent 
de fracàs del tractament. Quan avança l’atac, 
en relació a fenòmens de sensibilització, la res-
posta als tractaments, fins i tot amb triptans, 
és menor. També s’ha d’evitar l’abús de medi-
cació simptomàtica que pot cronificar la cefa-
lea, motiu pel qual si la freqüència dels atacs 
és alta s’ha de considerar d’iniciar un trac-
tament profilàctic antimigranyós (estudis 
classe III, recomanació classe C). Si després 
de dues hores de la presa d’un tractament a 
dosis màximes útils no hi ha una resposta te-
rapèutica, es recomana canviar de grup farma-
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tan contraindicats en aquests casos: malaltia vas-
cular perifèrica, fenomen de Raynaud, pacients 
amb risc de malaltia coronària, malaltia cerebro-
vascular, hipertensió arterial greu o no controla-
da, gestació, lactància, hipertiroïdisme, septicè-
mia, porfíria i insuficiència renal i hepàtica.

Els ergòtics mostren una eficàcia millor que 
els AINE en el tractament simptomàtic, però, 
menor que els triptans en els assaigs clínics 
comparatius (estudis classe I).Una limitació im-
portant dels ergòtics és la seva baixa biodisponi-
bilitat -1% per via oral-.

Els ergòtics només estan indicats en el tractament 
d’aquells pacients amb crisis moderades o greus 
de baixa freqüència, menor a una per setmana, 

que ja els utilitzen des de fa temps, amb resposta 
satisfactòria i sense contraindicacions d’ús (estu-
dis classe IV). No es recomanen com un tracta-
ment “de novo” (estudis classe IV, recomana-
ció classe C). La menor freqüència de recurrència 
dels ergòtics pot ser útil puntualment en ocasions 
per alguns pacients amb crisis perllongades i ele-
vada incidència de recurrència del dolor.

Triptans. Són agonistes selectius, a diferència 
dels ergòtics, dels receptors de 5-HT1B/D, que 
poden inhibir la vasodilatació meníngea, bloque-
gen l’alliberament de neuropèptids a les termi-
nals axonals perifèriques trigeminals que causen 
inflamació neurògena estèril i actuen a nivell del 
nucli caudal del trigèmin en travessar la barrera 
hematoencefàlica trencada en l’atac de migranya. 

Taula VII.

AINE indicats en el tractament simptomàtic de la migranya

Substància Dosis Via  
d’administració

Grau recomanació

Àcid acetilsalicílic 500-1000mg Oral A

Naproxè sòdic 550-1100mg Oral A

Ibuprofè 600-1200mg Oral A

Diclofenac sòdic 50-100mg 
100 mg 
75 mg

oral
rectal 

parenteral

A

Dexketoprofè 25-50mg 
50-100mg 

Oral 
parenteral

C
A

Ketorolac 30-60 mg Parenteral B

Tractaments inespecífics
Analgèsics. El tractament amb analgèsics és en 
general considerat d’eficàcia limitada en els atacs 
de migranya i només es recomana en la infància 
i en l’adolescència. Es recomana evitar els trac-
taments amb combinacions fixes d’analgèsics 
amb codeïna, cafeïna o barbitúrics pel seu major 
risc de desenvolupar cefalea crònica diària amb 
abús de medicació (estudis classe III, recomana-
ció classe C).
El paracetamol a dosi de 1000 mg s’ha mostrat 
efectiu en el tractament de les crisis lleus-mo-
derades no incapacitants (recomanació classe 
A). Malgrat l’ús freqüent de la dipirona al nos-
tre país, només alguns estudis avalen la seva 
utilització a la migranya (recomanació classe 
B), motiu pel qual la seva indicació ha de ser 
limitada, pels seus efectes adversos potencial-
ment greus (reaccions al·lèrgiques, hipotensió 
i agranulocitosi). Es recomana no utilitzar els 
opiacis en el tractament agut de la migranya 
pel seu risc d’inducció de cefalea crònica diària 
amb abús de medicació (recomanació classe C). 

Antinflamatoris no esteroideus (AINE). En 
el cas de crisis lleus o moderades de migranya 
els fàrmacs d’elecció són els AINEs per via oral. 
És útil la seva combinació amb antiemètics com 
la metoclopramida o la domperidona. Són inhi-
bidors de la ciclooxigenasa i els seu mecanisme 
d’acció en la migranya és la supressió del compo-
nent prostaglandínic de la inflamació neurògena 
estèril. Els AINES per via oral amb eficàcia ben 
contrastada són l’àcid acetilsalicílic (AAS), el 
naproxén sòdic, l’ibuprofè i el dexketoprofè 
trometamol. La taula VII recull les dosi i el graus 
de recomanació. En cas d’absència de resposta o 
intolerància als AINEs el tractament d’elecció és 
un triptan.

Si les crisis són severes, i/o han fracassat els 
triptans es poden utilitzar AINES parenterals 
com el dexketroprofè trometamol, el diclofenac o el 
ketorolac.

El tractament amb AINEs es pot veure limitat 
per l’aparició de gastritis erosiva o d’epigastràl-
gia. Són contraindicacions per al seu ús, l’úlce-
ra pèptica activa, la hemorràgia digestiva, la ma-
laltia intestinal diverticular o inflamatòria i els 
antecedents d’hipersensibilitat en un dels seus 
components (com els salicilats).

Tractaments específics
Ergòtics. Al nostre país totes les presentacions 
disponibles d’ergòtics són combinacions d’ergo-
tamina o dihidroergotamina amb codeïna o al-
tres analgèsics com paracetamol o propifenona.

Els ergòtics són agonistes menys específics que 
els triptans dels receptors de 5-HT1B/D, i actuen 
sobre altres receptors 5-HT, α-adrenèrgics i D2. 
Els efectes adversos aguts més freqüents són les 
nàusees i vòmits, el dolor abdominal, la diarrea 
i els dolors musculars i rampes. Els seus efectes 
vasoconstrictors són més intensos i duradors 
que els dels triptans i el seu consum agut pot 
induir a l’augment de la tensió arterial, angina, 
infart de miocardi i isquèmia de les extremitats 
inferiors. El consum crònic pot induir nàusees 
cròniques, úlceres rectals en el cas dels suposi-
toris, acrocianosi i claudicació intermitent per is-
quèmia de membres inferiors i greus quadres de 
fibrosi peritoneal, pleural i valvular cardíaca. Pot 
induir a ergotisme, que és un quadre rar, però 
potencialment greu, de vasoespasme generalit-
zat. Per últim, el seu consum crònic també s’ha 
relacionat, especialment combinats amb cafeïna, 
amb l’aparició de cefalea de rebot que condueix 
a l’aparició de cefalea crònica diària per abús de 
medicació.

Està contraindicada la seva associació a trip-
tans en el tractament simptomàtic, ja que es 
podria potenciar l’efecte vasoconstrictor. Des-
prés d’una dosi d’ergòtic s’han d’esperar 24 ho-
res per administrar un triptan. L’associació amb 
betablocadors,com el propanolol quan s’utilit-
za en la profilaxi de la migranya, pot potenciar 
l’efecte vasoconstrictor perifèric. Els ergòtics es-
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traindicacions per a l’ús d’AINE (recomanació 
classe C). 

Malgrat que els triptans poden ser efectius en 
qualsevol moment de l’atac de migranya, s’ha 
evidenciat que l’eficàcia és major quan es prenen 
tan aviat com sigui possible (estudis classe I). 
S’ha postulat que l’aparició d’alodínia (percep-
ció d’estímuls tàctils com dolorosos) és un indi-
cador de sensibilització central de les neurones 
del nucli trigeminal i tàlam i que resulta marca-
dora de pèrdua d’eficàcia dels triptans. Els re-
sultats dels assaigs clínics no recolzen en canvi 
que la presència d’alodínia sigui transcendent 
per a l’eficàcia del tractament amb triptans. És 
important, en canvi, que l’inici del tractament 
sigui precoç. Cal recomanar per tant, el tracta-
ment precoç dels atacs de migranya amb trip-
tans i advertir contra l’abús de medicació simp-
tomàtica, establint un tractament preventiu 
quan sigui necessari.

Els triptans presenten clars avantatges sobre els 
ergòtics: són més ràpids i eficaços sobre la cefa-
lea i sobre els símptomes associats (com les nàu-
sees i l’audiofotofòbia), tenen una alta consis-
tència (eficàcia en atacs consecutius), una major 
selectivitat per als vasos cranials que coronaris 
o perifèrics i una menor inducció de cefalea de 
rebot. Al nostre país disposem de triptans per 
via oral, intranasal i subcutània. Es poden com-
binar amb AINEs. Els seus inconvenients són la 
major freqüència de recurrències (reaparició del 
dolor en les primeres 24 hores) i el preu elevat. 
Una segona dosi del triptan sol ser efectiva 
en la majoria de recurrències (estudis classe 
I). La combinació d’un AINE amb un triptan 
redueix l’aparició de recurrències (estudis 
classe I).

Els triptans comercialitzats tenen diferències 
farmacocinètiques rellevants que justifiquen un 
inici d’acció més ràpid de rizatriptan i eletrip-
tan i que fan que uns triptans siguin més ade-
quats que d’altres segons el tipus de crisi (Taula 

IX). En qualsevol cas la resposta als triptans és 
individual i si en un pacient un triptan no ha es-
tat eficaç, en crisis posteriors s’ha d’intentar el 
tractament amb un altre triptan. El triptan més 
efectiu i ràpid és el sumatriptan subcutani, però 
té una major freqüència d’efectes adversos. En-
tre els triptans per via oral, els d’inici més ràpid, 
al voltant de 30 minuts, són el rizatriptan i l’ele-
triptan.14 Els triptans d’inici d’efecte més lent 
són el naratriptan i el frovatriptan. Els triptans 
amb menys efectes adversos són l’almotriptan, 
el naratriptan i el frovatriptan. Quant als parà-
metres d’eficàcia, l’eletriptan 80mg és el triptan 
oral més eficaç, però amb més efectes adversos; 
el rizatriptan 10 mg ha mostrat més eficàcia i 
consistència que el sumatriptan 100mg; el zol-
mitriptan, l’almotriptan i l’eletriptan 40mg són 
d’una eficàcia similar al sumatriptan 100mg, i el 
naratriptan i frovatriptan d’una eficàcia menor. 

Els triptans són en general fàrmacs ben tolerats 
i molt segurs amb efectes adversos similars. Els 
més freqüents són: somnolència, mareig, formi-
gueigs, nàusees o sensació de pesadesa o d’opres-
sió en qualsevol part del cos incloent el tòrax. En 
relació al consum de triptans, s’han descrit ictus, 
arítmies i infart de miocardi; però en pacients 
amb contraindicacions al seu consum o amb el 
diagnòstic erroni de migranya. Els estudis pobla-
cionals no detecten un augment del risc vascular 
en els consumidors de triptans respecte a la po-
blació sana. Els triptans estan contraindicats si 
hi ha intolerància a la lactosa, en el tractament 
amb IMAOs i amb sulfamides. En cas de con-
sum d’ergòtics per administrar un triptan s’ha 
d’esperar 24 hores. Les contraindicacions gene-
rals del tractament amb triptans són la cardiopa-
tia isquèmica, la malaltia vascular perifèrica, el 
Raynaud, la hipertensió arterial severa o no con-
trolada, la insuficiència hepàtica o renal greus, i 
l’embaràs. Els triptans no s’han de prendre du-
rant l’aura migranyosa, ja que tot i que no s’han 
descrit efectes adversos específics severs, de fet 
tampoc han demostrat eficàcia durant l’aura, 
abans de desenvolupar la cefalea. Tampoc es re-

Els diferents triptans en ordre de comercialitza-
ció són: sumatriptan, naratriptan, zolmitrip-
tan, rizatriptan, almotriptan, eletriptan i 
frovatriptan. La taula VIII mostra els diferents 
triptans, dosi, formulacions, vies d’administra-
ció (oral, intranasal i subcutània) i grau de reco-
manació del seu ús.

L’eficàcia dels triptans s’ha demostrat en 
grans assaigs clínics controlats amb place-
bo i se n’han publicat metanàlisis i revisions. 
Actualment els triptans són el tractament 
d’elecció de les crisis de migranya modera-
da-greu i per aquells pacients amb crisis lleus 
que no responen, no toleren o presenten con-

Taula VIII.

Triptans: Formulacions, dosis i grau de recomanació

Fàrmacs Formulació Dosi inicial Dosi màx. /d Grau
recomanació

Almotriptan Oral 12,5 mg 
comp

12,5 mg 25 mg A

Eletriptan Oral 20 y 40 mg 
comp

20-40 mg 80mg A

Frovatriptan Oral 2,5 mg 
comp

2,5 mg 5 mg A

Naratriptan Oral 2,5 mg 
comp

2,5 mg 5 mg A

Rizatriptan Oral 10 mg 
comp/dis

10 mg* 20 mg A

Sumatriptan Oral 50 mg
Intranasal 10 mg
Intranasal 20 mg
Subcutani 6 mg

50 – 100 mg
10 mg (nens)

20 mg (adults)
6 mg

200 mg
20 mg (nens)
40mg(adults)

12 mg

A

Zolmitriptan Oral 2,5 i 5 mg 
comp/dis

Intranasal 5 mg

2,5-5 mg

5 mg

10mg

10mg

A

Comp: Comprimits; dis: bucodispersables; Dosi màx./d: Dosi màxima diària.
*En pacients en tractament amb propanolol la dosi inicial ha de ser 5 mg
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Tractaments coadjuvants
Antiemètics. S’utilitzen per tractar les nàusees 
i els possibles vòmits i perquè es considera que 
milloren l’absorció dels analgèsics, tot i que no 
existeix cap assaig clínic aleatoritzat, prospectiu, 
controlat amb placebo que ho confirmi. La meto-
clopramida té també una lleu eficàcia analgèsica 
quan s’utilitza per via oral, i major per via endo-
venosa.16 La dosi de metoclopramida recomana-
da és de 20 mg via oral o 10 mg IM,IV en adults 
i adolescents (recomanació classe B) i en nens 
es recomana l’ús de domperidona 10 mg via oral 
(estudis classe III, recomanació classe B) pel 
risc de discinèsies amb metoclopramida.

Ansiolítics i neurolèptics. Puntualment, l’ús 
d’un ansiolític com diacepan 5-10 mg o clora-
cepat dipotàssic 5-10mg pot ser útil en casos 
seleccionats amb important clínica ansiosa; però 
donada la seva capacitat d’induir tolerància i de-
pendència, el seu ús ha de ser molt restringit (es-
tudis classe IV). L’ús de neurolèptics parente-
rals com la clorpromacina 12,5-25 mg en atacs 
severs és efectiva (estudis classe III). En l’estat 
migranyós l’ús de neurolèptics o ansiolítics és 
també útil (estudis classe IV). 

Altres fàrmacs
Existeix alguna evidència que l’administració d’àcid 
valproic endovenós 300-800 mg és eficaç en el trac-
tament agut simptomàtic dels atacs de migranya.

Tractament de l’estat migranyós
En els pacients amb crisis migranyoses d’alta in-
tensitat que es perllonguen més de 72 hores ,tot 
i el tractament, es recomana (estudis classe IV):

 —Assegurar el diagnòstic.
 —Evitar l’estimulació sensorial (habitació 
tranquil·la i silenciosa).
 —Reposició hidrosalina amb seroteràpia.
 —Antiemètics com la metoclopramida paren-
teral.
 —Sedació amb diacepam 5-10mg o neurolèp-
tics com la clorpromacina 12,5-25mg o la tia-
prida parenterals.

 —Analgèsia amb AINE parenterals com keto-
rolac 30-60mg o dexketoprofén 50mg o su-
matriptan 6 mg subcutani.
 —Es pot afegir una perfusió de valproat sòdic 
(400-1000mg inicials i dosis addicionals de 
400mg/6-8h) o corticoteràpia amb dexame-
tasona (4-10mg inicials i si cal 4-8mg/8h) o 
metilprednisolona (60-160mg inicials i re-
ducció progressiva en 2-4 dies).
 —Considerar l’ingrés hospitalari.

Tractament preventiu
Estratègia de tractament
Una quarta part dels pacients amb migranya 
precisen tractament profilàctic. L’objectiu del 
tractament profilàctic és reduir la intensitat i el 
nombre de crisis de migranya i així millorar-ne 
el control simptomàtic i reduir el risc de croni-
ficació i de cefalea per abús de medicació.

No existeix una indicació acceptada universal-
ment de tractament preventiu, però per con-
sens s’accepta com a indicació principal, pre-
sentar una freqüència de crisis superior a 2-3 al 
mes. També està indicat en altres circumstàn-
cies (Taula X): en aquells pacients amb crisis 
perllongades que duren dies, o intenses amb 
resposta inadequada al tractament, o amb con-
sum freqüent de tractament simptomàtic, amb 
aures perllongades o no típiques o amb crisis 
comicials.

La decisió d’iniciar un tractament profilàctic 
s’ha de prendre individualitzadament, de forma 
conjunta amb el pacient, considerant l’eficàcia 
dels fàrmacs i els potencials efectes adversos i 
contraindicacions. S’ha advertir al pacient que 
l’inici de l’efecte es demora unes setmanes, i és 
recomanable mantenir-lo com a mínim 3 me-
sos per avaluar l’eficàcia. L’augment de dosi ha 
de ser progressiu per millorar-ne la tolerància. 
Es recomana intentar la retirada del trac-
tament després de 6-12 mesos, preferible-
ment de forma lenta, i si torna a empitjorar, 

comana el seu ús en els pacients amb migranyes 
amb aures atípiques, basilars o hemiplègiques.

En cas que el tractament simptomàtic amb un 
triptan no resulti efectiu, cal reconsiderar el diag-
nòstic, assegurar-se que el pacient realment pren 

el fàrmac i ho fa correctament. Si el diagnòstic i el 
tractament són correctes i el tractament ja és pre-
coç, s’ha de considerar duplicar la dosi del trip-
tan, utilitzar una via no oral (subcutània o nasal), 
canviar de triptan, associar un AINE o iniciar un 
tractament preventiu si no en pren. 

Taula IX.

Indicacions potencials dels triptans (modificat de Pascual J)

Fàrmac Formulació Indicació

Almotriptan 12,5 mg vo comp Migranya estàndard
Efectes adversos amb altres triptans

Eletriptan 20-40 mg vo comp Migranya estàndard
Crisis intenses i/o de ràpida instauració

Frovatriptan 2,5 mg vo comp Crisis lleus-moderades de llarga durada
Efectes adversos amb altres triptans

 Naratriptan 2,5 mg vo comp Crisis lleus-moderades de llarga durada
Efectes adversos amb altres triptans

Rizatriptan 10 mg vo comp/disp Migranya estàndard
Crisis intenses i/o de ràpida instauració

Sumatriptan 6 mg sc Crisis intenses resistents a via oral i nasal

 20 mg nasal
10 mg nasal

Crisis resistents a via oral i/o vòmits
Adolescents

50 y 100 mg vo comp Migranya estàndard

Zolmitriptan 2,5 y 5m g comp/disp Migranya estàndard

5 mg nasal Crisis resistents a via oral i/o vòmits

Comp: comprimits, disp: dispersables, sc: subcutani.
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Taula XI.

Principals tractaments preventius. (modificat de Pascual J)

Fàrmac Grau
Recomanació

Dosi (mg)
ínima eficaç

Dosi (mg)
Recomanada

Dosi (mg)
Màxima

Betablocadors

Propanolol A 40/24h (r)
20/12h

80/24h (r)
40/12h 

240/24h (r)
120/12h

Nadolol B 40/24h 40-80/24h 80/12h

Metoprolol A 25/12h 25-50/12h
100/24h (r)

100/12h
200/24h (r)

Atenolol B 50/24h 100/24h 200/24h

Antagonistes del calci

Flunaricina A 2,5/24h 5/24h 10/24h

Antidepressius

Amitriptilina B 10/24h 25/24h 75/24h

Neuromoduladors

Topiramat A 25/12h 50/12h 100/12h

Valproat A 300/24h (r) 600/24h (r) 1800/24h (r)

AINE

Naproxè*  B 250/12h 500/12h 500/8h

*La profilaxi amb naproxén es refereix a períodes curts menstruals durant dies. 
(r): formes d’alliberament retardat 

es recomana reiniciar el control un mínim 
de 6 mesos més (estudis classe IV). La profi-
laxi antimigranyosa es considera efectiva si re-
dueix la freqüència de crisis ≥50% en 3 mesos. 
Per avaluar la resposta és útil l’ús d’un diari de 
cefalees.

A la Taula XI es mostren els principals tracta-
ments preventius disponibles al país i les dosis 
recomanades. Els fàrmacs més recomanables 
són betablocadors, topiramat, flunaricina, 
valproat i amitriptilina. 

En general es recomana la profilaxi en monote-
ràpia. Només si fracassen els fàrmacs de prime-
ra i segona línia per ineficàcia o intolerància, es 
plantegen tractaments alternatius, o la combina-
ció de fàrmacs profilàctics a dosis baixes com be-
tablocadors i topiramat. 

Betablocadors
Tot i que desconeixem el mecanisme d’acció dels 
betablocadors en la migranya, alguns d’ells han 
demostrat la seva eficàcia com a tractament pre-
ventiu (propanolol, nadolol, metoprolol i atenolol). 
Els fàrmacs amb els quals l’evidència científica 
de la seva eficàcia és major són el propanolol i 
el metoprolol. Al nostre país el més utilitzats 
són el propanolol i el nadolol. Nadolol i ateno-
lol tenen l’avantatge de poder utilitzar-se en dosi 
única diària. Hi ha presentacions d’alliberament 
retardat per propanolol i metoprolol que també 
permeten una dosi al dia. Els betablocadors re-
dueixen ≥50% el número de crisis en el 50-60% 
dels pacients.

Són un tractament de primera elecció en la mi-
granya sense aura i en la migranya amb aura tí-
pica, especialment quan l’ansietat o l’estrès són 
desencadenants dels atacs i en pacients amb hi-
pertensió o tremolor essencial. En cas d’embaràs 
els betablocadors, especialment el propanolol, 
són útils; però s’ha de suspendre el tractament 
unes quantes setmanes abans del part.

Estan contraindicats relativament en la mi-
granya amb aura perllongada o complexa per 
la seva infreqüent relació amb vasoconstricció 
i risc d’infart migranyós. Estan contraindicats 
absolutament en cas de bloqueig cardíac i bron-
copatia obstructiva. S’han d’utilitzar amb pre-
caució en cas d’insuficiència cardíaca, diabetis 
amb risc d’hipoglucèmia i depressió. Els efec-
tes adversos es donen en un de cada cinc pa-
cients. Són freqüents la fatiga, la fredor de les 
extremitats, símptomes gastrointestinals, ma-
reig, hipotensió ortostàtica, insomni, malsons i 
disfunció erèctil i són rares la bradicàrdia simp-
tomàtica, la depressió, la broncoconstricció i la 
insuficiència cardíaca.

Antagonistes del calci
Entre els antagonistes del calci només la flu-
naricina és eficaç en la profilaxi de la migra-
nya (estudis classe I, recomanació classe A), 

Taula X.

Indicacions de tractament preventiu 
en migranya 

Alta freqüència de crisis: Tres o més crisis 
de migranya al mes

Crisis molt intenses que interfereixen en la 
vida habitual

Crisis perllongades: que duren dies

Resposta inadequada al tractament simp-
tomàtic
•	Falta d’eficàcia
•	Efectes adversos o contraindicacions 

Risc d’ abús d’analgèsics: Consum freqüent 
de tractament agut

Aures perllongades o atípiques (amb símp-
tomes de tronc o hemiparèsia)

Crisis epilèptiques
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Topiramat. El topiramat és un altre fàrmac 
neuromodulador útil per al tractament de la 
migranya. Bloqueja els canals de sodi i de calci 
voltatge-depenents, potencia l’acció del GABA 
i té un efecte antagonista glutamatèrgic i inhi-
bidor de l’anhidrasa carbònica. La seva eficàcia 
en la migranya ha estat demostrada en diver-
sos assaigs clínics recents davant de placebo tot 
mostrant equivalència respecte al propanolol i 
ha estat aprovat per aquesta indicació al nos-
tre país. La meitat dels pacients que responen 
al tractament redueixen la freqüència de crisis ≥ 
75%, disminució més significativa que amb cap 
altre tractament preventiu. La dosi recomana-
da és de 50mg /12h i si cal es pot augmentar a 
100mg/12h. El topiramat està indicat a la mi-
granya sense i amb aura, però també en la mi-
granya crònica. Pot ser útil en pacients amb mi-
granya i epilèpsia o sobrepès.

Els efectes adversos se solen minimitzar amb la 
titulació lenta. Les parestèsies distals són molt 
freqüents, però ben tolerades. Fins a un 15% 
presenta símptomes cognitius (dificultats de 
concentració, de memòria o disnòmiques) que 
amb freqüència ocasionen l’abandonament del 
tractament. També és freqüent la pèrdua de pes. 
Rarament pot induir glaucoma, miopia aguda, li-
tiasi renal, depressió i psicosi. La nefrolitiasi és 
una contraindicació relativa. Està contraindicat 
durant l’embaràs.

Lamotrigina. La lamotrigina pot reduir la fre-
qüència i la intensitat de les aures, però no afec-
ta la freqüència dels atacs de cefalea migranyosa. 
Es pot utilitzar amb una escalada lenta de dosi per 
evitar l’aparició d’un rush cutani potencialment 
greu, a dosi de 50-100mg / 12h pel tractament 
d’aquells pacients amb aures freqüents i severes 
(estudis classe III, recomanació classe C).

Altres fàrmacs. Els AINE poden utilitzar-
se com a tractament preventiu en períodes de 
temps curts, com a la migranya menstrual 
pura durant una setmana, s’ha d’iniciar el tracta-

ment un o dos dies abans de la data prevista de 
la menstruació, amb naproxén o ibuprofè cada 
8-12h. També en cas de crisis severes i freqüents 
es poden utilitzar de forma transitòria durant 
dues o tres setmanes fins a l’inici de l’efecte del 
tractament profilàctic estàndard.

La ciproheptadina s’ha utilitzat en la profilaxi 
antimigranyosa en nens. Indueix somnolència i 
augment de pes. Només es justifica la seva utilit-
zació si han fallat o estan contraindicats els trac-
taments estàndard.

Es pot considerar l’ús de la riboflavina (Vit B2) 
400 mg/d o el magnesi 400-600 mg/d en cas 
d’intolerància al tractament preventiu conven-
cional o com a adjuvant al mateix tractament 
(estudis classe II, recomanació classe B).

La toxina botulínica A a dosis de 155-195 unitats 
repartides en com a mínim 31 punts pericranials, 
ha demostrat ser un tractament complementari 
del preventius clàssics i és eficaç en els pacients 
amb migranya crònica, amb resultats positius i 
axí es redueix significativament la freqüència dels 
dies amb cefalea. (estudis classe I, recomanació 
classe A) Aquesta indicació no s’ha aprovat enca-
ra al nostre país. El mecanisme d’acció probable 
és el bloqueig de l’alliberament de neurotransmis-
sors a les terminals nervioses perifèriques.

Els hipotensors lisinopril i candesartan han 
mostrat eficàcia en un únic assaig clínic contro-
lat i per tant no poden ser encara recomanats de-
finitivament.

Recomanacions
1. El diagnòstic i tractament de la migranya 

s’ha de portar a terme al primer nivell d’ as-
sistència: l’atenció primària.

2. Precisen avaluació i tractament per neurolo-
gia els pacients amb:

a) migranya amb aures atípiques, fre-
qüents o complicades.

però tampoc es coneix el seu mecanisme d’ac-
ció. El verapamil només mostra algun efec-
te marginal i la resta de fàrmacs de la família, 
inclosos el nicardipino i nimodipino, no són 
efectius.

La flunaricina en alguns assaigs clínics ha reduït 
la freqüència de les crisis davant placebo i a dosi 
de 10 mg ha mostrat una eficàcia similar a propa-
nolol 120-160 mg. Es recomana l’ús a dosis noc-
turnes úniques baixes (2,5-5mg) i no perllon-
gar la seva administració per reduir la incidència 
d’efectes adversos. La flunaricina està indicada 
a la migranya amb i sense aura, especialment si 
existeix intolerància o contraindicacions per be-
tablocadors i topiramat. 

Els efectes adversos afecten a un de cada cinc 
pacients, però es poden minimitzar amb dosis 
baixes, i en podem destacar l’augment de pes, 
la somnolència i la depressió. Són ocasionals el 
parkinsonisme i la galactorrea. No és recoma-
nable la seva utilització en pacients amb histò-
ria de depressió o que no desitgin augmentar 
de pes. 

Antidepressius
Entre els fàrmacs antidepressius només l’ami-
triptilina ha demostrat eficàcia com a profi-
làctic antimigranyós, però inferior a la del pro-
panolol, flunaricina i dels neuromoduladors. 
La seva efectivitat es va estudiar en petits an-
tics assaigs controlats. Les dosis útils per acon-
seguir l’efecte antimigranyós, de 10 a 75 mg en 
dosi única nocturna, són inferiors a les neces-
sàries per obtenir l’efecte antidepressiu. L’ami-
triptilina és útil en pacients que combinen mi-
granya amb cefalea de tensió i pacients amb 
migranya i ansietat o símptomes depressius o 
insomni.

Està contraindicada en cas de glaucoma, sín-
drome prostàtica, tractament amb IMAOs, em-
baràs i lactància. Els seus efectes adversos són 
freqüents, especialment la sedació i els efectes 

anticolinèrgics com restrenyiment i boca seca, 
retenció d’orina, augment de pes i palpitacions; 
i en ocasions poden donar símptomes cognitius, 
al·lucinacions i glaucoma.

Neuromoduladors
Els fàrmacs neuromoduladors que han mostrat 
eficàcia en més d’un assaig clínic controlat amb 
placebo en la profilaxi antimigranyosa són l’àcid 
valproic o valproat i el topiramat. La gabapen-
tina només s’ha mostra eficaç en un assaig con-
trolat en una anàlisi de resultats que no es va fer 
per intenció de tractar. La lamotrigina no ha re-
duït la freqüència de cefalees però pot reduir la 
freqüència d’aures.

Àcid valpròic. L’àcid valproic incrementa la sín-
tesi i inhibeix la degradació del gamma amino-
butíric (GABA), inhibidor del sistema trigemi-
novascular i activa el glutamat descarboxilasa, 
així redueix el glutamat i per tant l’excitabilitat 
cortical. Aquestes accions poden justificar el seu 
efecte antimigranyós. Redueix ≥ 50% la freqüèn-
cia de crisis en menys de la meitat dels pacients. 
L’eficàcia és similar al propanolol i la flunaricina i 
amb la formulació d’alliberament lent es pot uti-
litzar en una única dosi diària.

Si tenim en compte els efectes adversos poten-
cialment greus i que, tot i l’evidència científica no 
està formalment aprovat per a la profilaxi anti-
migranyosa al nostre país, el valproat només es 
recomana quan els betablocadors, el topiramat i 
la flunaricina no han estat tolerats, estan contra-
indicats o han fracassat. És útil per als pacients 
amb migranya i epilèpsia.

El valproat està contraindicat en cas d’hepato-
patia, trombocitopènia i embaràs (pel risc de 
defectes de tancament del tub neural). Els efec-
tes adversos més freqüents són: nàusees, ma-
reig, somnolència, augment de pes, tremolor 
i alopècia. Són infreqüents l’hepatitis fulmi-
nant, la síndrome d’ovari poliquístic i la trom-
bocitopènia.
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malaltia. La Taula XII mostra els criteris diagnòs-
tics de la cefalea de tensió de la IHS.

La CTTE coexisteix freqüentment amb la migra-
nya. S’ha d’educar els pacients migranyosos a di-
ferenciar entre una CTTE i la seva migranya. Tot i 
que se sospiten factors psicològics o d’estrès en la 
gènesi i manteniment de la CTTE, no s’han des-
crit encara els seus mecanismes etiopatogènics. 

La CTTC, té un important component psiquiàtric 
que dificulta el seu estudi. Últimament, les hipò-
tesis relatives als mecanismes implicats inclouen: 
sensibilització perifèrica i central, importància de 

l’òxid nítric, i fins i tot s’ha publicat la possibilitat 
que la CTTC sigui una manifestació més de la fi-
bromiàlgia. La inclusió del concepte de migranya 
crònica en la segona edició de la Classificació de 
la IHS crea un problema per al diagnòstic diferen-
cial. És important també diferenciar els pacients 
que realitzen un abús d’analgèsics, que represen-
ten un terç dels pacients amb CTTC.

Mètodes diagnòstics

El diagnòstic de la CTT és clínic. Es pot realitzar 
una palpació del crani i identificar si existeixen 

Criteris diagnòstics de la cefalea 
tipus tensió freqüent 
A- Aparició ≥ 10 episodis entre 1 i 15 dies al mes 

durant ≥ 3 mesos (12-180 dies/any) que 
compleixin els criteris B, C i D.

B- La cefalea s’ha de perllongar de 30 minuts a 
7 dies.

C- La cefalea té almenys dues de les següents ca-
racterístiques:

• Localització bilateral
• Qualitat opressiva o tensiva (no dolor 

pulsatiu)
• Intensitat lleu o moderada
• No s’agreuja amb l’activitat física habi-

tual, com caminar o pujar escales
D- Ambdues de les següents:

• Absència de nàusees i vòmits (pot pre-
sentar anorèxia)

• Pot associar fotofòbia o sonofòbia (no 
ambdues)

E- No atribuïble a altres trastorns.

iteris diagnòstics de la cefalea 
tipus tensió crònica
A- Freqüència promig de la cefalea ≥ 15 dies/mes 

durant >3 meses (≥180 dies a l’any), com-
plint els criteris B-D.

B- Les cefalees duren hores o poden ser contí-
nues

C- La cefalea té almenys dues de les següents ca-
racterístiques:

• Localització bilateral
• Qualitat opressiva (no dolor pulsatiu)
• Intensitat lleu o moderada
• No agreujada per l’activitat física 

D- Ambdues de les següents:
• Només una de les següents: nàusees, fo-

tofòbia, sonofòbia.
• Absència de nàusees moderades o inten-

ses i vòmits
E- No atribuïbles a altres trastorns.

Taula XII.

Criteris de la cefalea de tensió – Classificació de la IHS 2004*

* La IHS en diferencia diversos tipus de cefalees de tensió: episòdica infreqüent, episòdica 
freqüent i crònica; i en dos grups: associada i no associada a hipersensibilitat (al tacte) de 
la musculatura pericranial. 

b) complicacions de la migranya, inclosa la 
migranya crònica.

3. Precisen avaluació i tractament hospitalari 
els pacients en estat migranyós.

3.
Cefalea de tensió

Definicions i nomenclatura

La cefalea de tipus tensió (CTT) és la forma més 
freqüent de mal de cap. Entre el 30 i el 78% de la 
població pateix cefalea de tensió. No es disposen 
de marcadors per al seu diagnòstic i els criteris 
clínics que han de permetre la seva identificació 
són majoritàriamenten negatius. La definició de 
la CTT de la Classificació de la Societat Internacio-
nal de Cefalees (IHS) es nihilista, ja que la defineix 
com una cefalea preferiblement bilateral, no pul-
sàtil, sense vòmits, tot i que hi poden haver nàu-
sees; i s’accepta la presència d’alguns dels signes 
típics migranyosos com la fotofòbia i la fonofò-
bia. Això suposa una dificultat per a definir a pa-
cients amb una cefalea de tensió crònica “pura” 
que no tinguin característiques migranyoses.

Existeixen dues formes clíniques de cefalea 
de tipus tensió: l’episòdica (CTTE) i la crònica 
(CTTC). El seu significat patològic és molt dife-
rent, ja que la forma episòdica actua com un me-
canisme d’alerta i és difícil considerar-la una ma-
laltia; la forma crònica sí que és limitant, i té un 
important impacte negatiu en la qualitat de vida 
del pacient. La prevalença de la CTTC és d’un 
3%. És la cefalea menys estudiada tot i el seu im-
pacte econòmic. La cefalea de tensió és 2,6 ve-
gades més freqüent en la dona i va disminuint 
amb l’edat.

En la nova classificació de la IHS (2004) s’ha in-
troduït un apartat de cefalea de tensió episòdi-
ca infreqüent (menys d’una crisis al mes, i fins a 
dotze a l’any), que no es pot considerar com una 
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amb un traumatisme lleu, una sobrecàrrega me-
cànica, ja sigui dinàmica o postural. Aquestes si-
tuacions desencadenants són també aplicables a 
la CTTC, amb la diferència és que el dolor es per-
petua, es retroalimenta i es cronifica.

El tractament farmacològic abortiu per un dolor 
habitualment no intens es basa en els analgèsics. 
Els antiinflamatoris no esteroïdals (AINEs) es 
consideren de primera elecció. Els més investi-
gats i utilitzats amb més freqüència són l’ibu-
profè (600-1200mg), el naproxè (500-1100mg) 
i l’AAS (500-1000mg) (estudis classe I, reco-
manació classe A). Altres són el dexketoprofè, el 
ketorolac i la indometacina. Entre els analgèsics 
no AINEs trobem el paracetamol, d’una eficàcia 
molt més reduïda (estudis classe I, recomana-
ció classe A), i la dipirona magnèsica (estudis 
classe I, recomanació classe A). És important 
destacar que la combinació d’analgèsics amb ca-
feïna, relaxants musculars o ansiolítics és eficaç 
per controlar el dolor, però indueix un major risc 
d’habituació, fenomen de rebot i abús de medi-
cació (recomanació classe C).

El tractament de la CTTC, amb dolor diari i una 
qualitat de vida dolenta, requereix mesures més 
completes que l’ús de fàrmacs analgèsics, i cal 
intentar modificar tots aquells hàbits de vida 
que serveixen de factors, no només desencade-
nants, sinó també perpetuadors. La farmaco-
pea occidental és un complement, però el pa-
cient és el màxim responsable del canvi d’estil 
de vida, que ha de ser el pilar més important 
del tractament. 

Els tractaments farmacològics més indicats 
són els antidepressius tricíclics, especialment 
l’amitriptilina (10-75mg/dia), que es podria 
considerar el fàrmac d’elecció (estudis classe I, 
recomanació classe A), i la nortriptilina (25-
75 mg/dia). Aquests fàrmacs a més ajuden a mi-
llorar la qualitat del son, sense ser hipnòtics, i 
millorar l’estat d’ànim del pacient. És pot com-
plementar amb ansiolítics: diazepam (10-15 

mg/dia), lorazepam (3-6 mg/dia), clordiazepat 
dipotàsic (10-20 mg/dia) i ketazolam (15-30mg/
dia) (recomanació classe C). En cas d’intoleràn-
cia o falta de resposta a l’amitriptilina, es pot uti-
litzar la mirtazapina (15-30 mg/dia) (recoma-
nació classe B). Segons els trets de personalitat 
del pacient es pot considerar l’ús d’un inhibi-
dor selectiu de recaptació de serotonina (ISRS), 
com la paroxetina (10-20mg/dia) o la fluoxetina 
(20mg/dia). 

Els estudis a doble cec aleatoritzats que s’han re-
alitzat en els últims anys amb toxina botulínica 
en pacients amb CTTC no han demostrat eficà-
cia. La toxina botulínica redueix la contracció 
muscular contínua i juga un paper important so-
bre els aferents sensitius, però els estudis bàsics 
actuals indiquen que el problema fonamental a 
la CTTC és probablement central. Potser en al-
guns casos en què cap tractament és eficaç es pot 
considerar avaluar la resposta a les infiltracions 
locals de la musculatura pericranial.

Tractaments “alternatius”
Les mesures no farmacològiques poden ser útils 
a pacients que ja han intentat tots els tracta-
ments tradicionals, però especialment como un 
complement més per a aconseguir un canvi po-
sitiu en el model de vida del pacient. Dos tracta-
ments han provat la seva eficàcia:

 —Bio retroalimentació i teràpies conduc-
tistes que es poden complementar amb psi-
coteràpia i teràpia cognitiva. Intenten que el 
pacient conegui millor com el seu organisme 
reacciona biològicament davant l’estrès o si-
tuacions psicològiques.
 —Acupuntura: És l’únic tractament “alterna-
tiu” aprovat per l’agència nord-americana del 
medicament (FDA) com a eficaç, però només 
és superior al placebo si es realitza contínua-
ment, és a dir que quan es deixa una tempo-
rada el dolor es reaguditza. S’han realitzat 
múltiples estudis oberts però pocs aleatorit-
zats. En un assaig amb CTTC aleatoritzat en 

punts d’hiperalgèsia: punts “trigger” (que desen-
cadenen el dolor en una zona irradiada des del 
punt de pressió), i punts “tender” (que desencade-
nen dolor exclusivament en la zona de tacte) o al-
lodínia cefàlica. Les exploracions complementà-
ries es realitzen per a la tranquil·litat del pacient 
o per descartar altres cefalees amb característi-
ques de tipus de tensió secundàries.

Clínicament, la CTT és una cefalea opressiva, 
amb freqüència descrita pels pacients com si 
es portés un “casc”, o “com un pes al cap”. Pre-
domina la distribució holocranial, però és ha-
bitual certa localització, especialment per la 
seva intensitat en la regió occipital en un 25% 
de pacients; però són també habituals la fron-
totemporal –que molts pacients descriuen com 
pesadesa als ulls– i la mandibular. Generalment 
és bilateral, però en ocasions es lateralitza en re-
lació a la intensitat. 

Els pacients amb CTTC solen referir una altera-
ció de la percepció i un nivell d’atenció-vigilància 
reduïts amb sensació de pèrdua de memòria, i en 
alguns pacients cursa amb acúfens lleus i sensa-
ció de pèrdua d’equilibri. No presenten vòmits, 
però alguns pacients descriuen sensació nauseo-
sa, i palpitacions ocasionals. El mal de cap no 
empitjora amb l’activitat física i inclús es pot re-
comanar la pràctica d’un exercici aeròbic lleuger 
que pot mitigar el dolor i la pesadesa que molt 
pacients senten. La intensitat del dolor és lleu 
o moderada, però en alguns casos els pacients 
adopten una postura antiàlgica, fixen el clatell i 
el cap amb la sensació que si el mouen empitjo-
rarà el seu dolor ja crònic. Sol empitjorar al final 
del dia, però molts pacients es desperten ja amb 
cefalea si hang tingut un son no reparador.

Tot i que en la CTTC costa més trobar-hi els de-
sencadenants específics, en la duració del pro-
cés sí que s’observa una distorsió continuada del 
model de vida en relació a diferents factors ex-
terns, com les condicions laborals i socioeconò-
miques, i factors interns como el to afectiu i la 

qualitat del son. La presència de signes de tensió 
muscular a la musculatura craniofacial d’aquests 
pacients és una evidència clínica. 

La CTTC pot ser comòrbida amb la fibromiàlgia 
i la síndrome ansiosa-depressiva. Pot associar-
se també la presència d´adoloriment muscu-
lar i punts dolorosos a la pressió que s’associen 
amb trastorns del son (75%), rigidesa matutina 
(77%), fatiga (81%), ansietat (47%), depressió 
(31%) i sensació de parestèsies (90%). Hi ha una 
major incidència en dones i en molts casos una 
predisposició familiar. 

No s’ha de confondre la CTTC amb la cefalea per 
abús d’analgèsics. Els factors que recolzen la rela-
ció d’una substància amb l’empitjorament d’una 
cefalea són: (a) una relació temporal molt estreta 
amb el consum (b) un empitjorament significa-
tiu de la cefalea preexistent, (c) l’evidència que 
la substància agreuja la cefalea primària; i (d) la 
millora o resolució de la cefalea quan acaben els 
seus efectes. 

En resum, només amb una anamnesi ben dirigi-
da es pot diagnosticar correctament una cefalea 
primària. La cefalea tipus tensió obliga a fer el 
diagnòstic diferencial amb cefalees secundàries 
com la cefalea posttraumàtica, la cefalea per hi-
pertensió intracranial, o per hipotensió de líquid 
cefaloraquidi, la metabòlica o la tumoral.

Tractament

Farmacològic “clàssic”
El tractament de la CTTE i la CTTC precisa 
d’abordatges una mica diferents, però el que es 
recomana per a la CTTE és també aplicable a 
la CTTC. La diferència fonamental és que en la 
CTTE el pacient és conscient de la situació i dels 
factors que van desencadenar el dolor. Es pot 
tractar d’una situació d’estrès, amb un compo-
nent psicològic, associada a moments de canvi 
i d’adaptació; tot i que també es pot relacionar 
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1. Cefalea en agrupaments 
(CA)

És el tipus de CTA més freqüent. La seva preva-
lença és al voltant del 0,1% de la població amb 
un clar predomini en homes, de 4 a 7 vegades 
més freqüent que en dones i que s’inicia al vol-
tant dels 30 anys.

Manifestacions clíniques 
El diagnòstic és clínic i es basa en els següents 
criteris:

 —Dolor unilateral en la regió frontal-orbitària-
temporal, de 15 a 180 minuts de durada. Ex-
cepcionalment els símptomes poden canviar 
de costat, però el mes habitual és que siguin 
constantment del mateix cantó inclús en 
temporades molt separades en el temps. Tot 

Taula XIII.

Principals característiques diferencials de les C T A

CA HP SUNCT

Edat inici (anys) ±30 ±30 ±50

Sexe H/D 4-7/1 1/3 4/1

Durada de la crisi
(minuts)

15-180 2-30 <1-4

Freqüència típica 
(nº /dia)

1-8 >5 3-200

Patró temporal en agrupaments
setmanes-mesos

10% crònic

majoria crònic crònic, pot haver-hi
remissions

Crisis nocturnes freqüent ±30% no

Maniobres
desencadenants

rares ±10% freqüents

Resposta a la
indometacina

no si no

tres grups que van rebre acupuntura, “míni-
ma acupuntura” (col·locació d’agulles super-
ficials en punts no utilitzats en les tècniques 
d’acupuntura) i no acupuntura (explicat als 
pacients per l’existència d’una llarga llista 
d’espera), l’acupuntura no va resultar molt 
més eficaç que la “mínima acupuntura”. 

La resta de tractaments alternatius com el 
quiromassatge, la manipulació osteopàtica, 
els tractaments dietètics, l’homeopatia, l’es-
timulació magnètica, etc. no han demostrat 
més eficàcia que el placebo. Potser els pacients 
amb personalitats addictives, obsessives-com-
pulsives i els pacients amb tendència a l’abús far-
macològic obtinguin més benefici d’aquest tipus 
de teràpies. El que és important per al neuròleg 
és conèixer aquests tractaments per desaconse-
llar-ne els que poden ser perjudicials.

Recomanacions

1. La cefalea de tipus tensió episòdica pot 
controlar-la el metge d’atenció primària. 

2. La cefalea tipus tensió crònica pot precisar 
l’avaluació del neuròleg o inclús del psiquia-
tra. Cal avaluar la possibilitat d’oferir la deri-
vació al psicòleg per oferir psicoteràpia for-
mal com a eina terapèutica

3. És millor tractar la cefalea de tipus tensió 
crònica amb tractaments preventius i no uti-
litzar analgèsics o AINEs amb freqüència, 
perquè podria desenvolupar una cefalea per 
abús de medicació.

4. És important no desestimar els tracta-
ments alternatius com el biofeedback o 
l’acupuntura en el tractament de la cefalea 
tipus tensió crònica.

4.
Cefalees trigemin 
autonòmiques

Definicions

Les cefalees trigemin-autonòmiques (CTA) 
constitueixen el grup tercer de l’actual Classifica-
ció Diagnòstica de la International Headache Soci-
ety (IHS) del 2004. Inclou tres quadres clínics: 1) 
cefalea en agrupaments (cluster headache, de la 
literatura anglosaxona; cefalea en racimos, en cas-
tellá), 2) hemicrània paroxística i 3) SUNCT, 
acrònim de la definició anglesa: Shortlasting Uni-
lateral Neuralgiform headache with Conjuntival in-
jection and Tearing.

Les CTA són cefalees que cursen en episodis (o 
atacs) bastant o molt retallats en la seva durada, 
recurrents amb una alta freqüència, amb un per-
fil temporal que pot ser a temporades o continu-
at, amb dolor intens, invalidant, centrat a nivell 
de la primer branca trigeminal i que s’acompa-
nyen de símptomes vegetatius oculars i facials 
característics, fruit de l’activació del reflex trige-
min-parasimpàtic . Els trets diferencials dels tres 
tipus de CTA es reflecteixen en la taula XIII. Cal 
notar que tot i tenir uns símptomes semblants, 
es distingeixen principalment en la durada dels 
atacs de dolor i en el perfil de la recurrència.

De cada una de les cefalees trigemin-autonòmi-
ques (CTA) exposarem els criteris diagnòstics 
acceptats actualment, basats en la classificació 
diagnòstica de la IHS, el diagnòstic diferencial 
i el tractament, basats també en altres guies de 
consens.
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El diagnòstic diferencial amb altres tipus de CTA 
es basa en criteris clínics (taula XIII). 

Tractament agut
Durant els períodes simptomàtics cal evitar els 
possibles desencadenants, fàrmacs vasodilata-
dors, alcohol, dormir la migdiada o altres.

El tractament agut, és a dir, el tractament dels 
moments de dolor, és el següent (Taula XIV):

 —Sumatriptà: és el tractament d’elecció per 
via subcutània, una ampolla de 6 mg aplica-
ble amb un autoinjector (recomanació clas-
se A). Alleugera en pocs minuts el dolor en 
el 95% dels atacs amb absència del dolor als 
20 minuts en el 75% dels casos. Dosi menors 
també s’han descrit com efectives, però re-
quereixen la manipulació del bolígraf auto-
injector. Les contraindicacions són les ma-
lalties cerebrovasculars i cardiovasculars, i la 
hipertensió arterial no controlada. Els efec-
tes secundaris més freqüents són l’opressió 
toràcica i les parestèsies distals. No presen-
ta taquifilàxia, però s’ha descrit rebot del mal 
de cap en els pacients amb cefalea en agrupa-
ments i migranya.
 —Oxigen al 100% amb un flux de 7 l/min 
(fins a 15 l/min) és efectiu en un 60% dels 
atacs. S’ha d’administrar amb el pacient asse-
gut o dret durant uns 15 minuts abans que es 
consideri ineficaç. L’oxigen hiperbàric no s’ha 
demostrat efectiu.
 —Triptans per via nasal: En estudis contro-
lats hi ha evidència de benefici del suma-
triptà (20 mg) i del zolmitriptà (5 mg) admi-
nistrats per via nasal amb alleugeriment del 
dolor als 30 minuts.
 —La lidocaïna per via nasal amb una concen-
tració del 4-10%, posada en la fosa nasal ip-
silateral al dolor amb el cap en retroversió i 
girat cap el cantó dolorós, és efectiva com a 
mínim en un terç dels pacients. 
 —L’octreòtid, un anàleg de la somatostati-
na, recentment s’ha demostrat efectiu en 

el tractament agut de la CA en dosi de 100 
micrg subcutani, però no sembla superior al 
sumatriptà.
 —El paper de l’ergotamina, l’únic tractament 
que es disposava abans, en l’actualitat ha 
quedat relegat, i a més no hi ha preparats per 
a via parenteral o per a via nasal. Es disposa 
d’un preparat per via rectal a dosi de 2 mg 
amb possible utilitat com a preventiu dels 
atacs nocturns (recomanació classe C).

Tractament preventiu
(Taula XV)

 —Verapamil. És el fàrmac d’elecció, malgrat 
que hi ha pocs estudis doble cec; però l’ex-
periència acumulada demostra la seva alta 
eficàcia a dosi entre 160 i 960 mg/d, en tres 
preses o en una de formulació retardada, ge-
neralment entre 240-480 mg/d. Cal fer una 
pauta ascendent setmanal de 80 mg i l’efi-
càcia s’obté generalment a les 2-3 setmanes. 
Per això es pot utilitzar a l’inici juntament 
amb corticoids, que són d’acció més ràpida. 
Els efectes secundaris del verapamil són bra-
dicardia, edemes i constipació. Cal fer control 
amb electrocardiograma per descartar altera-
cions de la conducció cardíaca, especialment 
si s’arriben a utilitzar dosis altes.
 —Corticoides. Tampoc no hi ha una demos-
tració amb estudis controlats amb place-
bo, però múltiples assaigs oberts demos-
tren la seva ràpida eficàcia per prevenir la 
recurrència de la CA. Les dosis utilitzades 
de prednisona són entre 0,5 i 1mg/Kg de 
pes/dia (en algun cas pot ser necessari 1,5 
mg), en presa única matutina durant cinc 
dies i pauta decreixent de 10mg/2-3 dies. 
Al voltant del 70-80% dels períodes simp-
tomàtics de CA responen als corticoides. 
També s’han mostrat eficaços per via endo-
venosa, per exemple en pacients que vénen 
a urgències amb atacs continuats. També es 
pot utilitzar la dexametasona començant 
a dosi de 8mg/dia. 

i el predomini de la topografia òrbito-frontal 
pot haver-hi casos amb dolor centrat a nivell 
de la regió maxilar (V2). 
 —Dolor acompanyat almenys d’un dels se-
güents signes vegetatius: enrogiment con-
juntival, llagrimeig, congestió nasal, rinor-
rea, edema palpebral, sudoració frontal o 
facial, disminució de la fenedura palpebral, 
miosi, tot això ipsilateral al dolor i/o d’ in-
quietud i agitació. 
 —Freqüència entre un atac cada dos dies a vuit 
atacs al dia. 

Tot i que es poden presentar a qualsevol hora del 
dia o de la nit, hi ha un cert predomini cap al 
migdia –tarda i a les poques hores d’adormir-se.

Patrons de cefalea en agrupaments
Segons el patró de recurrència en el temps, es di-
ferencien dos tipus evolutius:

 —Cefalea en agrupaments episòdica. Les 
temporades simptomàtiques duren de set-
manes a mesos i estan separades entre elles 
per períodes asimptomàtics de més d’un mes 
de durada. La forma episòdica és la més fre-
qüent, d’aquí el nom de cefalea “en agrupa-
ments”, essent el 90% de les CA. El més habi-
tual és que es presentin recurrències anuals o 
cada dos anys.
 —Cefalea en agrupaments crònica. En 
aquest subtipus no hi ha períodes sense atacs 
de dolor (sense tractament) superiors a un 
mes al llarg d’un any.

 Al voltant d’un 10% tenen aquest perfil, la 
majoria des de l’inici; però alguns pacients 
(13%) poden canviar d’una forma episòdica 
a crònica en els primers anys de l’evolució. 

Estudis diagnòstics 
En totes les CTA, ja que hi ha patologies que po-
den manifestar-se amb una clínica superposable, 
és obligat realitzar una prova d’imatge a l’inici de la 
clínica. La RM cranial és l’exploració més rendible 

tot i que si s’ha fet ja una TC (i és normal) i el qua-
dre és típic, l’estudi pot ser suficient. La majoria de 
les etiologies que poden manifestar-se com una 
CTA secundària són sinusals de la regió hipofisària 
o del si cavernós, tipus lesions ocupants d’espai 
(adenomes hipofisaris, meningiomes, metàstasi, aneu-
rismes). En alguns casos l’àngio-RM serà indicada, 
per exemple, en la sospita d’una dissecció de carò-
tida quan hi ha un antecedent traumàtic o davant 
la presència d’un signe de Horner persistent fora 
dels moments de dolor. Per descomptat tota CTA 
que no compleixi els criteris típics, incloent-hi sig-
nes anòmals en l’exploració neurològica, haurà de 
ser estudiada amb neuroimatge.

Taula XIV.

Tractament agut de la cefalea en 
agrupaments

Tractament Grau de
recomanació

Oxigen 100% A

Sumatriptà 6mg 
subcutani

A

Sumatriptà 20 mg 
nasal

A

Zolmitriptà 5 mg 
nasal

A/B

Lidocaïna nasal B

Octreòtid B
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ços dels pacients, després d’instil·lacions re-
petides.
 —Melatonina. A dosi de 10 mg/d es va de-
mostrar eficaç en un estudi controlat. Tam-
poc està comercialitzada en el nostre medi, 
però es pot trobar a parafarmàcies.

A l’inici de la temporada simptomàtica de la CA 
el més recomanable és l’associació de la pauta 
curta de corticoides amb el verapamil, i es man-
tindrà fins passades unes setmanes sense atacs; 
s’anirà disminuint progressivament, o el temps 
corresponent si es coneix la durada d’èpoques 
simptomàtiques prèvies. 

En pacients en els quals un sol fàrmac a dosis al-
tes no previngui la recurrència d’atacs de CA cal 
utilitzar pautes combinades de fàrmacs. Així, co-
mençant pels fàrmacs amb alt de grau de reco-
manació o grau A es convinaran amb els fàrmacs 
de grau B i, fins i tot , si no s’obtingués resposta, 
amb els fàrmacs de grau C.

Tractament de la CA crònica  
sense resposta als fàrmacs  
(CA refractària)
En pacients amb CA crònica en els quals no s’ar-
ribi a evitar la recurrència dels atacs amb els trac-
taments preventius ja mencionats, s’han de plan-
tejar altres procediments no farmacològics. En 
l’actualitat i des de fa pocs anys, disposem de tèc-
niques neuroquirúrgiques lesionals i neuromo-
duladores. No hi ha estudis controlats de les CTA 
amb tractament neuroquirúrgic, i per altre cantó 
sabem que la seva evolució espontània pot ser la 
de remetre en algun moment. Per tant, el grau de 
recomanació de tots els procediments quirúr-

gics no és superior al nivell C, possible eficàcia 
però no basada en estudis controlats.

 —Les tècniques lesionals es poden fer sobre el 
gangli del trigemin o sobre el gangli para-
simpàtic esfenopalatí. Les tècniques lesionals 
percutànies sobre el gangli de Gasser no es 
recomanen actualmente donada la seva eficà-
cia limitada i un alt grau de possibles efectes 
adversos greus. Fins i tot la secció quirúrgi-
ca del trigemin que s’havia practicat antiga-
ment no garantia la desaparició dels atacs. 
Donat que la principal branca simptomàtica 
trigeminal és la primera, l’oftàlmica, l’anestè-
sia pot ocasionar una queratitis i la pèrdua 
visual conseqüent.
 —La lesió del gangli esfenopalatí s’ha de-
mostrat eficaç en un percentatge al voltant 
del 60% de CA episòdica refractària i en me-
nor grau en CA crònica. Mitjançant la radio-
freqüència polsada, que és un mètode lesio-
nal menys intens que la lesió tèrmica, hem 
obtingut millora en set de tretze pacients 
amb CA crònica refractària a fàrmacs i sense 
efectes adversos. Per això i per poder-se rea-
litzar de forma ambulatòria, es pot plantejar 
com a primer graó del tractament quirúrgic, 
tot i que no és una recomanació consensuada 
a nivell internacional.
 —Estimulació dels nervis occipitals. És l’úl-
tim procediment introduït. La col·locació 
d’electrodes estimuladors dels nervis occipi-
tals amb un generador subcutani graduable 
externament es demostra eficaç en reduir i 
en algun cas (20%) abolir la recurrència dels 
atacs. El seu benefici, a partir de diverses sè-
ries amb un petit nombre de pacients, és al 
voltant del 60%. És un procediment tècnica-
ment fàcil i amb poques complicacions. La 

Tota cefalea trigemin-autonòmica ha de 
tenir un estudi neuroradiològic adequat.

 En pacients amb antecedents de períodes 
simptomàtics de mesos de durada, tal com 
hem comentat abans, s’iniciarà juntament 
amb els corticoides una pauta de verapamil 
que es mantindrà i s’ajustarà la dosi en el mo-
ment de suprimir els corticoides. En aquests 
casos, per tant, els corticoides són un trac-

tament transicional, en espera que s’iniciï 
l’efecte farmacològic diferit del verapamil.

 Els efectes secundaris dels corticoides són 
els coneguts i no acostumen a ser promi-
nents en pautes de curta durada. En els pa-
cients diabètics i/o hipertensos caldrà moni-
toritzar la glucèmia i la tensió arterial.
 —Carbonat de liti. La seva utilitat ha estat 
demostrada en múltiples assaigs oberts en 
CA episòdica (al voltant del 63% d’eficàcia) 
però sobretot en CA crònica (millora en el 
78% dels casos). S’usa a dosi diària de 600 
a 1500mg iniciada per 400mg i augmentant 
200mg cada setmana. Si es puja de 1000 
mg/d o si hi ha possibles interaccions com 
insuficiència renal o presa de diürètics, cal 
mesurar el nivell plamàtic del liti que no ha 
de superar 1.2 mmol/l. En tractaments du-
radors cal controlar la funció renal, hepàtica, 
electròlits i la funció tiroïdal, ja que pot cau-
sar hipotiroidisme o hipertiroidisme i insufi-
ciència renal. Els efectes secundaris més fre-
qüents són tremolor, diarrea i poliúria. En un 
estudi controlat el liti no es mostra efectiu en 
la CA episòdica i en un estudi creuat es de-
mostra la mateixa eficàcia que el verapamil.
 —Topiramat. S’ha publicat la seva acció pre-
ventiva en la CA en diversos estudis oberts, 
amb dosis al voltant de 100 mg/dia. Cal un 
esglaonament setmanal de 25 mg i els efec-
tes secundaris principals són les parestèsies 
i la bradipsíquia i té un efecte afavoridor dels 
càlculs renals en pacients propensos.
 —Valproat o àcid valproic. En un únic estudi 
controlat no demostra major efectivitat que el 
placebo, però en assaigs oberts s’ha mostrat 
eficaç a dosis diàries entre 5 i 20 mg/Kg pes.
 —Metisergida. És un fàrmac històric actual-
ment no comercialitzat en el nostre medi. 
 —Un altre antiserotonínic, el pizotife es va de-
mostrar efectiu en un sol estudi controlat ja 
fa anys, i ha quedat actualment relegat a op-
cions de tercer nivell.
 —Capsaïcina intranasal. Un estudi controlat 
demostra la seva acció preventiva en dos ter-

Taula XV.

Tractament preventiu de la cefalea en 
agrupaments

Fàrmac Grau de
recomanació

Verapamilo A

Corticoides A

Carbonat de liti B

Metisergida B

Topiramat B

Tartrat d’ergotamina B

Àcid valproic C

Melatonina C

Baclofeno C
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Horner és menys freqüent en la HP i no s’acom-
panya d’agitació i inquietud.

La majoria dels casos amb HP són crònics, sen-
se temporades asimptomàtiques superiors a un 
mes durant un any, però existeixen casos episò-
dics, recurrents a èpoques.

Tractament
El criteri diferencial principal és la resposta al 
tractament amb indometacina. L’eficàcia és 
tan específica que alguns autors utilitzen 50-100 
mg d’indometacina intramuscular (no comercia-
litzada al nostre entorn) com a prova diagnòsti-
ca (“indotest”). La indometacina a dosi fins 225 
mg/dia és l’únic fàrmac que prevé de forma ab-
soluta la repetició dels atacs (recomanació clas-
se A). Es dosificarà des de 25 mg/8h o 75 mg/d 
d’alliberació lenta, augmentant progressivament 
si no hi ha resposta en un o dos dies fins a 75 
mg/8h. A aquestes dosi caldrà utilitzar un pro-
tector gàstric ja que la intolerància és alta. Passa-
des unes setmanes asimptomàtiques es pot dis-
minuir lentament la dosi sense suprimir-la del 
tot en els casos amb història crònica, buscant la 
dosi mínima eficaç. En general la supressió com-
porta recidiva en pocs dies en la forma crònica, 
però en formes episòdiques una vegada passa-
da la durada coneguda de períodes previs es pot 
provar la supressió.

En pacients que no tolerin o tinguin contraindi-
cació a la indometacina caldrà provar seqüencial-
ment verapamilo, acetazolamida, piroxicam i 
altres AINEs; fàrmacs que han estat descrits com 
a beneficiosos en reportatges de casos o en peti-
tes sèries de pacients (recomanació classe C).

3. SUNCT

Clínica
És la forma de CTA més infreqüent, amb atacs 
de pocs segons a pocs minuts de durada (28) 

(Taula XIII). Predomina en homes, amb una 
edat d’inici superior comparativament a la CA 
i HP. El dolor, igualment centrat a nivell fron-
to-orbitari, és sever i acompanyat d’enrogiment 
conjuntival, llagrimeig i/o rinorrea, però el signe 
de Bernard-Horner és infreqüent. El patró tem-
poral és molt variable amb pocs o molts episodis 
al dia (fins> de cent), a temporades, amb remis-
sions entre elles o amb patró crònic i general-
ment respecte al son. El pacient pot reconèixer 
zones gatell i maniobres desencadenants, tàctils 
o de moviment. Això fa que el diagnòstic dife-
rencial es pugui plantejar amb la neuràlgia de 
la primera branca del trigemin. El terme SUNA 
s’aplica quan només presenten un sol acompa-
nyant autonòmic.

Les diferències amb la neuràlgia del trigemin 
són: la qualitat del dolor menys agut i lanci-
nant en el SUNCT, la durada dels paroxismes 
més breu en la neuràlgia, l’absència de període 
refractari i sobretot els acompanyants vegeta-
tius de vasodilatació conjuntival i llagrimeig 
presents en el SUNCT. En qualsevol cas, la fi-
siopatogènia no està aclarida i s’han descrit pa-
cients que han passat d’una època amb clínica 
i resposta al tractament, típiques de neuràlgia 
del trigemin a èpoques amb simptomatologia 
típica de SUNCT.

Tractament
No hi ha un tractament especialment eficaç del 
SUNCT, a partir de sèries petites de casos la 
lamotrigina i la carbamacepina són els fàr-
macs amb millor acció preventiva (recomana-
ció classe C) seguits de la gabapentina i el 
topiramat. S’ha descrit benefici en algun cas 
amb bloqueig del nervi occipital, descompressió 
microvascular del trigemin i dos casos refracta-
ris a tots els fàrmacs en el qual s’evidenciava 
en un estudi PET, igualment com està descrit 
en la CA, hipersenyal hipotalàmica ipsilateral 
al dolor, que va cedir amb la col·locació d’un es-
timulador hipotalàmic.

reintervenció amb anestèsia general per re-
canviar les piles del generador és el principal 
inconvenient. Altres problemes poden ser les 
infeccions i la desconnexió dels electrodes.
 —Estimulador hipotalàmic. Des del 2001 
en què es va realitzar per primer cop, diver-
sos treballs amb un nombre petit de pacients 
descriuen un benefici d’aquest mètode que 
va del 50% fins al 90% dels casos. L’electro-
de se situa a nivell de l’hipotàlam posterior 
del cantó del dolor amb unes coordenades 
ja establertes. Quan és efectiu, és el procedi-
ment que obté el major nombre de pacients 
amb resposta total que es mantenen sense 
medicació. Com a efectes adversos s’han des-
crit els propis d’un implant cerebral profund. 
S’han descrit hemorràgies intraparenquima-
toses, en un cas amb resultat de mort. És lò-
gicament un procediment només a realitzar 
en centres amb un equip neuroquirúrgic amb 
experiència en implants esteroatàxics. Les in-
dicacions i els criteris d´inclusió s’exposen en 
la taula XVI. 

2. Hemicrània paroxística 
(HP)

Clínica
És una forma de CTA intermèdia pel que fa re-
ferència a la durada dels episodis de dolor, entre 
pocs minuts i mitja hora. Té un clar predomini 
femení i no es coneix la seva prevalença, però és 
molt menys freqüent que la CA.

Els criteris diagnòstics clínics de la IHS són simi-
lars a la CA (topografia del dolor, acompanyants 
autonòmics ipsilaterals) amb l’esmentada dife-
rència de la durada dels atacs (Taula XIII) però, 
es pot superposar amb la CA (entre 15-30 mi-
nuts poden correspondre a ambdues formes). 
El nombre d’episodis diaris és superior a 5 per 
dia amb un menor predomini nocturn. Dins dels 
acompanyants autonòmics, el signe de Bernard-

1. CA crònica d’acord amb criteris de la IHS, al 
menys de 24 mesos d’evolució i freqüència 
diària.

2. Atacs estrictament unilaterals.
3. El pacient ha d’estar un temps monitoritzat 

(ingressat) per corroborar el perfil dels atacs.
4. S’han utilitzat a dosis màximes o tolerades 

tots els fàrmacs amb grau de recomanació A 
i B i C, en combinació, sense benefici.

5. El pacient té un perfil psicològic normal.
6. No té contraindicacions mèdiques ni neuro-

lògiques, que inclouen:
• Infart de miocardi recent
• Arítmia cardíaca
• Epilèpsia
• Accident cerebrovascular
• Altres estimuladors cerebrals per altres 

motius
• Hipotensió i hipertensió arterial no con-

trolada
• Malalties degeneratives del SNC
• Trastorns del SN autònom
• Malalties endocrinològiques
• Trastorns hidroelectrolítics (insuficiència 

renal, hiperaldosteronisme)
7. Exploració neurològica normal.
8. TC amb finestra d’os, RM i Angio-RM, nor-

mals.
9. Equip neuroquirúrgic amb experiència en 

implants cerebrals profunds.
10. No embaràs.
11. Aprovació del comitè ètic de l’hospital
12. Abstinència d’alcohol i tabac.
13. Consentiment informat signat pel pacient.

Taula XVI.

Criteris per a l’implant d’electrode 
hipotalàmic en la CA crònica 
refractària
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amb freqüència irregular, predominant en 
el territori de la primera branca trigeminal, 
sense altres símptomes acompanyants. Solen 
motivar la consulta quan són molt freqüents, 
i apareixen cada pocs minuts o hores i diàri-
ament. Típicament no es presenten durant 
el son. Poden superposar-se a altres cefale-
es primàries com la migranya o la cefalea en 
agrupaments. Rares vegades es pot relacio-
nar a algun procés orgànic; traumatisme, her-
pes, meningioma, adenoma d’hipòfisi. En cas 
de manifestar-se constantment en la mateixa 
topografia és recomanable realitzar un estudi 
d’imatge.

En casos amb punxades molt freqüents es pot 
provar el tractament amb indometacina a dosi 
de 75 mg/d (8), eficaç en dos terços dels casos 
(recomanació classe C). En casos aïllats s’ha 
descrit la resposta a altres AINEs o a la gaba-
pentina.

Cefalea tussígena primària

És una cefalea breu, d’inici agut i desencadena-
da per la tos o les maniobres de Valsalva, que pre-
domina per sobre dels 40 anys d’edat i pot pre-
sentar-se a temporades. És inicialment intensa 
i dura segons o minuts, amb afectació frontal o 
nucal, decreixent posteriorment la seva intensi-
tat, encara que pot arribar a durar hores, sense 
estar acompanyada d’altres símptomes.

Davant d’una cefalea “Valsalva positiva” s’han 
d’excloure anomalies de la xarnera crànio-cer-
vical, -la malformació d’Arnold-Chiari com la més 
freqüent- o bé processos intracranials ocupants 
d’espai. En aquests casos sempre cal fer una RM 
cranial, encara que la exploració neurològica si-
gui normal. La presència de nistagme i dèficit 
de la persecució visual, manifestat per una po-
bra resposta als estímuls optocinètics (bandera 
estriada), són signes suggerents de malformació 
d’Arnold-Chiari.

Si es presenta de forma continuada, es pot millo-
rar o prevenir amb indometacina, a dosi de 25 
a 150 mg/d (recomanació classe C). Com que 
també pot alleugerir la cefalea tussígena secun-
dària, la resposta a la indometacina aquí no té un 
valor diagnòstic.

Cefalea primària per esforç 
físic

És la cefalea desencadenada per un esforç físic 
sostingut. Es presenta en el moment de la màxi-
ma intensitat de l’esforç, pot durar des de 5 mi-
nuts a dos dies. És de característiques pulsatives, 
bilateral i es pot acompanyar de símptomes mi-
granyosos. Predomina en gent jove, amb antece-
dents personals o familiars de migranya i s’han 
descrit, a més de l’esforç, altres factors desenca-
denants com l’altitud, la calor, la presa de cafeï-
na, la hipoglucèmia i l’alcohol. Lògicament caldrà 
descartar quadres secundaris (hemorràgia suba-
racnoïdal, dissecció arterial) amb RM i Angio-
RM, i fins i tot l’estudi del líquid cefaloraquidi; 
així com descartar crisis hipertensives o cefalea 
associada a isquèmia miocàrdica.

Els fàrmacs proposats com a preventius són la 
indometacina, els betablocadors adrenèrgics, 
com per a la prevenció de la migranya. (recoma-
nació classe C) I quan ja s’han descartat etiolo-
gies secundàries, es pot assajar l’ús d’ergotamina 
o un triptà just abans d’un esforç previsible.

Cefalea associada a l’activitat 
sexual

Es distingeixen dos tipus de cefalees associades a 
l’activitat sexual:

Cefalea preorgàsmica. És global, opressiva, 
paral·lela al grau d’excitació sexual.

Recomanacions

L’estudi diagnòstic i el tractament de les CTA són 
aconsellables que es realitzin en una consul-
ta neurològica. 

Tota CTA ha de tenir un estudi neuroradiològic 
adequat.

El seguiment un cop confirmat el diagnòstic i 
establerta la pauta de tractament eficaç pot ser 
dut a terme a nivell d’atenció primària.

Els casos crònics refractaris han de ser de-
rivats a una Unitat de Cefalees i els tracta-
ments lesionals o d’estimulació amb electro-
des superficials o cerebrals profunds s’han de 
realitzar en centres hospitalaris amb experièn-
cia en aquestes tècniques.

5.
Altres cefalees primàries

L’apartat quart de la Classificació Internacional de 
la IHS inclou uns quants tipus de cefalees primà-
ries relativament poc freqüents que tenen una 
clínica heterogènia, una patogènia desconeguda 
i uns tractaments que en general no estan basats 
en estudis controlats (Taula XVII).

Cefalea primària  
“en punxades”

Probablement és la forma més freqüent del 
grup. Es manifesta amb sensació de punxades 
breus, de pocs segons de durada, recurrents, 

Taula XVII.

Apartat 4. Altres cefalees primàries 

Cefalea prímaria “en punxades”

Cefalea tussígena prímaria

Cefalea prímaria per esforç físic

Cefalea associada a l’activitat sexual

Cefalea hípnica

Cefalea prímaria “en tro”

Hemicrània contínua

Cefalea diària persistent d’inici recent
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Les recurrències són rares i aquest curs monofà-
sic forma part del diagnòstic de la cefalea en tro 
benigna.

Per la seva possible associació amb quadres de 
vasospasme arteriolar cerebral i tractaments 
amb inhibidors de la recaptació de la serotonina 
es recomana evitar-los, així com també l’ergota-
mina i els triptans.

Hemicrània contínua

És un mal de cap estrictament unilateral, persis-
tent i que cedeix amb indometacina.

Els criteris diagnòstics de la IHS són:
A-  Cefalea durant més de tres mesos.
B-  Dolor unilateral sense canvi de cantó, diari, 

continu, d’ intensitat moderada amb mo-
ments d’ intensitat severa.

C-  Almenys amb algun acompanyant autonò-
mic ipsilateral coincidint amb els moments 
de màxima intensitat: injecció conjuntival 
i/o llagrimeig; congestió nasal i/o rinorrea; 
ptosi i/o miosi.

D-  Resposta completa a les dosis terapèutiques 
d’ indometacina.

És una síndrome de predomini femení, un terç 
de casos comencen presentant-la a temporades, 
però majoritàriament ja és crònica des de l’ini-
ci. Pel seu caràcter crònic i diari cal practicar una 
prova d’imatge, i se n’han descrit casos simpto-
màtics. La resposta al tractament amb indome-
tacina sembla específica de la forma primària. 
La indometacina s’utilitza a dosi de 25 mg/8h, 
i es va augmentant en pocs dies a 50 mg/8h si 
no hi ha resposta. Habitualment la remissió de 
la clínica es produeix ràpidament en hores o pocs 
dies. La injecció IM de 50-100mg d’indometaci-
na (“indotest”) eradica el dolor en menys de dues 
hores, però no disposem al país d’indometaci-
na parenteral. El tractament s’haurà de mante-
nir durant setmanes i anar baixant la dosi poc a 

poc, fins suprimir-la en alguns casos o havent de 
mantenir en altres cassos de forma crònica una 
dosi mínima eficaç, entre 25 i 300 mg/d (reco-
manació classe C). Si no es tolera la indometaci-
na, s’han de provar altres AINE.

Cefalea diària persistent 
d’inici recent

És un mal de cap peculiar en la seva forma d’ini-
ciar-se. No difereix de les característiques d’una 
cefalea tipus tensió crònica excepte en els casos 
que des del dia que comença és diària i es fa crò-
nica, i per definició dura més de tres mesos. Típi-
cament el pacient recorda la data de l’inici del seu 
mal de cap, un terç dels casos tenen antecedents 
de cefalea i en la sèrie més amplia hi ha igual per-
centatge de pacients amb clínica de migranya sen-
se aura que de cefalea de tipus tensió.

No es coneix quin és el seu mecanisme, i s’han 
invocat processos infecciosos (el més remarcat 
és el virus Epstein-Barr), trombosi venosa cere-
bral, hipotensió de LCR, però el cert és que en la 
majoria de casos la neuroimatge i els estudis de 
LCR no demostren alteracions. En qualsevol cas 
com que és una cefalea d’inici recent i persistent, 
caldrà fer estudis per descartar les diverses 
etiologies causals, malgrat que l’exploració neu-
rològica sigui normal (recomanació classe C).

Els tractaments utilitzats són els mateixos que 
en la cefalea tipus tensió crònica (recomanació 
classe C), però la resposta no acostuma a ser fa-
vorable . Hi ha però descripcions de remissions 
espontànies i en casos aïllats efectivitat amb to-
piramat o gabapentina.

Recomanacions

Les cefalees primàries desencadenades per es-
forços breus o prolongats i la cefalea “en tro”, 

Cefalea orgàsmica. És aguda, explosiva, coinci-
dint al voltant de l’orgasme.

Els dos tipus de la cefalea acostumen a ser bilate-
rals, opressius o polsàtils i poden anar acompa-
nyats de nàusees. Predomina en la població mas-
culina i amb antecedents d’altres cefalees, com 
la migranya o la cefalea de tipus tensió, i s’acos-
tuma a manifestar-se durant temporades de set-
manes o mesos.

Igualment que amb la cefalea d’esforç i la cefalea 
“en tro”, cal descartar quadres secundaris amb 
estudis de RM i Angio-RM. També cal descartar 
que es pugui tractar d’una cefalea secundària a la 
presa d’un inhibidor de la fosfodiesterasa.

Com a tractament preventiu s’ha utilitzat la in-
dometacina, 50- 100 mg abans de l’activitat se-
xual o els betablocadors adrenèrgics (propano-
lol, metoprolol, diltiacem), si els símptomes duren 
una temporada llarga (recomanació classe C).

Cefalea hípnica

És un mal de cap que es presenta durant el son i 
que desperta el pacient.

Els criteris de la IHS inclouen:
 —Es presenta només durant el son.
 —Succeeix més de la meitat dels dies (> 15dies 
al mes).
 —Es presenta en edats superiors als 50 anys.
 —La cefalea no s’acompanya de símptomes au-
tonòmics, però pot haver-hi nàusees o foto-
fòbia o fonofòbia.

No es coneix la prevalença exacta d’aquest mal de 
cap, que té un cert predomini femení, amb una 
edat mitja d’inici de 62 anys. L’horari de presen-
tació pot ser molt constant, per exemple dues o 
tres hores després d’adormir-se, acostuma a ser 
una cefalea bilateral que dura entre 15 minuts i 
algunes hores, de moderada a severa intensitat i 

generalment obliga el pacient a aixecar-se del llit. 
Quasi la meitat dels pacients tenen antecedents 
d’altres cefalees i la migranya és la més freqüent.

No es coneix la seva patogènia. En estudis de son 
s’ha comprovat que el moment del despertar-se 
pot correspondre o no a la fase REM. 

Caldrà descartar amb les exploracions adequa-
des, cefalees que poden tenir un predomini 
nocturn o ortostàtic: hipertensió intracranial, si-
nusopaties, síndrome d’apnees nocturnes, crisis hi-
pertensives.

El fàrmac que s’ha comprovat eficaç en un ma-
jor nombre de descripcions és el carbonat de liti 
(recomanació classe C), a dosi inicial de 100 o 
200 mg/nit, i després fins a 600mg. També s’ha 
mostrat eficaç la cafeïna presa en anar-se a dor-
mir o quan la cefalea desperta el pacient, en com-
primits de 40-60 mg o amb una tassa de cafè. 
Altres tractaments efectius descrits en petites 
sèries són: indometacina, flunaricina, aceta-
zolamida, verapamil, topiramat, pregabalina 
(recomanació classe C).

Cefalea primària “en tro”

Denominada també cefalea explosiva benigna 
i en anglès, “thunderclap headache”. Es defineix 
com un mal de cap de severa intensitat i d’inici 
agut que arriba al màxim en menys d’un minut i 
que pot durar entre una hora i dies.

Per al seu diagnòstic se n’han d’excloure altres cau-
ses, en particular una hemorràgia subaracnoïdal i 
altres tipus de patologia vascular (dissecció, vascu-
litis, trombosi venosa, apoplexia hipofisària), cri-
si hipertensiva i utilització de fàrmacs o drogues 
simpaticmimètiques. El pacient amb una cefalea 
“en tro” ha de ser atès d’urgències per realitzar una 
TC i si aquesta prova és normal cal fer una punció 
lumbar, i posteriorment en ocasions estudis amb 
Angio-RM, Angio-TC i fins i tot angiografia.
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Representen menys del 10% del total de les cefa-
lees que consulten i si considerem únicament les 
que són potencialment greus, és a dir, aquelles que 
posen en perill la vida del pacient o poden causar 
seqüeles greus, el percentatge es redueix a un 1% .

Les cefalees secundàries s’han de descartar 
sempre davant de qualsevol cefalea que no tingui 
les característiques clíniques típiques d’una cefa-
lea primària. Una bona anamnesi que incideixi 
en la presència de signes o símptomes d’alarma 
(v. l’apartat d’Aproximació diagnòstica al pacient 
amb cefalea), recolzada en l’ exploració física, serà 
determinant en la valoració i detecció d’una pos-
sible cefalea secundària. 

A continuació es revisaran les característiques 
clíniques més rellevants de les principals cefalees 
incloses en aquests apartats. El tractament serà 
etiològic i simptomàtic del mal de cap.

Cefalea atribuïda a un 
trastorn vascular cranial o 
cervical

En general la cefalea que acompanya un episodi 
vascular cerebral agut no ofereix dubtes relatius 
al diagnòstic etiològic i passa a un segon pla per la 
presència de signes neurològics focals. En canvi, en 
algunes condicions la cefalea és el símptoma prin-
cipal i en moltes ocasions l’inicial, com passa en 
l’hemorràgia subaracnoïdal, la dissecció arterial, la 
trombosi venosa, l’arteritis de la temporal i l’angei-
tis de SNC. Els tractaments seran simptomàtics de 
la cefalea i els específics de cada patologia vascular.

Cefalea atribuïda a infarts 
isquèmics o isquèmia cerebral 
transitòria
La cefalea és relativament freqüent a l’accident vas-
cular cerebral isquèmic, més als de territori verte-
bro-basilar que als carotidis. Un punt a tenir en 

compte és l’existència d’una cefalea sentinella que 
precedeix en dies o setmanes a l’ictus en alguns pa-
cients. Si bé aquesta entitat no està recollida com 
a tal en la classificació de la IHS, s’ha de sospitar 
en persones d’edat avançada, amb factors de risc 
vascular, sense història prèvia de cefalea o amb un 
canvi en el seu patró .

Hemorràgia subaracnoïdal
La presència d’una cefalea d’inici brusc, explosiu 
o en tro, obliga a descartar una hemorràgia suba-
racnoïdal (HSA). El dolor pot ser localitzat a l’inici, 
però, sol generalitzar-se i s’acompanya de fotofòbia, 
nàusees, vòmits i en alguns casos alteració del nivell 
de consciència. A l’exploració sol haver-hi rigidesa de 
clatell. En la majoria d’ocasions la causa és la rup-
tura d’un aneurisma sacular. Una cefalea explosiva 
és una urgència neurològica que obliga a realitzar 
una prova de neuroimatge i si és negativa, una pun-
ció lumbar. Si aquestes exploracions són negatives, 
abans de catalogar la cefalea com una cefalea primà-
ria en tro, s’ha de fer una angio-RM o una angio-TC.

Aproximadament un 50% dels casos presenten 
una cefalea sentinella dies o setmanes abans de la 
ruptura massiva de l’aneurisma i és de característi-
ques similars (explosiva), però menys intensa que 
la definitiva i es deu a la ruptura parcial o a una ex-
pansió de l’aneurisma.

Un pacient migranyós amb una HSA no catas-
tròfica pot resultar un problema diagnòstic im-
portant, sobretot tenint en compte que, en al-
guna ocasió, la migranya pot tenir un inici brusc 
(“crash migraine”). Per aquest motiu davant un 
migranyós amb “la pitjor cefalea de la seva vida” 
o davant un primer episodi de possible “crash 
migraine” s’ha de descartar l’HSA. 

Cefalea atribuïda a malformació 
vascular no trencada
Fins a un 18% dels aneurismes no trencats po-
den causar cefalea. És una cefalea que no té unes 

necessitaran exàmens neuroradiològics per tal 
d’assegurar-ne el diagnòstic.

Les cefalees desencadenades per esforços, 
per maniobres de Valsalva, que desperten el 
pacient a la nit, cròniques diàries d’inici re-
cent, o de localització estrictament hemicra-
nial han de constituir un motiu de consulta al 
servei de neurologia. 

Les cefalees “en tro” són un motiu de consulta 
immediata al Servei d’Urgències amb l’objectiu 
de realitzar amb prioritat un estudi de TC, i si és 
normal s’ha realitzar una punció lumbar.

6.
Cefalees secundàries

Concepte

Estan recollides en els apartats 5 a 12 de la 2a 
Edició de la Classificació Internacional de Cefalees 
(taula XVIII). S’hi inclouen les cefalees que apa-
reixen en estreta relació temporal amb un tras-
torn capaç de produir cefalea i que es resolen o 
milloren de forma evident amb el tractament o 
remissió espontània del trastorn causal.

Taula XVIII.

Cefalees secundàries 

Cefalea atribuïda a traumatisme cranial 
i/o cervical

Cefalea atribuïda a alteracions vasculars 
cranials o cervicals

Cefalea atribuïda a un trastorn intracranial 
no vascular

Cefalea atribuïda a una substància o la 
seva supressió

Cefalea atribuïda a infecció

Cefalea atribuïda a trastorn de la hemos-
tàsia

Cefalea o dolor facial provocat per tras-
torns del crani, coll, ulls, oïdes, nas, sinus, 
dents, boca o altres estructures cranials o 
facials

Cefalea atribuïda a trastorn psiquiàtric
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joves i obeses. S’hi produeix un augment de la 
pressió intracranial i la neuroimatge no mostra 
alteracions estructurals. Hi ha diverses hipòte-
sis, però cap d’elles és definitiva per aclarir l’aug-
ment de la pressió intracranial. La cefalea és el 
símptoma més freqüent (75-100% dels casos) 
i la ceguesa és la principal complicació, la qual 
cosa comporta que un diagnòstic i un tracta-
ment precoç siguin imprescindibles. La cefalea 
sol ser d’instauració progressiva, generalitzada 
o unilateral, persistent; tot i que ben tolerada i 
pot empitjorar amb les maniobres de Valsalva o 
amb els canvis posturals. En pacients amb mi-
granya o cefalea de tensió, la cefalea derivada de 
la HII pot adoptar-ne les característiques. Asso-
ciat a la cefalea, pot haver-hi nàusees, vòmits, 
acúfens, diplopia, enfoscament visual, etc. L’ex-
ploració neurològica mostra papil·ledema bila-
teral i pot existir afectació del VI parell. Excep-
cionalment pot no existir papil·ledema, i això 
en dificulta el seu diagnòstic. Per fer-lo es re-
quereix que la neuroimatge sigui normal i de-
mostrar un augment de la pressió intracranial 
mitjançant una punció lumbar (>200 mm H2O 
en no obesos o > 250 mm H2O en obesos). 

Cefalea atribuïda a neoplàsia 
intracranial
La cefalea és una manifestació freqüent en els tu-
mors cerebrals. Forma part de la simptomatologia 
inicial en el 20% dels casos i apareix durant el curs 
de la malaltia en el 60% dels pacients. És poc fre-
qüent que sigui un símptoma aïllat (8-12%) i en 
aquests casos sol estar alterada, l’exploració neu-
rològica. El mecanisme de la cefalea pot ser per 
compressió o distorsió d’estructures doloroses o 
per hipertensió intracranial. És més freqüent en 
els tumors infratentorials (exceptuant els de l’an-
gle pontocerebel·lós) i en els de creixement ràpid. 
Els pacients amb història prèvia de cefalea tenen 
major probabilitat de desenvolupar cefalea tu-
moral. En aquests casos la cefalea pot tenir unes 
característiques similars a la seva cefalea prèvia, 
però sol ser més severa o més freqüent o bé asso-

ciar-se a simptomatologia neurològica.

En altres lesions ocupants d’espai, com els he-
matomes subdurals o els abscessos, la cefalea és 
més freqüent.

Cefalea atribuïda a infecció
La causa més freqüent de cefalea i febre són els 
quadres gripals o altres virasis. També és fre-
qüent en les infeccions bacterianes sistèmiques. 
De totes formes és obligatori descartar la pre-
sència d’una infecció del SNC (meningitis, encefa-
litis o abscés), mitjançant la valoració del nivell de 
consciència, els signes meningis, la focalitat neu-
rològica i, si cal, les proves de neuroimatge i/o la 
punció lumbar.

Cefalea atribuïda a la ingesta 
o supressió d’una substància

Nombroses substàncies s’han relacionat com a pos-
sibles causes de cefalea, i en alguns casos s’ha de-
mostrat i en altres simplement s’han reportat. La 
població migranyosa és més propensa a patir aques-
tes cefalees que els altres individus. La IHS recull 
com a substàncies potencialment capaces de pro-
vocar cefalea, les substàncies generadores de òxid 
nítric, inhibidors de fosfodiesterasa, monòxid de 
carboni, alcohol, glutamat monosòdic, cocaïna, càn-
nabis, histamina, estrògens, AÏNES, cafeïna, etc.

Cefalea per abús de medicació
Tots els fàrmacs utilitzats per al tractament agut 
de la cefalea poden induir una cefalea per abús 
de medicació (CAM) en pacients amb cefalea pri-
mària. Els mecanismes exactes de la seva pato-
gènia són desconeguts, però se sap que les dones 
són més propenses i que existeix una susceptibi-
litat individual en el risc de desenvolupar-la. 

característiques específiques, i pot ser brusca 
o progressiva. En ocasions s’acompanya d’una 
afectació de parells cranials per compressió 
aneurismàtica, situació que facilita el seu diag-
nòstic (15).

No hi ha evidència de relació entre les malforma-
cions arteriovenoses (MAV) i cefalees primàries 
com la cefalea en agrupament, la hemicrània pa-
roxística crònica o el SUNTC quan aquestes pre-
senten les característiques clíniques típiques. Sí 
que s’han relacionat, en canvi, les MAV no tren-
cades amb episodis semblants a la migranya amb 
aura. En aquests casos la cefalea i l’aura, que acos-
tuma a ser atípica en alguna de les seves caracte-
rístiques (instauració brusca, major duració, etc), 
es correlacionen estrictament amb la localització 
de la MAV.

Arteritis de la temporal
S’han de descartar davant qualsevol “cefalea de 
novo”, contínua o intermitent però progressiva, 
en pacients majors de 60 anys i pot estar asso-
ciada a una síndrome tòxica. El principal risc en 
el seu retard diagnòstic és la ceguesa per neuro-
patia òptica isquèmica. El dolor sol ser polsàtil 
sobretot a l’inici. Pot ser localitzat o generalitzat 
i característicament s’associa a un dolor super-
ficial a la palpació del cuir cabellut a nivell tem-
poral o occipital. Davant la seva sospita s’ha de 
determinar la VSG i/o la PCR, que estarà elevada 
en la majoria d’ocasions. El diagnòstic es confir-
ma amb la biòpsia de l’artèria temporal. El trac-
tament d’elecció són els corticoides.

Cefalea o dolor facial o cervical 
atribuït a dissecció arterial
El dolor cranial, facial o cervical és la manifesta-
ció clínica més freqüent i la forma més habitual 
de presentació de les disseccions arterials. En 
ocasions és l’únic símptoma. El dolor acostuma a 
precedir a la isquèmia retiniana o cerebral, d’aquí 
ve la importància del seu diagnòstic precoç.

El dolor pot tenir un inici sobtat semblant a una 
HSA, però en la majoria d’ocasions l’inici és gra-
dual. Normalment és ipsilateral a l’artèria disse-
cada. En la dissecció de l’artèria caròtida (AC) el 
dolor es localitza a nivell frontotemporal unila-
teral i s’acompanya en moltes ocasions de dolor 
facial i cervical. En la dissecció de l’artèria ver-
tebral (AV), en canvi, el dolor sol ser occipital o 
occipitotemporal unilateral o cervical posterior 
unilateral. El dolor a la dissecció d’AC acostuma a 
durar pocs dies (menys d’una setmana), en canvi 
en la disecció de l’AV pot allargar-se vàries set-
manes i en ambdós casos es resolen de forma es-
pontània. El dolor sol associar-se a una simpto-
matologia que ha de fer sospitar l’existència de la 
dissecció, com és la presència d’una síndrome de 
Horner, un buf carotidi, acúfens, paràlisi lingual, 
etc.. El diagnòstic es basa en la demostració de 
la dissecció mitjançant tècniques como Eco dop-
pler, RM, Angio-RM, angio-TC o arteriografia. 

Cefalea atribuïda a trombosi 
venosa cerebral
La cefalea és la forma de presentació i el símp-
toma més freqüent en la trombosi venosa cere-
bral. En alguna ocasió pot ser l’únic símptoma. 
No té unes característiques específiques. Sol ser 
d’instauració subaguda, però en alguns casos pot 
tenir un inici brusc que planteja el diagnòstic di-
ferencial amb la HSA. En la immensa majoria de 
casos s’associen signes neurològics focals, cri-
sis comicials o signes d’hipertensió intracranial. 
Hem de descartar-la davant de qualsevol cefalea 
persistent d’inici recent, sobretot si existeix un 
risc protrombòtic.

Cefalea atribuïda a trastorn 
intracranial no vascular
Cefalea atribuïda a hipertensió 
intracranial idiopàtica
La hipertensió intracranial idiopàtica (HII) o 
pseudotumor cerebri és més freqüent en dones 
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L’estratègia terapèutica es fonamenta en quatre 
principis: explicació del procés, tractament de la 
fase aguda d’abstinència, tractament preventiu i 
seguiment del pacient. 

1. Explicació del procés
 És un primer pas ineludible, implica temps 

i paciència, ja que és imprescindible que el 
pacient entengui el procés que pateix i que 
li comportarà un esforç, que pot ser impor-
tant, durant els primers dies de la supressió 
del fàrmac.

2. Tractament de la fase d’abstinència
 En general s’accepta que els pacients han de 

ser tractats ambulatòriament, amb l’excep-
ció de casos amb depressió severa associada, 
fracàs del tractament ambulatori o quan es-
tan involucrats barbitúrics, tranquil·litzants 
o opiacis.

 La supressió de l’abús en cas de triptans, er-
gòtics i analgèsics ha de ser brusca. En el cas 
de barbitúrics, tranquil·litzants i opiacis es 
recomana una interrupció progressiva.

 Les recomanacions del tractament simp-
tomàtic durant la fase de deprivació va-
rien considerablement d’un estudi a l’altre. 
No hi ha estudis clínics aleatoritzats que 
avaluïn sistemàticament l’efectivitat d’un 
tractament durant la fase de deprivació. 
Possibles opcions serien la utilització d’un 
AINE (p.ex. Naproxè 500 mg cada 8-12 h. 
durant 5-10 dies) o Prednisona (60-100 
mg/dia els primers dies i reducció progres-
siva en 7-15 dies) (estudis classe II, re-
comanació classe B). En molts casos és 
recomanable associar durant uns dies an-
tiemètics i ansiolítics. Una substància útil 
en aquesta fase és l’amitriptilina (10-25 
mg/dia) que haurem de mantenir durant 
uns mesos associada o no a altres tracta-
ments preventius (estudis classe II, reco-
manació classe B).

3. Tractament preventiu
 La majoria de casos de CAM són pacients 

migranyosos i s’aconsella realitzar una terà-

pia preventiva amb betablocadors, calcianta-
gonistes o neuromoduladors. Es pot iniciar 
ja en la fase de deprivació. De fet, segons un 
estudi recent, el topiramat també pot ser efi-
caç, sense requerir una supressió completa 
de la substància involucrada en l’abús, en al-
guns pacients amb migranya crònica i abús 
d’analgèsics.

4. Seguiment
 És molt important per a evitar les recaigu-

des. La informació i les instruccions que do-
nem al pacient sobre com ha d’utilitzar els 
fàrmacs en el tractament agut de les cefalees 
és fonamental.

La CAM s’ha de descartar davant d’un pacient 
amb una cefalea crònica diària (CCD). La preva-
lença de CCD és del 2-5% en la població general i 
la de la CAM de l´1%. 

El patró clínic de presentació de la CAM és varia-
ble. En general els pacients presenten una cefalea 
constant, d’intensitat variable, sobre la qual s’hi su-
perposen episodis de dolor més intens (que recor-
den els de la seva cefalea primària prèvia). Aquests 
episodis més intensos acostumen a ser una cefalea 
de rebot. Existeixen diverses característiques clíni-
ques que ajuden a identificar la CAM (taula XIX). 
Els criteris diagnòstics actuals, revisats el 2006, es 
recullen a la taula XX. Respecte als criteris de 2004 
s’ha suprimit el criteri que la cefalea s’ha de resol-
dre en els dos mesos següents a la interrupció far-
macològica. Aquesta modificació permet realitzar 
el diagnòstic positiu en la primera visita i no exclou 
el grup de pacients que no milloren amb la inter-
rupció de l’abús de medicació.

Tractament de la cefalea per abús 
d’analgèsics
És important recordar que el millor tractament 
és la seva prevenció, mitjançant un tractament 
i seguiment adequats dels pacients amb cefalea 
primària. Una vegada desenvolupada la CAM el 
seu maneig pot ser especialment difícil, sobretot 
quan està complicada amb comorbilitat psiquià-
trica o estan involucrades substàncies molt ad-
dictives com poden ser els barbitúrics.

Es requereix primer de tot la supressió del fàr-
mac o fàrmacs involucrats en l’abús. Això im-
plica un període d’abstinència, que dura una 
mitjana de 3-4 dies i que es manifesta amb 
una cefalea de rebot, nàusees, vòmits, alte-
ració del son, ansietat, hipotensió, taquicàr-
dia, etc. Les manifestacions clíniques variaran 
d’un pacient a altre i dependran de la substàn-
cia implicada.

Taula XIX.

Característiques que ajuden a 
identificar una CAM 

Cefalea refractària diària o quasi diària en 
pacients amb una cefalea primària prèvia

El dolor varia en intensitat, localització i 
qualitat

Mínims esforços físics o mentals desenca-
denen la cefalea

Aparició nocturna del dolor

Simptomatologia associada: astènia, irrita-
bilitat, ansietat, depressió, dèficit d’atenció

Simptomatologia d’ abstinència quan 
s’interrompeix bruscament la medicació

La supressió de l’abús millora en dies la 
cefalea

Taula XX.

Criteris diagnòstics de la cefalea per 
abús de medicació

A- Cefalea present 15 o més dies al mes

B- Abús regular durant més de 3 mesos 
d’un o més fàrmacs per al tractament 
agut/simptomàtic de la cefalea: 
•	Ergotamina, triptans, opiacis o com-

binació d’analgèsics durant 10 o més 
dies al mes

•	Analgèsics simples o qualsevol combi-
nació d’ergotamina, triptans i opiacis 
durant 15 o més dies al mes, sense 
que hi hagi abús de qualsevol d’aques-
tes substàncies individualment

C- La cefalea s’ ha desenvolupat o ha em-
pitjorat de forma evident durant l’ abús 
del fàrmac
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familiars de primer grau afectes. El tractament 
simptomàtic és amb analgèsics, repòs, reposició 
hidroelectrolítica i antiemètics. No hi ha dades 
de l’ús de triptans.

Síndrome de vòmits cíclics
Són crisis episòdiques i recurrents de nàusees i 
vòmits (al menys quatre vegades en 1 hora), pal-
lidesa i letàrgia que duren entre una hora i cinc 
dies amb resolució completa al final de les crisis. 
La prevalença és el 2% afectant a tots dos sexes 
per igual. Ocasionalment es pot acompanyar de 
diarrea, cefalea, fotofòbia, sonofòbia, osmofò-
bia, hipertèrmia moderada, taquicàrdia o hiper-
tensió. El 50% dels casos continuen patint crisis 
a l’adolescència i el 46% migranya. El tractament 
és simptomàtic per a evitar els vòmits i la des-
hidratació amb administració oral o parenteral 
d’antiemètics i reposició hidroelectrolítica.

Vertigen paroxístic benigne de la infància
És un trastorn heterogeni caracteritzat per epi-
sodis breus i recurrents de vertigen que aparei-
xen sense símptomes previs i es resolen espon-
tàniament. El nen presenta una brusca sensació 
de pèrdua d’equilibri, inestabilitat i incapacitat 
per a mantenir la postura amb sensació de por. 
Es pot acompanyar de vegetatisme i nistagme, 
i no sol haver-hi pèrdua de consciència. La fre-
qüència dels episodis és variable, disminueix a 
partir dels 5 anys i no sol ocórrer abans dels 4 
anys. La prevalença és desconeguda. Té una es-
treta relació amb la migranya tant clínicament 
com epidemiològicament. El diagnòstic es clínic 
i per exclusió, a excepció de la possible realització 
d’una prova vestibular calòrica amb aigua freda 
que pot mostrar hipoflèxia o areflèxia vestibular. 
No hi ha cap tractament específic. 

Cefalea de tensió
És un dolor sord, opressiu i holocranial similar 
al dels adults. Sol existir un predomini vespertí 

després d’un dia amb estrés emocional o cansa-
ment físic. La intensitat és lleu moderada i no 
empitjora amb l’activitat física. La prevalença ob-
servada en nens és molt variable (0.9-73%)

Altres cefalees
Hi ha altres cefalees que en el nen són molt poc 
freqüents com la cefalea en agrupaments, la ce-
falea tussígena primària, la cefalea punxant idio-
pàtica, la cefalea primària per exercici físic, l’he-
micrània paroxística, l’hemicrània crònica i el 
SUNCT.

Mètodes diagnòstics

El diagnòstic és clínic (anamnesi i exploració fí-
sica) i per exclusió, descartant una cefalea se-
cundària. En la infància això pot ser difícil, so-
bretot en nens menors de 3 anys. A més, els 
símptomes abdominals o els vegetatius poden 
emmascarar la cefalea. S’utilitzen els criteris 
diagnòstics de la segona edició de la classifica-
ció de les cefalees de la IHS.

No està indicada, com en adults, la realitza-
ció sistemàtica de proves de neuroimatge a 
nens amb cefalea recurrent en els quals la 
història clínica no mostri senyals d’alarma 
(estudis classe II-III, recomanació classe B). 

Tractament

Tractament de la migranya en 
nens
És important realitzar l’educació del pacient i 
dels seus pares sobre la naturalesa benigna i re-
current de la migranya. El tractament serà indivi-
dualitzat en funció dels factors desencadenants i 
del grau de discapacitat que indueixen la cefalea 
i els símptomes associats. La literatura sobre el 
tractament de la migranya infantil es caracterit-
za per l’escassetat de dades controlades.

7.
Cefalea en situacions 
especials

Cefalea en la infància

Definicions i nomenclatura
La cefalea és també un motiu de consulta molt 
freqüent en nens. En els últims anys s’ha obser-
vat un augment de la prevalença de cefalea en ge-
neral i de migranya en particular en la infància, 
que en el nostre medi és de 37,9-46,3% i del 4,4-
11,1% respectivament.

Com en l’adult, en la infància, la majoria de les 
cefalees són cefalees primàries (la migranya i la 
cefalea de tipus tensió), que tenen, però, algunes 
característiques particulars. A més a més, en la 
infància tenim específicament les denominades 
síndromes periòdiques de la infància que apareixen 
de forma episòdica i recurrent i poden precedir o 
acompanyar la migranya.

Migranya
A diferència de la migranya de l’adult les crisis 
poden ser més breus (1-72h)i al nen li pot ser 
més difícil descriure la pulsatilitat del dolor que 
sol ser frontal amb menys hemilateralitat. Du-
rant les crisis el nen sol estar pàl·lid, quiet, amb 
intolerància a la llum i al soroll, i amb més fre-
qüència que en els adults presenta nàusees i vò-
mits. Freqüentment la crisi es resol amb el son.

La prevalença és semblant per a tots dos sexes, 
potser fins i tot amb un lleu predomini masculí;en 
canvi en l’adolescència el predomini femení de la 

migranya és superior al masculí. La prevalença 
de la migranya s’incrementa amb l’edat: 0-7% en 
nens menors de 7 anys, 4-11% entre 7 i 11 anys 
i 8-20% en adolescents. El 75-80% pateixen mi-
granya sense aura. Com succeeix en els adults, 
la migranya és una malaltia infradiagnosticada, 
que ocasiona absentisme escolar, reducció del 
seu rendiment, empitjorament de la qualitat de 
vida i alteració de les relacions personals.

A la migranya amb aura les aures més freqüents 
són les visuals, i sobretot l’escotoma negatiu. Els 
símptomes sensitius són poc freqüents i els mo-
tors són rars. Els nens solen descriure els seus 
símptomes amb paraules i dibuixos. L’aura sol in-
duir tant en els nens com en els pares i és causa 
freqüent de consulta urgent. La cefalea sol seguir 
a l’aura en menys de 60 minuts. 

Síndromes periòdiques de la 
infància
Són un grup de trastorns que apareixen de forma 
episòdica i recurrent durant la infància en nens 
sans. Les crisis són autolimitades i benignes. En 
la majoria dels casos precedeixen o acompanyen la 
migranya, per la qual cosa és possible l’existència de 
mecanismes fisiopatològics comuns. El diagnòstic 
és per exclusió i sol ser retrospectiu. La IHS en reco-
neix tres : la migranya abdominal, els vòmits cíclics 
i el vertigen paroxístic benigne de la infància.

Migranya abdominal
Es manifesta com a episodis autolimitats de do-
lor abdominal que dura entre 1 i 72 hores, el 
nen queda després asimptomàtic. El dolor ab-
dominal és medial, intens, sord i interfereix en 
les activitats quotidianes. S’associa freqüent-
ment amb anorèxia, pal·lidesa, nàusees i vò-
mits que duren més d’una hora, amb resolució 
completa. La seva prevalença és d’un 4%, afec-
ta a tots dos sexes per igual, s’inicia cap als 10 
anys i disminueix progressivament a partir dels 
17 anys. És més prevalent entre els que tenen 
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Quan hi ha sospita de cefalea secundària s’ha 
de recórrera les proves d’imatge pertinents 
quan sigui necesari.

Migranya i part
Durant el part es produeix un descens brusc de 
les concentracions d’estrògens i el 38% de les pa-
cients pateixen migranya o cefalea durant la pri-
mera setmana del postpart. Aquest percentatge 
augmenta fins a un 58% en les dones amb an-
tecedents de migranya. La migranya s’inicia en 
aquest període en l’1% o 2% de les dones. Si el 
part es realitza amb anestèsia epidural l’1,1% a 
1,9% de les dones pateix una cefalea postpunció 
lumbar.

Migranya i lactància
En la majoria de les ocasions la millora expe-
rimentada durant l’embaràs segueix durant la 
fase de lactància. Si són necessaris fàrmacs, 
s’ha de considerar que la concentració a la llet 
materna es relaciona amb la liposolubilitat del 
fàrmac, i el temps des del consum del fàrmac 
fins a la lactància. En la major part dels tracta-
ments la proporció que passa a la llet materna 
és mínima, motiu pel qual no solen tenir cap 
efecte perjudicial sobre el nounat. El sumatrip-
tan s’ha incorporat a la llista de fàrmacs per-
mesos durant la lactància, perquè és el menys 
lipofílic i només el 0,5% de la dosi passa a la llet 
materna.

Mètodes diagnòstics
Tècniques de neuroimatge durant l´embaràs
La realització d’una TC cerebral o cervical expo-
sa l’úter a menys de 0,1 mGy, per tant per sota 
dels 10 a 50 mGy que poden produir anomalies 
fetals. És preferible recórrer a la realització d’una 
TC helicoïdal. En cas necessari, és possible l’ús de 
contrast iodat, però pot augmentar el risc d’hi-
potiroïdisme a partir del segon trimestre. La RM 
sembla segura durant la gestació, però tot i que 
quatre estudis no van detectar riscos sobreafe-
gits, un va trobar un major risc de malformacions 

oculars. És aconsellable evitar l’administració de 
contrast. 

Tractament
Fàrmacs i embaràs
El període de major risc per a l’administració 
de fàrmacs és el primer trimestre de la gesta-
ció. S’han d’evitar principalment el valproat, 
els barbitúrics, els ergòtics i els inhibidors 
de l´enzim conversor de la angiotensina. Els 
betablocadors poden afectar el pes del nounat. 
L’àcid acetilsalicílic i altres antiinflamatoris 
que interfereixen en la síntesi de prostaglandi-
nes poden induir el tancament prematur del duc-
tus arteriós i ocasionar hipertensió arterial pulmo-
nar en el nounat si es prenen al final de l’embaràs.

Tractament de la crisi de migranya
Es poden intentar mesures no farmacològi-
ques, però si les crisis són freqüents, molt in-
capacitants o acompanyades de nàusees i vò-
mits intensos s’ha d’avaluar quina és l’actitud 
de més risc per al fetus. No hi ha cap fàrmac 
que s’hagi demostrat en estudis controlats 
que no suposa cap risc (recomanació classe 
A). Tots els fàrmacs utilitzats en l’actualitat per 
al tractament de la migranya durant la gestació 
són de classe B o C. Els més utilitzats són el 
paracetamol, els analgèsics opioïds, la metoclopra-
mida i els antiinflamatoris no esteroidals (excepte 
al final de l’últim trimestre). Pel que fa referèn-
cia al triptans, hi ha un registre prospectiu de 
les pacients tractades amb sumatriptan durant 
el primer trimestre de l’embaràs, promogut per 
la companyia farmacèutica, sense que fins ara 
s’hagin detectat diferències significatives en la 
incidència de malformacions fetals respecte a la 
població general. En un estudi es va observar 
un augment del risc de part prematur en dones 
que havien utilitzat sumatriptan. També s’ha 
detectat un major risc de donar a llum un nen 
amb baix pes en les pacients amb migranya que 
en les parteres no migranyoses. 

Tractament de la crisi aguda
En el tractament agut de la migranya infantil 
tant l’ibuprofè (7,5-10mg/kg) com el parace-
tamol (15mg/Kg) són eficaços i segurs (estu-
dis classe I, recomanació classe A). Es pot 
associar domperidona. El sumatriptan i l’al-
motriptan són els únics agonistes 5HT1B/D 
amb eficàcia demostrada en adolescents de 
12-17 anys. A Espanya l’únic triptà amb la 
indicació aprovada per aquesta població és 
el sumatriptà intranasal a dosis de 10mg, 
amb un bon perfil de seguretat. En la pobla-
ció infantil l’efecte placebo és major que en els 
adults, i arriba al 50%, motiu pel qual també 
és recomanable el seu ús en el tractament de 
les crisis.

Tractament preventiu de les crisis
Les mesures no farmacològiques inclouen evitar 
l’exposició a factors desencadenants i promoure 
un ritme de vida estable, fer exercici, i regular les 
hores de son (entre el 25 i el 40% dels nens patei-
xen alguna alteració del son). És molt important 
educar sobre el risc d’abús de medicació i explicar 
quan s’ha d’acudir al metge per iniciar un tracta-
ment preventiu, que serà en les mateixes indica-
cions que en un adult.

Pràcticament no hi ha dades sobre l’eficàcia i 
tolerabilitat dels tractaments preventius en els 
nens. La flunaricina és l’únic fàrmac que ha 
demostrat ser eficaç (estudis classe I). El to-
piramat ha mostrat eficàcia en un estudi pi-
lot controlat (estudis classe II, recomanació 
classe B). La certesa científica i estadística és 
insuficient per determinar l’eficàcia de la cipro-
heptadina, la amitriptilina, el valproat o el 
levetiracetam en la prevenció de la migranya 
pediàtrica (recomanació classe U). Les dades 
respecte a propanolol i trazodona són contro-
vertides (estudis classe II). La clonidina (es-
tudis classe II) el pizotifè i el nimodipino (es-
tudis classe I) no han demostrat una eficàcia 
superior al placebo. 

Tractament de la cefalea de tensió
No hi ha directrius clares al respecte. Les direc-
trius europees donen importància a les mesures 
no farmacològiques, com la distracció, la relaxa-
ció, el biofeedback i la teràpia conductual cog-
nitiva; i les nord-americanes recomanen mesu-
res farmacològiques amb analgèsics i AINES per 
tractar les crisis, i amitriptilina com a profilàctic 
en els casos crònics; però no es disposa de cap 
estudi controlat.

Cefalea a l’embaràs i lactància

Definicions i nomenclatura
L’estratègia d’estudi ha de ser igual que a la resta 
d’etapes de la vida. Si es tracta d’una cefalea pri-
mària ja existent no suposa cap problema diag-
nòstic. Durant l’embaràs la migranya i la cefalea 
de tensió solen millorar i la cefalea en agrupa-
ments no canvia. 

Migranya i embaràs
Durant la gestació es produeix un augment con-
tinuat de las concentracions d’estrògens i pro-
gestàgens, que són els causants dels canvis que 
es produeixen en la clínica de la migranya. A les 
dones amb història de migranya els símptomes 
poden augmentar durant el primer trimestre de 
la gestació i millorar en el segon i tercer trimes-
tres. De fet les pacients amb migranya sense 
aura i migranya menstrual solen millorar en 
tant que les que pateixen migranya amb aura 
solen empitjorar, i fins i tot poden debutar o 
poden presentar atacs de forma aïllada durant 
la gestació.

Cefalees secundaries i embaràs
Les cefalees secundàries més freqüents són: la 
preeclàmpsia (7%) i l’eclàmpsia (0,3%), l’he-
morràgia subaracnoïdal (1/5000 embaras-
sos), l’ictus hemorràgic (risc multiplicat per 
12 en embaràs i puerperi), la trombosi veno-
sa cerebral, la hipertensió intracranial idio-
pàtica, els tumors cerebrals i les infeccions. 
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Tractament preventiu
És millor retardar el seu inici, en cas de ser ne-
cessari, fins al segon trimestre de l’embaràs. De 
tots els fàrmacs preventius, els betablocadors 
són els més utilitzats (estudis classe III, reco-
manació classe C), tot i que poden induir a un 
cert retard del creixement intrauterí.

8.
Model organitzat per 
nivells de complexitat 
en les cefalees. 
Recomanacions generals

Considerem d’acord amb les recomanacions de 
la European Headache Federation i la International 
Headache Society respecte a l’organizació i assis-
tència dels pacients amb cefalea, que és adequa-
da l’organizació en diferents nivells assistencials 
adaptats a la complexitat dels casos.

Nivell 1: Atenció primària 
Accesible com a primer contacte per a les perso-
nes amb cefalea

Nivell 2: Cures Intermitges
Assistència ambulatòria dels pacients per met-
ges d’atenció primària amb especial interés per 
les cefalees o neuròlegs de zona

Nivell 3: Consulta Especialitzada 
en Cefalea

Nivell 4: Unitats de Cefalea 
Multidisciplinars
Considerem que s’ha de garantir la formació dels 
metges implicats en el procés diagnòstic i tera-
pèutic i proveir l’estructura territorial, física i hu-
mana per fer realitat el model organitzatiu per 
nivells de complexitat.
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1.
Malaltia d’Alzheimer

La malaltia d’Alzheimer (MA) és una entitat ana-
tomoclínica de naturalesa degenerativa i curs clí-
nic progressiu. Es caracteritza clínicament per 
causar demència i morfopatològicament per la 
presència del dipòsit de plaques de beta-amiloide 
i neurites distròfiques a l’escorça cerebral junta-
ment amb presència de degeneracions o cabdells 
neurofibrilars amb proteïna Tau hiperfosforilada, 
en el lòbul temporal medial. La pèrdua neuronal, 

la disfunció sinàptica, la presència d’angiopatia 
congòfila, el dany inflamatori, l’estrès oxidatiu i la 
disfunció mitocondrial també estan involucrades 
en aquest procés patològic. La MA segueix essent 
una incògnita coneguda, intensament estudiada 
i encara un repte científic per resoldre.

La malaltia és rares vegades hereditària, a causa 
de mutacions de diferents gens; però en la major 
part de les ocasions, la seva presentació és espo-
ràdica, amb o sense agrupació familiar i en rela-
ció amb diversos factors de risc, entre els quals 
sobresurt l’edat.

La MA travessa diferents etapes:
 —En la fase predemència, asimptomàtica, re-
ferenciada actualment com a MA preclíni-
ca, només es troben les alteracions morfo-
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d’Alzheimer
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tors de risc per a la MA són l’edat, antecedents 
familiars d’Alzheimer, el sexe femení, la menor 
educació, les malalties cerebrovasculars, els fac-
tors de risc vascular, el traumatisme cranial pre-
vi, i la presència d’al·lel ε4 d’APOE, entre d’altres.

Encara que la MA pot començar en qualsevol pe-
ríode de la vida adulta, la majoria dels pacients 
tenen 60 anys o més i és coneguda com Late-On-
set Alzheimer Disease (LOAD), en terme anglès 
. Els casos amb inici abans dels 50 són poc fre-
qüents i s’observen generalment amb agregació 
familiar i patró autosòmic dominant. Es coneix 
com Early-Onset Alzheimer Disease (EOAD). En 
algunes aquestes famílies s’han descrit muta-
cions en els gens de la presenilina (1 i 2) i en la 
proteïna precursora de l’amiloide.

Simptomatologia

La MA afecta ambdós sexes i la seva freqüèn-
cia augmenta exponencialment amb l’edat. Es 
manifesta amb alteracions cognitives, trastorns 
funcionals, símptomes conductuals i manifesta-
cions neurològiques clàssiques. Com que el pa-
cient pot tenir anosognòsia pels seus trastorns 
cognitius o no cognitius, o ser incapaç d’expo-
sar-los o de recordar-los, és imprescindible con-
trastar el seu relat amb el d’un cuidador fiable 
que conegui la seva capacitat prèvia, perquè per-
met assegurar que es tracta d’un deteriorament.

Història Clínica
Per iniciar la valoració de la simptomatologia cal-
drà tenir en compte la història clínica del pacient 
sota els paràmetres de la taula II.

Inici dels símptomes
Els símptomes inicials que porten el malalt a 
consultar són, a grans trets, els següents:

 —El més comú és que el malalt o els seus acom-
panyants refereixin una pèrdua de memòria 

Taula II.

Llistat de verificació per a la presa de 
la història dels pacients amb queixes 
cognitives

Forma d’inici i patró de progressió

L’impacte en les activitats de la vida dià-
ria (AVD), incloent-hi la competència en 
la conducció i maneig de les finances

Símptomes de conducta i psicològics 
(apatia, agitació, depressió, ansietat, 
trastorns del son, deliris, errors d’iden-
tificació, al·lucinacions, il·lusions, desin-
hibició i eufòria, hiperoralitat, compor-
tament socialment inadequat i labilitat 
emocional)

Altres símptomes neurològics (per 
exemple, dificultat per a la marxa, in-
continència urinària, trastorns de la visió, 
paràlisi, dificultats en la parla, tremolor o 
altres moviments involuntaris, pertorba-
ció del son), parkinsonisme i mioclònies

Antecedents personals, inclosos els ante-
cedents d’abús de drogues o alcohol

Factors de risc cardiovasculars.

Comorbiditat actual.

Medicació.

Història familiar

Nivell d’educació

Xarxes socials i ús dels serveis comunitaris

Estat de salut i qualitat de vida del cui-
dador.

patològiques. En aquesta etapa es podrien 
diferenciar dues situacions, encara en con-
trovèrsia. Una, amb la detecció “in vivo” de 
càrrega patògena de beta-amiloide a nivell 
cerebral i/o en el LCR, mitjançant l’ús de 
radiotraçadors específics de Beta-amiloide 
a nivell del cervell o de la proporció Abeta/
Tau i Tau-fosforilada, a nivell de LCR. La 
presència d’una o bé la coincidència d’amb-
dues troballes expressarien el risc de patir 
la malaltia. L’altra situació, anomenada MA 
presimptomática estaria relacionada amb 
aquelles persones portadores d’una mutació 
autosòmica dominant.
 —Pot existir una fase de predemència simp-
tomàtica, manifestada generalment per una 
pèrdua de memòria, episòdica, com a dada 
més rellevant, sense pèrdua de l’autonomia 
funcional de la vida diària o demència, els cri-
teris diagnòstics dels quals encara no estan 
validats. Molts d’aquests pacients s’inclouen 
en la categoria diagnòstica de deteriorament 
cognitiu lleu o lleuger.
 —La fase de demència defineix la malaltia; 
durant aquesta es recorren els estadis de de-

mència lleu, moderada, severa i molt avan-
çada/terminal.
 —El curs clínic de la MA és progressiu i pot ser 
molt perllongat, encara que generalment no 
s’estén més de deu anys a partir del moment 
del diagnòstic.

Punts claus

Remarquem els punts claus referits a la síndro-
me demència en la taula I.

Concepte

La malaltia d’Alzheimer és una malaltia progres-
siva neurodegenerativa relacionada amb l’edat 
caracteritzada pel deteriorament cognitiu, per 
una varietat de símptomes conductuals i psico-
lògics, i per les restriccions en les activitats de 
la vida diària. La malaltia d’Alzheimer és la for-
ma més comuna de demència i la prevalença aug-
menta exponencialment entre els 65 i 85 anys, i 
es duplica en cada grup d’edat de 5 anys. Els fac-

Taula I.

Punts claus referits a la síndrome demència 

La demència és una síndrome clínica en la qual hi estan compromeses tres àrees: la cognitiva, 
l’àrea de la conducta i, finalment, la de les activitats de la vida diària.

La demència està causada per un ampli ventall de malalties a nivell cerebral o d’alteracions 
sistèmiques. La malaltia d’Alzheimer és la causa més freqüent de demència.

El diagnòstic diferencial entre les diverses causes de demències es basarà en una bona en-
trevista clínica, exploració neurològica extensa, estudi neuropsicológic de les funcions cogni-
tives; en l’estudi de neuroimatge, focalitzat en àrees del cervell relacionades amb els dife-
rents tipus de demència, i l’estudi de paràmetres analítics per poder-ho diferenciar.

El criteri diagnòstic operacional de la síndrome de demència es basarà en criteris internaci-
onals consensuats com el DSMIIIR i el DSMI-TR (Diagnostic Statistical Manual of American 
Psychiatry Association)
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Pèrdua d’iniciativa per prendre part en el 
treball o en les activitats socials
Una persona amb la malaltia d’Alzheimer pot co-
mençar a perdre la iniciativa per exercir passa-
temps, activitats socials, projectes en el treball 
o esports. És possible que tinguin dificultat per 
entendre els fets recents del seu equip favorit o 
en com exercir el seu passatemps favorit. També 
poden evitar prendre part en activitats socials a 
causa dels canvis que han experimentat.

Canvis en l’humor o en la personalitat
L’humor i la personalitat de les persones amb MA 
poden canviar. Poden arribar a ser sospitoses, de-
primides, temoroses o ansioses. Poden enfadar-
se fàcilment a casa, en el treball, amb amics o en 
llocs on es troben fora del seu ambient.

En la taula III es resumeixen les manifestacions 
clíniques de la MA en relació a la seva gravetat.

Símptomes cognitius
Els criteris diagnòstics de malaltia d’Alzheimer 
del DSM-IV-TR (American Psychiatric Associati-
on, 2000) exigeixen evidències de deteriorament 
mnèsic i d’un altre domini cognitiu, com llenguat-
ge, pràxia, processament visual o funció executi-
va. Els principals dèficits cognitius corresponen 
als dominis de la memòria, llenguatge i praxi; es-

Taula III.

Manifestacions clíniques típiques de 
la malaltia d’Alzheimer, classificades 
segons la gravetat de la demència 

Lleu Deteriorament mnèsic que 
pot no ser evident per l’ ob-
servador casual

Pèrdues en activitats més 
complicades (p. ex. Planificar 
menjars, finances)

Cura personal preservat

Canvi de personalitat passiu

Retraïment social subtil

Manifestacions conductuals 
escasses o nul·la

Moderada Deteriorament mnèsic evi-
dent

Deteriorament franc en ac-
tivitats habituals (p. ex. En 
l’ús de  la cuina o del telèfon)

Deficiències en la cura per-
sonal (banyar-se, empolai-
nar-se)

Dificultats conductuals (sun-
downing, paranoia)

Aptituds socials variables

Necessitat de supervisió

Greu Memòria només fragmen-
tària

Possible dificultat per a reco-
nèixer persones familiars

Pèrdua de totes les activitats 
complexes

Necessitat d’assistència per 
a la cura de si mateix

Mobilitat reduïda

pels fets recents que interfereixen en la vida 
professional i social o en les activitats quoti-
dianes del pacient.
 —No obstant això, alguns pacients consulten 
per l’alteració d’altra funció cognitiva neocor-
tical: llenguatge, praxi, gnòsia visual o fun-
cions frontals (sobretot en pacients joves).
 —Encara és menys freqüent que el motiu de la 
primera consulta sigui una alteració conduc-
tual, com canvis de la personalitat, apatia, 
depressió, agressivitat...
 —En rares ocasions es consulta per una síndro-
me confusional aguda (“delírium”) sobrevin-
guda durant el curs d’una MA que fins ales-
hores havia passat desapercebuda.

Símptomes típics
Canvis de memòria que dificulten la vida 
quotidiana
Un dels senyals més comuns de la MA, especial-
ment en les etapes primerenques, és oblidar in-
formació acabada d’aprendre. També s’obliden 
dates o esdeveniments importants; es demana la 
mateixa informació repetidament, es depèn de 
sistemes d’ajuda per a la memòria (com ara no-
tetes o dispositius electrònics) o de familiars per 
fer les coses que abans feia sol. 

Dificultats per a planificar o resoldre pro-
blemes
Algunes persones experimenten canvis en les se-
ves habilitats per desenvolupar i seguir un pla 
o treballar amb nombres. Poden tenir dificultat 
per seguir una recepta coneguda o manejar els 
comptes mensuals. Poden tenir problemes de 
concentració i els pot costar més temps ara fer 
les coses que feien abans.

Dificultat per exercir tasques habituals a 
casa, en el treball o en el seu temps lliure
A les persones que pateixen la MA molt sovint 
se’ls fa difícil completar tasques quotidianes. 
De vegades poden tenir dificultat per arribar a 
un lloc conegut, administrar un pressupost en el 

treball o recordar les regles d’un joc molt cone-
gut.

Desorientació de temps o espai
S’obliden de les dates, estacions i del pas del 
temps. Poden tenir dificultat per a comprendre 
alguna cosa si no està en procés en aquell ins-
tant. És possible que s’oblidin a vegades d’on són 
en aquell moment i de com hi han arribat .

Dificultat per a comprendre imatges visuals 
Per a algunes persones, tenir problemes de visió 
és una senyal de la malaltia d’Alzheimer. Poden 
tenir problemes per llegir, jutjar les distàncies 
i determinar colors o contrasts. Pel que fa a la 
percepció, és possible que passin per un mirall i 
pensin que algú més està en aquell moment amb 
ells. És possible que no reconeguin el seu propi 
reflex al mirall.

Problemes amb l’ús de paraules en la parla o 
en l’escriptura
Les persones que pateixen MA poden tenir pro-
blemes per seguir o participar en una conversa. És 
possible, també, que parin al mig d’una conversa 
sense tenir ni idea de com continuar-la o que re-
peteixin molt el que diuen. Pot ser que lluitin per 
trobar les paraules correctes o el vocabulari apro-
piat o que anomenin coses per un nom incorrecte.

Col·locació d’objectes fora de lloc i falta d’ha-
bilitat per reconduir les accions
Una persona amb MA acostuma a col·locar co-
ses fora de lloc. Poden perdre coses i no poden 
reconduir el moviment de les accions anteriors 
per poder trobar-les. De vegades, és possible que 
acusin els altres de robar-los. 

Disminució o falta de bon judici
Les persones que pateixen de MA poden experi-
mentar canvis en el judici o en la presa de deci-
sions. Per exemple, és possible que regalin grans 
quantitats de diners a les persones que venen 
productes i serveis per telèfon. Pot ser que dedi-
quin menys atenció a la neteja personal.
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que individus amb compromís més lleu s’identi-
fiquin quan són interrogats.

Llenguatge: Les alteracions del llenguatge són 
una part prominent del quadre clínic de la ma-
laltia d’Alzheimer. Generalment aquest dete-
riorament comença amb la dificultat per trobar 
paraules durant el discurs espontani i, més en-
davant, es pot tornar prou greu per a interrom-
pre el flux del discurs i simular afàsia amb altera-
ció de la fluïdesa. Al començament, els pacients 
poden referir experiències de tenir la paraula a la 
punta de la llengua quan tracten de recuperar ter-
mes. Els circumloquis es tornen freqüents. Com 
en alguns individus sans tenen idiosincràsies o 
manierismes verbals que presenten un patró si-
milar, se’ls ha de preguntar als membres de la fa-
mília per confirmar si el patró preocupant d’ex-
pressió verbal representa un canvi.

En general, el llenguatge es torna cada vegada 
més vague. Sol mancar d’especificitat, perquè els 
pacients substitueixen substantius més explícits 
per paraules genèriques o categories ampliades. 
Sovint, es fa servir pronoms en lloc de noms pro-
pis. Així mateix, l’individu utilitza més frases fe-
tes i clixés, en particular quan és pressionat per 
donar més informació detallada. La prosòdia (el 
ritme normal, la melodia i la informació emocio-
nal del discurs) està afectada en molts pacients, 
en particular en les estadis més greus. Les apti-
tuds de lectura i la comprensió verbal empitjoren 
a mesura que progressa la malaltia. En els últims 
estadis, és freqüent l’afàsia global o el mutisme 
(afèmia). Quan són presents, els patrons de co-
municació alterats contribueixen a tensar les re-
lacions amb els responsables de la cura.

Praxi: Quasi tots els pacients presentaran apràxia 
en els estadis més greus de la malaltia. L’apràxia 
ideomotora (dificultat per traduir una idea en l’ac-
ció orientada espacialment apropiada) és la més 
comuna. Aquesta apràxia redueix la capacitat per 
manejar les tanques de la roba o els coberts. Al-
guns pacients perden la base conceptual de l’ús 

de les eines; això es relaciona estretament amb la 
pèrdua del coneixement semàntic, que és la base 
dels problemes del llenguatge i de la memòria. En 
la malaltia més avançada, una altra manifestació 
comuna d’apràxia és la incapacitat de posicionar 
parts del cos en l’espai. Aquesta forma d’apràxia 
cinètica de membres pot provocar problemes per 
a vestir-se i contribuir també a dificultats per a 
posicionar el cos, com pujar a un automòbil. 

Funció executiva: Són les anomenades fun-
cions cerebrals superiors, que modulen l’execu-
ció de les altres funcions cognitives. Inclouen la 
capacitat per planificar una activitat, organitzar-
la abans d’executar-la, iniciar-la i acabar-la quan 
toca. També hi son incloses la capacitat de se-
qüenciar, prioritzar amb sentit per assolir un ob-
jectiu, la flexibilitat de canviar d’un tema a altre i 
eliminar els estímuls distractors. 

Símptomes no cognitius i 
conductuals
Els símptomes no cognitius o conductuals, si bé 
no estan inclosos específicament en els criteris 
diagnòstics formals de la malaltia d’Alzheimer, 
són aspectes importants de l’expressió clínica de 
la malaltia, i a vegades, representen la manifes-
tació inicial. A mesura que progressa la malaltia, 
la càrrega d’atenció augmenta més per aquests 
problemes que per la disfunció cognitiva.

Absència de consciència sobre els dèficits: L’ano-
sognòsia, o manca de consciència de la malaltia, 
s’observa en més del 50% dels pacients. En la majo-
ria dels casos, la manca de consciència sobre els dè-
ficits sembla representar una deficiència d’autocon-
trol d’origen orgànic i no se l’ha d’atribuir només 
a la negació psicològica. La manca de consciència 
de la malaltia és un impediment important per al 
diagnòstic primerenc i pot reduir la implementació 
eficaç d’estratègies de maneig. Així mateix, l’ano-
sognòsia s’associa amb el risc de comportaments 
perillosos en pacients amb demència. L’anosognò-
sia augmenta a mesura que avança la malaltia.

tudis recents han trobat disfunció executiva en la 
majoria dels pacients. Molts pacients també pre-
senten altres dèficits cognitius focals associats 
amb lesions temporoparietals, com desorientació 
espacial, acalcúlia i desorientació esquerra-dreta. 

Memòria: En general, la disfunció mnèsica és el 
primer símptoma reconegut. És detectable mit-
jançant proves neuropsicològiques, i tot en fases 
preclíniques de la malaltia. Al començament, el 
deteriorament mnèsic típic implica dificultats 
per aprendre informació nova, amb preservació 
relativa de la informació fàctica remota.

Sovint, l’alteració mnèsica relacionada amb la 
malaltia d’Alzheimer es descriu com a pèrdua de 
la memòria episòdica, a curt termini, amb inca-
pacitat per enregistrar i evocar informació rela-
cionada amb situacions o fets que han passat en 
un moment concret.. Hi ha deteriorament dels 
records recents perquè no es pot emmagatze-
mar de manera adequada informació nova per 
recordar-la més tard. En conseqüència, les per-
sones afectades tenen dificultat, al principi, per 
a recordar episodis recents. L’amplitud de l’així 
anomenat curt termini augmenta amb el temps a 
mesura que es perllonga l’interval des de l’últim 
període de funció mnèsica normal. La memòria 
declarativa (el sistema de memòria orientat als 
fets que permet als individus emmagatzemar i 
recordar informació i experiències específiques) 
és la més deteriorada en pacients amb malaltia 
d’Alzheimer. La memòria de procediment –conèi-
xer com es realitza una tasca- sol estar millor pre-
servada, el que contribueix a l’aspecte superficial 
de normalitat en la malaltia d’Alzheimer lleu. 
Sovint, els records amb to emotiu també estan 
més preservats. En molts individus, hi ha dèfi-
cits subtils d’aprenentatge abans dels símpto-
mes mnèsics francs, però els contextos familiars, 
els hàbits antics i la preservació de les aptituds 
socials emmascaren el problema.

El caràcter de la pèrdua de memòria es modifica 
amb el temps. En els estadis de lleus a moderats de 

la malaltia, el record del material après abans del co-
mençament de la disfunció mnèsica sovint sembla 
estar conservat. L’avaluació detallada de pacients 
mostra que sol haver-hi dèficits subtils del record 
de fets remots, en particular de dades específiques 
com dates i seqüències d’episodis. En l’últim estadi, 
la disfunció mnèsica s’amplia a fracàs complet del 
record d’informació que abans era ben recordada, 
com els noms del propi cònjuge i fills del pacient.

Orientació: Si bé l’orientació se sol conside-
rar un domini cognitiu diferent de la memòria, 
l’orientació en el temps i l’orientació en l’espai re-
presenten, en realitat, tipus específics de memò-
ria. En canvi, l’orientació respecte a la persona 
és diferent. Es requereix un procés continu d’ac-
tualització dels sistemes mnèsics amb el pas del 
temps i els canvis de lloc per mantenir l’orienta-
ció. L’orientació temporal és la més vulnerable en 
pacients amb malaltia d’Alzheimer, però els pa-
cients solen desestimar les deficiències d’aquesta 
aptitud afirmant que el dia o la data no és impor-
tant per a ells o que no han mirat les notícies. En 
general, els adults grans sans no necessiten una 
referència freqüent de recursos externs per man-
tenir l’orientació respecte a l’hora i el dia. Així 
mateix, pot haver-hi distorsió de conceptes més 
relatius del temps, com la impossibilitat de les 
persones amb malaltia d’Alzheimer per comptar 
l’hora del dia o el temps transcorregut des d’una 
data concreta. A mesura que progressa la malal-
tia, s’altera més l’orientació respecte al lloc; això 
pot fer que els pacients es perdin en contexts fa-
miliars mentre condueixen o caminen. Més en-
davant, la desorientació espacial es torna evident 
en menor escala, per exemple, en l’ambient de la 
llar. Sovint, els membres de la família refereixen 
aquesta desorientació com a confusió o dificultat 
per trobar habitacions. La desorientació espacial 
sol ser pitjor quan hi ha poca llum, i pot ser par-
ticularment problemàtica quan el pacient no pot 
trobar la cambra de bany. La pèrdua d’orientació 
respecte a si mateix no és habitual, excepte en la 
malaltia d’Alzheimer molt greu; però les altera-
cions del llenguatge o la resposta poden impedir 
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i en els pacients amb declinació funcional més 
avançada. En general, els comportaments agres-
sius compleixen un patró ascendent, amb esclats 
verbals que precedeixen als actes físics. Molts 
episodis d’agressió són desencadenats pels in-
tents del cuidador d’ajudar a la cura personal, so-
bretot a banyar-se.

Els comportaments físics no agressius típics 
consisteixen a vagabundejar, caminar d’un cos-
tat a l’altra i realitzar activitats recurrents que no 
tenen cap propòsit. En ocasions, el vagabunde-
jar s’associa amb identificació errònia delirant; el 
vagabund intenta localitzar la seva llar “real” o el 
seu ésser estimat “perdut”. El vagabundejar tam-
bé s’ha associat amb escasses aptituds visuoes-
pacials, que reflecteixen, potser, la dificultat per 
a incorporar informació visual a un mapa espaci-
al coherent. Les condicions d’escassa il·luminació 
o la nit són factors que exacerben el vagabunde-
jar. Els riscs d’aquest comportament són perdre’s 
fora del domicili i major probabilitat de fractu-
res. Caminar d’un costat a l’altre és una mica més 
idiosincràtic, amb menys manifestacions neu-
ropsicològiques clarament associades. En alguns 
pacients, aquest caminar constant contribueix a 
la pèrdua de pes accelerada , que pot ser resistent 
a les intervencions dietètiques si no es redueix 
l’activitat locomotora. Una forma més benigna 
de comportament físic no agressiu consisteix a 
furgar en calaixos i armaris. Aquests individus 
semblen estar buscant alguna cosa, però sovint 
no poden descriure què és. Aquesta freqüent 
classificació d’objectes personals també s’associa 
amb deliris de robatori. 

Sundowning: El terme sundowning se sol emprar 
per a descriure l’augment predictible de la confu-
sió i dels comportaments agitats que es produei-
xen durant les hores de la tarda i de la nit. Aquest 
símptoma es comunica fins al 25% dels pacients, 
sobretot en aquells estadis més avançats de la 
malaltia. No és unitari i, sovint, reflecteix varia-
ció diürna d’altres símptomes més que d’una fi-
siopatologia específica.

Un resum de les manifestacions no cognitives i 
conductuals dels pacients amb MA s’observen a 
la taula IV.

Taula IV.

Manifestacions no cognitives i 
conductuals típiques de la malaltia 
d’Alzheimer

Anosognòsia  
(absència de consciència de la malaltia)

Apatia Escassa Iniciativa

Escassa persistència

Psicosi Deliris
•	Paranoia
•	 Identificació errònia

Al·lucinacions

Trastorns 
de l’estat 
d’ànim

Depressió

Ansietat

Agitació Comportaments motors in-
específics
•	Vagabundejar
•	Caminar d’un costat a 

l’altre

Agressió verbal

Agressió física

Sundowning

Apatia: Encara ara molts metges consideren que 
l’agitació és el símptoma conductual típic de la 
malaltia d’Alzheimer, els canvis de personalitat 
que impliquen passivitat i apatia són més fre-
qüents en els seus estadis evolutius primerencs. 
L’apatia, que pot ser discriminada de la depressió 
i representa una pèrdua de motivació d’origen 
orgànic, afecta al 25-50% dels pacients. L’apatia 
inclou menor iniciativa, menor expressió emo-
cional i menor expressió d’afecte. S’ha observat 
retraïment social, alteracions de l’estat d’ànim o 
depressió en més del 70% dels casos de malaltia 
d’Alzheimer, amb un temps d’evolució mitjà de 2 
anys abans del diagnòstic.

Psicosi: A diferència de la falta de consciència i 
de l’apatia, la psicosi i l’agitació tendeixen a so-
brevenir en estadis més tardans de la malaltia. 
La seva aparició s’associa amb declinació global 
més ràpida. Les estimacions de la prevalença de 
manifestacions psicòtiques en la malaltia d’Alz-
heimer varien molt i són proclius a un biaix de 
selecció. Les estimacions poblacionals indiquen 
que la prevalença de deliris és al voltant del 20%; 
la prevalença d’al·lucinacions, del 15%. Sovint, 
els deliris són de caràcter paranoide i poden por-
tar a acusacions de robatori, infidelitat i perse-
cució. El deliri que els cuidadors o els membres 
de la família són impostors o que la pròpia llar 
no és la seva llar és un desencadenant comú de 
vagabundejar o de l’agressió. En la malaltia d’Alz-
heimer, les al·lucinacions són més comunes en el 
domini visual, encara que a vegades tenen com-
ponents auditius. Les al·lucinacions freqüents 
corresponen a pares o germans morts, intrusos 
desconeguts i animals. 

Trastorns de l’estat d’ànim: Hi ha estimacions 
variables sobre la prevalença de depressió en la 
demència, que sembla augmentar amb la grave-
tat de la malaltia. S’ha observat depressió major 
al voltant del 20% d’una mostra de pacients amb 
malaltia d’Alzheimer que tenien una puntuació 
mitjana en el Mini-Mental State Examination, 
(MMSE) de 18/30. Els pacients amb depressió 
prèvia al començament de la declinació cognitiva 
tenen major probabilitat de presentar depressió 
major durant el curs de la seva malaltia. Així ma-
teix, es pot preveure ansietat al voltant del 25% 
dels casos quan el deteriorament cognitiu arriba 
a nivells moderats. L’ansietat tendeix a ser més 
notòria en les fases més tardanes de la malaltia, 
però alguns individus amb malaltia d’Alzheimer 
presenten símptomes ansiosos prominents en 
estadis evolutius primerencs de la malaltia. Les 
reaccions catastròfiques, o esclats emocionals 
intensos de breu duració, s’associen amb l’ansie-
tat i es caracteritzen pel començament brusc de 
plor, verbalització o accions agressives i compor-
taments d’oposició. Sovint, són reaccions a fac-
tors d’estrès ambientals, desitjos frustrats o in-
tents de cura personal.

Agitació: Es comunica agitació en el 50-60% 
dels pacients amb malaltia d’Alzheimer. L’agita-
ció no és un símptoma específic: se la pot dividir 
en vàries classes de comportament, com agressió 
física, agressió i esclats verbals i comportaments 
físics no agressius. Els comportaments agres-
sius estan molt clarament vinculats amb deliris i 
identificacions errònies delirants. L’agressió ver-
bal és més comuna que l’agressió física. L’agres-
sió física o verbal és més probable en els homes 

S’ha observat retraïment social, alteracions 
de l’estat d’ànim o depressió en més del 70% 
dels casos de malaltia d’Alzheimer 2 anys 
abans del seu diagnòstic.
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GDS 5. 
Defecte cognitiu 
greu

5.- EA  
moderada

El pacient no pot sobreviure molt temps sense algu-
na assistència. Requereix assistència per escollir la seva 
roba. És incapaç de recordar aspectes importants de la 
seva vida quotidiana (adreça, telèfon, noms de familiars). 
És freqüent certa desorientació en temps o en lloc.
Dificultat per a comptar a l’inrevés des de 40 de 4 en 4 o 
des de 20 de 2 en 2. Sap el seu nom i generalment el de 
la seva esposa i fills.

GDS 6. 
Defecte cognitiu 
greu

6.- MA  
moderada-

greu

Es vesteix incorrectament sense assistència o indica-
cions. Oblida a vegades el nom de la seva esposa de qui 
depèn per a viure. Reté algunes dades del passat. Deso-
rientació temporoespacial. Dificultat per a comptar de 10 
en 10 en ordre invers o directe.
Recorda el seu nom i diferencia els familiars dels desco-
neguts. Ritme diürn freqüentment alterat.
Presenta canvis de la personalitat i de  l’afectivitat (deliri, 
símptomes obsessius, ansietat, agitació o agressivitat i 
abúlia cognoscitiva).

6a Es vesteix incorrectament sense assistència o indicacions.

6b Incapaç de banyar-se correctament

6c Incapaç d’utilitzar el vàter

6d Incontinència urinària

6e Incontinència fecal

GDS 7. 
Defecte cognitiu 
molt greu

7-MA  
greu

Pèrdua progressiva de totes les capacitats verbals i mo-
tores. Amb freqüència s’observen signes neurològics.

7a Incapaç de dir més de mitja dotzena de paraules. 

7b Només és capaç de dir una paraula intel·ligible.

7c Incapacitat de deambular sense ajuda.

7d Incapacitat per mantenir-se assegut sense ajuda

7e Pèrdua de la capacitat de somriure.

7f Pèrdua de capacitat de mantenir el cap dret.

Taula V.

Escales GDS i FAST de la Malaltia d’Alzheimer

Estadi GDS Estadi 
FAST i 

diagnòstic 
clínic

Característiques

GDS 1. 
Absència d’alte-
ració cognitiva

1.- Adult  
normal

Absència de dificultats objectives o subjectives

GDS 2. 
Defecte cognitiu 
molt lleu

2.- Adult 
normal 
d’edat

Queixes de pèrdua de memòria. No s’objectiva dèficit a 
l’examen clínic. Hi ha ple coneixement i valoració de la 
simptomatologia.

GDS 3. 
Defecte cognitiu 
lleu

3.- MA  
incipient

Primers defectes clars.
Manifestacions d’ una o més d’aquestes àrees:
•	Haver-se perdut en un lloc familiar.
•	Evidència de rendiment laboral pobre.
•	Dificultat incipient per  evocar noms de persona.
•	Desprès de la lectura reté escàs material.
•	Oblida la ubicació, perd o col·loca erròniament objec-

tes de valor.
•	Escassa participació per recordar  noves persones que 

ha conegut.
•	Disminució de la capacitat organitzativa.

S’observa evidència objectiva de defectes de memòria 
únicament en una entrevista intensiva.

GDS 4. 
Defecte cognitiu 
moderat

4.- MA  
lleu

Disminució de la capacitat per a realitzar tasques complexes.
Defectes clarament definits en una entrevista clínica 
acurada:
•	Coneixement disminuït d’esdeveniments actuals i re-

cents.
•	El pacient pot presentar cert dèficit en el record de la 

seva història personal.
•	Dificultat de concentració evident en la sostracció 

seriada.
•	Capacitat disminuïda per viatjar, controlar la seva 

economia, etc.
Freqüentment no hi ha defectes en:
•	Orientació en temps i persona.
•	Reconeixement de cares i persones familiars.

Capacitat de viatjar a llocs coneguts.
La negació és el mecanisme de defensa predominant.
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Activitats fora de casa Activitats domèstiques  i afi-
cions

Cura personal

Funció independent al seu 
nivell habitual en el treball; 
compres, voluntariat i agru-
pacions socials

Vida a casa, aficions i interes-
sos intel·lectuals ben conser-
vats

Completament capaç de cui-
dar-se a si mateix.

Lleu dificultat per a resoldre 
problemes, similituds i dife-
rències

Vida a casa, aficions i interes-
sos intel·lectuals més aviat 
limitats

Completament capaç de cui-
dar-se de si mateix.

Incapaç de ser independent 
en aquestes activitats, tot i 
que encara pot participar en 
alguna; sembla normal a pri-
mera vista.

Dificultat lleu però clara de 
la seva activitat domèstica; 
abandonament de les tasques 
més difícils; abandonament 
de les aficions i interessos 
més complicats.

Necessita recordatoris.

Incapaç de ser independent 
fora de casa. Sembla estar su-
ficientment bé  per a realitzar 
funcions fora de casa.

Només realitza tasques sim-
ples; interessos molt restrin-
gits i mal mantinguts.

Requereix ajuda per vestir-se, 
rentar-se i encarregar-se dels 
seus efectes personals.

Incapaç de ser independent 
fora de casa. Sembla mas-
sa malalt com per a realitzar 
funcions fora de casa.

Sense funció significativa a 
casa.

Requereix molta ajuda per a 
la seva cura personal; inconti-
nència freqüent.

Incapaç de participar signi-
ficativament en cap marc 
social.

Incapaç de participar signifi-
cativament en cap afició o ac-
tivitat domèstica.

Pot intentar vestir-se o ali-
mentar-se per si mateix; no 
camina sense assistència.

Completament incapaç de 
prendre part en cap activitat.

Completament incapaç de 
prendre part en cap activitat.

Necessita ser alimentat; en-
llitat.

L’afectació de l’àrea “memòria” (M) té prioritat per  determinar l’estadi general. Si almenys altres tres àrees són qualificades amb 
la mateixa puntuació que la memòria, aleshores CDR=M.  Però, si tres o més categories es graduen per sobre o per sota de la quali-
ficació de la memòria, aleshores  predomina la puntuació d’aquelles. Si tres criteris tenen la mateixa puntuació superior o inferior 
a M i els altres 2 a la inversa, CDR=M. A més, quan M=0,5, CDR=1 si quatre de les altres àrees són iguals o superiors a 1 (no compte 
la neteja personal). Si M=0, CDR=0 excepte si almenys dos criteris secundaris presenten dèficit, en aquest cas CDR=0,5.

Dooneif G, Marder K, Tang MX, Stern Y. The Clinical Dementia Rating Scale: community-based validation of “profund” and “terminal” 
stages. Neurology. 1996;46(6):1746-9.

Taula VI.

Progressió de la Malaltia d’Alzheimer segons la Clinical Dementia Rating (CDR)

Deteriora-
ment

Memòria Orientació Raonament i resolu-
ció de problemes

Cap 0 Sense pèrdua de memòria o 
lleus oblits

Completament orientat Resol els problemes 
diaris i s’encarrega bé 
dels negocis i finances; 
raonament bo amb re-
lació al comportament 
previ

Possible 0,5 Oblits lleus constants; evo-
cació parcial d’esdeveni-
ments; oblits “benignes

Completament orientat, 
però amb lleu dificultat 
per a la orientació tem-
poral

Lleu dificultat per a 
resoldre problemes, si-
milituds i diferències

Lleu 1 Pèrdua moderada de la me-
mòria; més marcada per a 
esdeveniments recents; el 
defecte interfereix amb les 
activitats diàries.

Dificultat moderada amb 
l’orientació temporal. Ori-
entat en el lloc de l’exa-
men; pot tenir una mica 
de desorientació geogrà-
fica en un altre lloc.

Dificultat moderada 
per fer front a proble-
mes, similituds i di-
ferències; raonament 
social habitual man-
tingut.

Moderat 2 Pèrdua greu de memòria; 
només retè matèries amb 
molt aprenentatge; matè-
ries noves es perden amb 
rapidesa.

Dificultat greu amb les 
relacions temporals; ha-
bitualment desorientat 
en el temps; sovint en 
l’espai.

Grans dificultats per a 
fer front a problemes, 
similituds i diferènci-
es; raonament social 
habitual limitat

Greu 3 Pèrdua greu de memòria; 
només reté fragments.

Orientat només en per-
sona.

Incapaç de raonar o 
resoldre problemes

Molt greu 4 Generalment tampoc reté 
fragments. Freqüentment 
és impossible valorar la me-
mòria a causa del discurs 
inintel·ligible o irrellevant.

Ocasionalment respon al 
seu nom.

Incapaç de seguir 
instruccions o ordres 
senzilles.

Terminal 5 Sense funcionament signi-
ficatiu de la memòria; fre-
qüentment incomprensible

No es reconeix a si ma-
teix.

Sense consciència dels 
problemes ni com-
prensió de l’entorn.

Presa i modificada de:
Hughes CP, Berg L, Danziger WL, Coben LA, Martin RL, A new clinical scale for the staging of dementia. Br. J Psychiatry. 1982;140:566-572.
Berg L, Clinical Dementia Rating (CDR). Psychopharmacol Bull. 1988;24:637-9.



96 

Guies mèdiques de la Societat Catalana de Neurologia

    97

Diagnòstic i tractament de la malaltia d’Alzheimer

desprès del diagnòstic. Molts individus tenen 
símptomes notoris des de diversos anys abans 
del diagnòstic. Al voltant de la meitat dels pa-
cients moren per complicacions de la disfunció 
neurològica global, com immobilitat i desnutri-
ció: l’altra meitat mor per malalties relaciona-
des amb l’edat, com accident cerebrovascular i 
càncer. L’expectativa de vida es redueix al vol-
tant del 50%.

En general, la MA compleix una evolució pro-
gressiva inexorable, encara que pot haver-hi pe-
ríodes de relativa estabilitat simptomàtica. Els 
símptomes tendeixen a progressar amb menys 
rapidesa en la malaltia tant primerenca com tar-
dana, amb pèrdues més ràpides – en especial, en 
activitats de la vida quotidiana – en estadis in-
termedis de la malaltia.

El curs evolutiu de la malaltia es pot reproduir 
i mesurar a través d’escales acceptades interna-
cionalment per agrupar formalment la simp-
tomatologia referida i reduir els biaix que les 
informacions de terceres persones, cuidadors 
familiars o profesionals poden provocar. Les 
acceptades internacionalment i de més divul-
gació tant a la pràctica clínica com en estudis 
clínics farmacològics per mesurar la progressió 
de la malaltia són la GDS, FAST i la CDR (Tau-
les V i VI)

Etapes de la Malaltia 
d’Alzheimer

L’Escala Global de Deteriorament (Global Dete-
rioration Scale. GDS) i la Functional Assessment 
Staging (FAST), i la seva correspondència en la 
malaltia d’Alzheimer, adaptat de la traducció al 
castellà del Grup d’Estudi de Neurologia de la 
Conducta i Demències (SEN 2002), s’observa a 
la taula V. 

Criteris per al diagnòstic de la 
malaltia d’Alzheimer

El quadre clínic depèn del moment en què el ma-
lat és examinat i enquadrat en algun dels estadis 
de les escales evolutives abans mencionades. 

El programa d’avaluació de diagnòstic requereix 
d’un equip multidisciplinari i ha de ser individua-
litzat d’acord a la presentació clínica del pacient. 

Per emetre un diagnòstic s’ha d’arribar a un judi-
ci de consens per part d’equip. 

Aquest diagnòstic pot modificar-se en el pas del 
temps, i ha de quedar reflectit a l’historial clínic 
del malalt.

Passem ara a relacionar els paràmetres opera-
cionals establerts per elaborar el diagnòstic de 
MA segons el criteris internacionals, tot i que 
cal ressaltar que en el propers anys s’hauran de 
modificar a l’actual guia, ja que estan “subiudice” 
de revisió per ser publicats, tants els criteris del 
DSM-IV-TR (taula VII) com els criteris del NIN-
CDS/ADRDA (taula VIII).

Les directrius basades en l’evidència per al 
metge especialista en l’avaluació de diagnòs-
tic de la demència han estat publicades per la 
Federació Europea de Societats Neurològiques 
(EFNS) (Waldemar, et al., 2007), i per l’Associa-
ció Americana de Neurologia (AAN) (Knopman 
et al , 2001), la National Institute of Health and 
Clinicial Excellence (NICE, 2006), i altres socie-
tats nacionals, en el nostre cas, la Sociedad Es-
pañola de Neurología (SEN). Recentment s’ha 
publicat per part de Dubois et al una nova i 
pràctica classificació de criteris diagnòstics a la 
MA (taula IX). 

Les directrius són totes molt similars, les se-
güents recomanacions es basen principalment 
en les directrius de la Guia de la SEN. S’ha fet el 

Curs evolutiu
La majoria dels pacients passen per una fase 
prèvia reconeguda de deteriorament cognitiu 
lleuger (DCL) abans del diagnòstic de demèn-
cia. En el deteriorament cognitiu lleu, es poden 
identificar dèficits de cognició, sobretot en el 

domini de la memòria, però el deteriorament no 
causa discapacitat en les funcions socials o ocu-
pacionals habituals.

El temps de supervivència mitjana dels pa-
cients amb malaltia d’Alzheimer és de 4-6 anys 

Taula VII.

Criteris DSM-IV-TR per a la MA

Criteris diagnòstics de la demència de tipus Alzheimer

Aparició de múltiples dèficits cognitius manifestats per:
•	Deteriorament de la memòria (alteració de la capacitat per aprendre informació nova o per  

recordar informació prèviament apresa)
•	Una (o més) de les següents alteracions cognitives:

- Afàsia (alteració del llenguatge)
- Apràxia (alteració de la capacitat per efectuar activitats motores, malgrat a una funció 

motora indemne) 
- Agnòsia (absència de reconeixement o identificació d’objectes, malgrat a una funció 

sensorial indemne) 
- Alteració del funcionament executiu (és a dir, planificar, organitzar, establir una se-

qüència, abstreure) 

Els dèficits cognitius dels criteris A1 i A2 poden causar deteriorament significatiu del funcio-
nament social o ocupacional i indiquen una declinació significativa respecte d’un nivell de 
funcionament previ. 

L’evolució es caracteritza pel començament gradual i declinació cognitiva contínua.

Els dèficits cognitius dels criteris A1 i A2 no es deuen a cap de les següents causes:
•	Altres afeccions del sistema nerviós central que provoquen dèficits progressius de memò-

ria i cognició (p. ex. Malaltia cerebrovascular, malaltia de Parkinson, malaltia de Hunting-
ton, hematoma subdural, hidrocefàlia amb pressió normal, tumor cerebral) 

•	Malalties sistèmiques que se sap que causen demència (p. ex. Hipotiroïdisme, deficiència de 
vitamina B12 o d’àcid fòlic, deficiència de niacina, hipercalcèmia, neurosífilis, infecció per VIH)

•	Entitats induïdes per substàncies

Els dèficits no es produeixen exclusivament durant el curs d’un delirium

L’alteració no és millor explicada per altre trastorn del ex. 1 (p. ex. Trastorn depressiu major, 
esquizofrènia). 

Font. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th Edition. Text Revisión. Washington 
DC, American Psychiatric Association, 2000. Copyright 2000, American Psychiatric Association 
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treball de revisió de les altres guies,intentant no 
entrar en conflicte ni en el seu contingut ni de 
conceptes , i exposant recomanacions particu-
lars al nostre medi. Els punts claus de diagnòstic 
de la MA s’observen a la taula X.

 

2.
Mètodes diagnòstics

Examen fisiconeurològic

L’examen neurològic en la malaltia d’Alzheimer 
primerenca és poc indicador a part del deteriora-
ment cognitiu. No obstant això, per a molts dels 
trastorns d’altres tipus de demència, per exemple, 
la demència amb cossos de Lewy i les malalties 
priòniques, la presència de noves característiques 
semiològiques neurològiques, com ara una sín-
drome extrapiramidal o mioclònies, és un com-
ponent clau de sospita diagnòstica. D’altra ban-
da, molts dels trastorns en els quals la demència 
és part d’una gamma més àmplia de disfunció 
neurològica o quan en l’examen físic s’evidencien 
anomalies, l’examen és fonamental en el procés 
diagnòstic. A més, l’examen físic general s’ha de 
realitzar en tots els pacients amb demència.

Tests cognitius

L’avaluació de la funció cognitiva és important 
per diverses raons: 

 —El diagnòstic de demència es basa princi-
palment en les proves dels dèficits cognitius 
(memòria episòdica, instrumental i funcions 
executives). 

Malaltia d’Alzheimer segura

S’exigeix que el malalt hagi complert en vida els criteris diagnòstics de MA probable i que 
existeixin dades confirmatòries patològiques obtingudes mitjançant biòpsia cerebral o ne-
cròpsia. 

Taula VIII.

Criteris NINCDS/ADRDA per a la MA 

Malaltia d’Alzheimer probable

•	Síndrome	demencial	demostrat	mitjançant	un	qüestionari	concret	i	confirmat	mitjançant	
un test neuropsicològic

•	Constatació	d’un	dèficit	en	dues	o	més	àrees	cognitives.
•	Empitjorament	progressiu	de	la	memòria	i	altres	funcions	cognitives.
•	No	existeix	un	trastorn	del	nivell	de	consciència.
•	Inici	entre	els	40	i	90	anys	d’edat.
•	Absència	de	malalties	sistèmiques	o	cerebrals	que	poden	causar	els	símptomes	que	pre-

senta el malalt.

La demència es defineix per un declinar de la memòria i d’altres funcions cognitives respecte 
a l’estat del malalt previ al començament de la malaltia

Les dades que donen suport al diagnòstic, encara que no són exigibles, inclouen una alteració 
progressiva de funcions específiques, com el llenguatge (afàsia), habilitats motores (apràxia) i 
de la percepció (agnòsia), afectació de les activitats diàries i trastorns de la conducta, història 
familiar d’una malaltia semblant, sobretot si es va confirmar neuropatològicament, normalitat 
en els estudis rutinaris de LCR, canvis inespecífics en el EEG, dades d’atròfia cerebral en la TAC, 
que augmenta si es comprova seriadament. 

Altres dades que reforcen el diagnòstic de MA probable, però que tampoc s’exigeixen, són: 
Curs estable

Símptomes associats, com depressió, insomni, incontinència, idees delirants, al·lucinacions, 
reaccions catastròfiques, trastorns de la conducta sexual, pèrdua de pes, augment del to 
muscular, mioclònies o trastorns de la marxa, especialment en la fase tardana, i crisis epilèp-
tiques quan la malaltia està avançada.

TAC de crani normal per l’edat del pacient.

El diagnòstic és menys probable si els símptomes comencen de forma aguda o si es consta-
ten signes neurològics de dèficit focal, o si hi ha crisis epilèptiques o trastorns de la marxa 
en la fase inicial de la malaltia

Malaltia d’Alzheimer possible

El diagnòstic de MA possible es basa en el següent:
•	Síndrome demencial sense causa aparent encara que hi hagi variacions en el comença-

ment del procés, en la seva presentació i curs clínic amb respecte a la MA característica. 
•	Si hi ha altre trastorn cerebral o altre procés sistèmic suficients per a causar una demèn-

cia, però no es considera que en siguin la causa real .
•	Si el malalt té un dèficit cognitiu aïllat gradualment progressiu i no es demostra altre 

símptoma.
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El metge especialista ha d’incloure una mesura 
cognitiva global i, a més, una prova més deta-
llada dels principals dominis cognitius com la 
memòria, funcions executives i funcions ins-
trumentals. La troballa característica en els 
pacients amb MA és el significatiu deterio-
rament de la memòria episòdica en la prova. 
Aquest dèficit no millora ni es normalitza de 
manera significativa amb les proves de reco-
neixement i senyalització. El deteriorament de 
la memòria episòdica pot ser aïllat o associat 
amb altres alteracions cognitives en l’inici de 
la MA.

El seguiment evolutiu de l’exploració neuro-
psicològica té aquests objectius: l’aproximació 
diagnóstica, verificar la progressió de la malal-
tia i confirmar el diagnòstic; evaluar l’eficacia del 

tractaments farmacològics i no farmacològics a 
la pràctica clínica i també en recerca.

Avaluació dels símptomes 
psiquiàtrics de la conducta

L’avaluació dels símptomes conductuals i psico-
lògics de la demència és essencial per al diagnòs-
tic i gestió, i s’ha de realitzar en tots els pacients. 
El cuidador participa estretament informant dels 
símptomes del malalt i també mitjançant escales 
apropiades de qualificació (p. ex. l’Inventari Neu-
ropsiquiàtric (NPI), o el Behave-AD). La comor-
biditat sempre ha de ser considerada com una 
possible causa. La característica neuropsiquiàtri-
ca més comuna de la MA és l’apatia (72%), segui-

Criteris d’exclusió

Història
•	 Inici	sobtat.
•	Aparició	primerenca	dels	següents	símptomes:	trastorns	de	la	marxa,	convulsions,	tras-

torns de la conducta.
•	Trets	clínics.
•	Signes	focals	com	hemiparèsia,	pèrdua	sensitiva	o	dèficits	campimètrics.
•	Signes	extrapiramidals	primerencs.
•	Altres	malalties	de	suficient	intensitat	com	per	explicar	els	dèficits	de	memòria	i	símp-

tomes relacionats.
•	Demència	no-Alzheimer.
•	Depressió major.
•	Malaltia	cerebrovascular.
•	Alteracions	tòxiques	i	metabòliques,	que	poden	requerir	exàmens	específics.
•	Alteracions	de	senyal	FLAIR	o	T2	en	la	RM	en	el	lòbul	temporal	medial	consistents	amb	

lesions infeccioses o vasculars.

Criteris per MA definitiva

La MA es considera definitiva si hi ha present el següent:
•	Evidència	clínica	i	histopatològica	(biòpsia	o	autòpsia)	de	la	malaltia,	segons	els	criteris	

NIA-Reagan per al diagnòstic post mortem de MA. Han de ser presents ambdues.
•	Evidència	tant	clínica	com	genètica	(mutació	en	els	cromosomes	1,	14	o	21)	de	MA.	Han	

de ser presents ambdues.

 —La majoria de les etiologies de demència po-
den ser identificades per la naturalesa del 
seu desenvolupament cognitiu i els canvis de 
conducta.
 —Com que els metges especialistes veuen cada 
vegada més pacients en les primeres etapes de 
la malaltia, ara és important poder identificar 
els trastorns degeneratius específics abans que 
els símptomes arribin al llindar de la demència. 

En conseqüència, l’avaluació cognitiva és fona-
mental per al diagnòstic i tractament de les de-
mències i s’ha de realitzar en tots els pacients. 

La prova quantitativa neuropsicològica, realit-
zada preferentment per una persona capacitada 
en neuropsicologia, ha de ser considerada en pa-
cients en els quals es qüestioni la demència pro-
dròmica, lleu o moderada.

Taula IX.

Nous Criteris diagnòstics de MA (Dubois et al. 2007)
MA probable: criteri A més un o més de tres d’aquests trets de suport B, C, D o E.

Criteris diagnòstics centrals

A. Presència d’alteració de la memòria episòdica inicial i significativa que inclou els se-
güents trets:

1.- Canvi gradual i progressiu en la funció mnèsica referida pel pacient o l’informador du-
rant més de 6 mesos

2.- Evidència objectiva d’alteració significativa de memòria episòdica en l’avaluació neu-
ropsicològica: generalment consisteix en un dèficit de record diferit que no millora sig-
nificativament o no es normalitza amb pistes o avaluació del reconeixement, havent 
controlat prèviament que la codificació hagi estat efectiva.

3.- L’alteració de memòria episòdica pot ser aïllada o associada a altres alteracions cog-
nitives a l’inici de la MA o a mesura que aquesta avança.

Trets de suport

B. Presència d’atròfia lobular temporal medial:
•	Pèrdua	de	volumen	de	l’hipocamp,	còrtex	entorrinal	i	amígdala	evidenciada	en	la	RM	

amb valoració qualitativa mitjançant puntuació visual o per volumetria quantitativa de 
regions d’interès (comparat amb una població normalitzada per edat ben caracteritza-
da.

C. Alteració en biomarcadors de líquid cefaloraquidi.
•	Concentracions	baixes	d’amiloide	β1-42,	concentracions	elevades	de	tau	total	o	fosfo.

tau o combinacions dels tres.
•	Altres	marcadors	ben	validats	que	es	descobreixin	en	el	futur.

D. Patró específic en la neuroimatge funcional amb PET:
•	Hipometabolisme	bilateral	de	la	glucosa	en	regions	temporoparietals
•	Altres	lligands	ben	validats,	inclosos	els	que	previsiblement	emergiran	com	el	compost	

Pittsburgh B o el FDDNP.
E. Demostració d’una mutació autosòmica dominant en familiars de primer grau.
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Avaluació de les Activitats de 
la Vida Diària (AVD)

L’empobriment de l’autonomia funcional per dur 
a terme les activitats de la vida diària (AVD) a 
causa del deteriorament cognitiu, és una part es-
sencial dels criteris per a la demència i han de ser 
avaluades en el procés diagnòstic. Dues mesures 
clàssiques són avaluar les activitat bàsiques o ge-
nerals (com ara menjar, vestir-se, etc) i les activi-
tats instrumentals (com l’ús de dispositius de la 
llar, l’ús del transport públic, de les targetes de 
crèdit, anar de compres). Una entrevista semies-
tructurada per part del cuidador és la forma més 
pràctica d’obtenir informació rellevant, i un pa-
nell d’escales validades es troben disponibles, per 
exemple la Bayer-ADL (B-ADL), l’Alzheimer Disea-
se Cooperative Study (ADCS) ADL Scale, la Functi-
onal Activities Questionnaire (FAQ), i la Disability 
Assessment for Dementia (DAD.

Avaluació de la comorbiditat

Hi ha una forta associació entre comorbiditat 
mèdica i l’estat cognitiu en la MA, i la gestió òp-
tima de les malalties mèdiques poden oferir po-
tencial per millorar la cognició. Per tant, l’avalua-
ció de la comorbiditat és important en l’avaluació 
del pacient amb demència, i s’ha de realitzar no 
només en el moment del diagnòstic, sinó en tot 
el curs de la malaltia, amb especial atenció als 
episodis d’empitjorament sobtat dels símptomes 
cognitius o de conducta.

Tests de laboratori

Les proves de laboratori inclouen la taxa de velo-
citat de sedimentació globular de la sang, hemo-
grama complet, electròlits, calcèmia, glucèmia, 
proves de funció renal, hepàtica, i tiroïdal, reco-
manades generalment per tal de detectar causes 
metabòliques de deteriorament cognitiu i per 

identificar comorbiditat. Es requereixen també 
més proves que ens descartin un estat carencial 
(vitamina B12 i àcid fòlic), trastorns electrolítics 
o bé processos infecciosos crònics. En casos indi-
viduals es demanaran proves serològiques per a 
la sífilis, el VIH, i la borrèlia. 

Neuroimage convencional 

Tomografia axial computeritzada 
(TAC)
Les imatges estructurals han de ser utilitzades 
en l’avaluació de cada pacient amb sospita de de-
mència: el TAC sense contrast es pot utilitzar per 
identificar lesions quirúrgicament tractables i 
malalties vasculars. En pacients amb EA, al TAC 
sovint es mostra atròfia generalitzada. Leucoen-
cefalopatia i infarts lacunars no s’oposen, ni im-
pedeixen un diagnòstic de MA. La presència de 
lesions vasculars han de ser avaluades en el con-
text dels símptomes clínics dels pacients, per tal 
d’identificar els pacients amb demència vascular, 
en comparació amb els pacients amb MA i MA 
associada a malaltia cerebrovascular.

Imatge per Ressonància 
Magnètica (RNM)
La ressonància magnètica (RNM) pot usar-se 
per la mateixa raó com es fa amb el TAC, però té 
la capacitat d’augmentar l’especificitat d’una sen-
sibilitat ja bastant elevada en el diagnòstic clínic. 
La RNM pot ajudar a descartar altres malalties 
degeneratives o demència vascular, que estiguin 
relacionades amb anomalies estructurals, i l’atrò-
fia del hipocamp és un marcador precoç i espe-
cífic de la MA. Aquesta estructura pot ser me-
surada usant una varietat de tècniques de traçat 
i límits anatòmics. Alguns estudis han emprat 
mesures lineals o visuals. La sensibilitat i especi-
ficitat per a la detecció d’Alzheimer de lleu a mo-
derat versus controls va ser del 85% i 88% en una 
metaanàlisi recent, i l’exactitud de l’atròfia de l’ 
hipocamp en la MA lleu va oscil·lar entre el 67% 

da d’agressió o agitació (60%), ansietat (48%) i 
depressió (48%). 

Una eina per avaluar els símptomes psiquiàtrics 
és l’escala de Cornell per a la depressió en la de-
mència (CSDD)(Alexopoulos GS, Abrams RC, Young 
RC, Shamoian CA. Cornell Scale For Depression in 
Dementia.Biological Psychiatry 1988;23:271–84), 
dissenyada per a l’avaluació de la depressió en per-
sones grans amb demència que poden, com a mí-

nim, comunicar les seves necessitats bàsiques. La 
CSDD diferencia entre lescategories de diagnòstic 
i la gravetat de la depressió. La  fiabilitat, la sen-
sibilitat i la validesa d’aquesta eina s’ha provat en 
pacients dins de la seva comunitat, als hospitals i 
a les residències. La puntuació es determina peru-
na combinació d’una observació inicial del pacient 
i dues entrevistes (20 minuts amb el cuidador i 10 
minuts amb el pacient). Els símptomes depressius 
són suggerits per una puntuació total de 8 o més.

Taula X.

Punts clau de diagnòstic 

Punts clau

En els criteris clínics actuals, el diagnòstic de la MA és un diagnòstic clínic basat en els símp-
tomes i signes característics, i l'exclusió d'altres causes.

La MA ha de ser diferenciada del deteriorament cognitiu causat per  depressió, trastorns me-
tabòlics, abús de substàncies, i altres malalties neurodegeneratives o vasculars.

La base de treball de seguiment ha d'incloure l’entrevista amb el pacient i l'informant, l'ex-
ploració física i neurològica, proves cognitives, avaluació dels símptomes psiquiàtrics i activi-
tats de la vida diària (AVD), una bateria de proves de laboratori, i la TAC (o ressonància mag-
nètica) del cervell.

L’exploració neuropsicològica formal hauria d’incloure almenys l’exploració de les següents 
funcions cognitives i mentals:
•	Nivell de consciència, percepció d’estímuls, atenció, gnòsies, llenguatge de comprensió i 

expressió, càlcul, memòria episòdica per fets recents, memòria episòdica autobiogràfica, 
praxi constructiva;,funcions executives, raonament abstracte, motivació,vautocontrol i 
introspecció, ideació espontània, i afectivitat i estat emocional.

Cadascun d’aquests dominis cognitius serà explorat per tests i bateries de proves utilitza-
des per la neurologia cognitiva més adients i normalitzades en funció de la població que s’ha 
d’estudiar.
Es recomana que les exploracions de les diferents condicions neurològiques estiguin basades 
en les següents publicacions:
Test neuropsicológico. Fundamentos para una neuropsicología clínica basada en evidencias; 
Principles of behavioral and cognitive neurology; Neuropsychological assessment.

S’han proposat nous criteris de recerca basats en els resultats positius en imatges del cervell 
amb ressonància magnètica (PET o SPECT) i en els biomarcadors, i és particularment impor-
tant en els pacients amb símptomes de lleus a moderats i en cas de dubte sobre el diagnòstic.
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es poden utilitzar com a complement en cas de 
dubte diagnòstic. En pacients amb MA l’AB42 es 
redueix i la Tau i fosfo-Tau són elevats.

En les propostes del nous criteris per al diag-
nòstic de MA preclínica o prodròmica es fa cada 
cop més pertinent l’ús d’aquests paràmetres a la 
pràctica diària. Tot i això, la seva normalització 
està sota consens científic i per ara restringit a 
la recerca.

Electroencefalografia (EEG)
L’EEG pot ser un complement útil en l’avaluació 
diagnòstica de pacients amb deteriorament cog-
nitiu i ha de ser inclòs en el treball de diagnòstic 
dels pacients amb sospita de malaltia de Creut-
zfeldt-Jakob o amnèsia epilèptica transitòria. En 
pacients amb MA, hi ha una desacceleració gene-
ralitzada del ritme de fons. 

Tests genètics
La detecció de mutacions patògenes conegudes 
es pot dur a terme en pacients amb fenotip ade-
quat o una història familiar de demència auto-
sòmica dominant. Això només s’hauria de dur a 
terme en centres especialitzats amb assessora-
ment adequat als cuidadors del pacient i a la fa-
mília, i amb el corresponent consentiment.

A Catalunya el programa PICOGEN ens permet 
fer el diagnòstic de les mutacions i donar suport 
científic i psicològic als portadors que ho dema-
nen, sota un protocol rigorós d’inclusió al pro-
grama i de seguiment.

També és coneguda l’aproximació científica a 
què s’està arribant pel fet de buscar gens rela-
cionats amb la MA esporàdica, la més freqüent, 
amb l’objectiu d’obtenir un mapa de gens de risc 
o de prevenció, i també a l’hora d’ avaluar el re-
sultat contradictori de nous fàrmacs i entendre 
millor el procés de la malaltia Pel que fa aquest 
cas l’ APOE4 és el mes sòlid factor de risc per a la 

MA (Roses, 1993). En el 2010, quatre nous gens 
(CLU, EXOC3L2, BIN1, PICALM) s’han relacio-
nat amb la MA, gràcies a l’esforç de col·laboració 
de grans consorcis científics,i es va replicar i con-
firmar també en la sèrie espanyola.

Els punts clau d’estudi diagnòstic s’observen en 
la taula XI.

i el 100% en una revisió sistemàtica. Per tant, per 
augmentar l’especificitat del diagnòstic clínic, la 
ressonància magnètica (amb un protocol que in-
clou seqüències T1, T2 i FLAIR) pot ser d’utilitat.

Biomarcadors no 
estandarditzats
PET / SPECT
L’SPECT i PET s’utilitzen sovint com a noves tèc-
niques en desenvolupament, especialment en les 
clíniques de memòria i com a complement a les 
imatges estructurals en diagnòstics diferencials 
difícils o bé en estudis de recerca L’objectiu és in-
crementar l’especificitat per augmentar els cri-
teris de diagnòstic clínic i d’imatge estructural. 
En la majoria d’estudis d’imatge funcional s’in-

clouen mesures de flux regionals realitzat amb 
SPECT i mesures de metabolisme de glucosa re-
alitzat amb 18-FDG-PET. Una reducció en el flux 
sanguini o en el metabolisme de la glucosa en les 
àrees parietotemporal és el criteri més comuna-
ment descrit per al diagnòstic de la MA. Actual-
ment estan sorgint nous lligands per a la projec-
ció d’imatge de la càrrega d’amiloide en el cervell 
utilitzant PET, com ara el compost Pittsburgh B, 
AV-45,el FDDNP o darrerament el Fluorbetaben.

Punció lumbar
Es recomana l’anàlisi del LCR amb recompte de 
cèl·lules, proteïnes, glucosa i electroforesi de pro-
teïnes en pacients amb sospita clínica de certes 
malalties i pacients amb quadres clínics atípics. 
La proteïna Tau total a LCR, fosfo-Tau i AB42 

Taula XI.

Punts clau de l’estudi diagnòstic en pacients amb MA possible (adaptació de les 

Directrius EFNS. Waldemar et al., 2007) 

Punts clau

Investigacions bàsiques
•	Examen físic i neurològic.
•	Proves cognitives
•	Avaluació del comportament dels símptomes psiquiàtrics
•	Avaluació de les activitats de la vida diària
•	Proves de laboratori (taxa de sedimentació de la sang, hemograma complet, electròlits 

calci, glucosa, proves de funció renal i hepàtica, i l’hormona estimulant de la tiroide), pro-
ves més extenses per a la sífilis, VIH,  i borrèlia, en casos individuals.

•	TAC cranial sense contrast (o ressonància magnètica -  RNM)

Investigacions suplementàries
•	RNM
•	PET (metabolisme de la glucosa regional) o SPECT (flux sanguini cerebral regional)
•	Punció lumbar: LCR que s’analitzaran per al recompte de cèl·lules, proteïnes, glucosa,  

beta-amiloide, tau, fosfo-tau
•	EEG
•	Genètica (assessorament i) les proves en pacients seleccionats amb una història familiar.
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Tot i les diferències en el mecanisme d’acció dels 
tres IACE, l’evidència actual no proporciona pro-
ves que existeixin diferències significatives entre 
aquests pel que fa a perfils de seguretat i eficàcia.

Memantina ha demostrat eficàcia en monoterà-
pia o bé en combinació amb el IACE, en les eta-
pes moderada i greu.

L’autorització dels IACE i de la memantina, a Ca-
talunya, és regulada pel Consell Assessor per al 
Tractament de la Malaltia d’Alzheimer (CAT-
MA), un organisme que vetlla pel bon ús dels 
fàrmacs (acompliment de criteris de prescripció i 
suspensió, i control de la seguretat). La seva fun-
ció és promoure l’ús racional del medicament i 
aconsellar als òrgans de Govern de la Generalitat 
de Catalunya i del Ministerio de Sanitad y Políti-
cas Sociales davant de l’aparició de situacions en 
les quals calgués una acció especial . En el CAT-
MA estan representades les diferents Societats 
de les especialitats mèdiques que duen a terme 
l’atenció d’aquests malalts (neurologia, geriatria, 
psiquiatria, medicina familiar i comunitària).

Inhibidors de la colinesterasa
La hipòtesi colinèrgica no pot ser suficient per 
explicar completament el deteriorament cogni-
tiu a la MA, però de les diverses estratègies per 
tractar d’augmentar els nivells de l’acetilcolina 
(ACh) només la inhibició de l’enzim acetilcolines-
terasa (IACE) ha donat bons resultats, i fins ara, 
és l’única estratègia que ha obtingut l’aprovació 
per al tractament de la MA lleu a greu. 

El tractament de la MA té el seu punt de sortida 
amb el registre de tacrina, un derivat de l’amino-
acridina, el primer tractament basat en l’evidèn-
cia (ECA), aprovat per les autoritat reguladores 
dels medicament en el 1993, ara en desús. 

Donepezil
El donepezil és un inhibidor altament selectiu 
reversible de l’acetilcolinesterasa basat en pipe-
ridina, comercialitzat des de 1997; assoleix les 
seves concentracions plasmàtiques màximes 
de 2 a 4 hores després d’una dosi oral. La seva 
biodisponibilitat és del 100%, i els aliments no 
afecten la seva absorció. Més del 90% del fàr-
mac està unit a proteïnes. Les concentracions 
plasmàtiques augmenten linealment a mesura 

Actualment es disposa de dos grups 
farmacològics específics per al tractament de la 
MA: els inhibidors de l’enzim acetilcolinesterasa 
(IACE) i un antagonista no competitiu dels 
receptors de l’N-metil-D-Aspartato (NMDA). 
Donepezio, rivastigmina i galantamina, per 
ordre del seu registre, són en el grup dels IACEs i 
memantina en el segon grup.

3.
Tractament específic per 
a la malaltia d’Alzheimer

Estratègies terapèutiques 
farmacològiques

El descobriment de la síntesi i la secreció alte-
rada de l’acetilcolina (ACh) en les neurones coli-
nèrgiques en cervells de pacients amb Alzheimer 
juntament amb la troballa de baixos nivells d’ace-
tilcolina transferasa (CAT) ha ofert una bona es-
tratègia per al tractament de la MA. No obstant 
això, els dèficits colinèrgics no són específics de 
MA i per tant, no és sorprenent que els fàrmacs 
que tracten dèficit colinèrgic puguin exercir efec-
tes sobre altres tipus de demència.

La MA és un trastorn complex del cervell i l’equi-
libri i desequilibri entre els sistemes de neuro-
transmissors pot ser la causa de la disfunció, el 
que significa un potencial limitat de la manipula-
ció d’un sol neurotransmissor. 

Actualment es disposa de dos grups farmacolò-
gics específics per al seu tractament simptomà-
tic, els inhibidors de l’enzim acetilcolinesterasa 
(IACE) i d’un antagonista no competitiu des re-
ceptor de N-metil-D-Aspartat (NMDA). Done-
pezil, rivastigmina i galantamina, per ordre del 
seu registre, estan en el grup dels IACEs i me-
nantina en el segon grup (taula XII). 

Tots aquest fàrmacs han estat recomanats en les 
diferents guies de pràctica clínica per al tractament 
simptomàtic de la MA, i acoten la seva prescrip-
ció en relació als beneficis evidenciats en estudis 
científics previs. L’ús dels IACEs està recomanat 
en persones que pateixen MA de lleu a modera-
da, excepte pel NICE que els recomana en l’estadi 
moderadament greu de la malaltia, és a dir que en 
l’escala MMSE puntuïn entre 10 i 20 punts.

L’efecte dels IACE sobre les funcions cognitives 
en la MA han mostrat significança estadística 
entre els diferents ECA realitzats, amb millora 
sobre el placebo d’ 1 punt en el MMSE i 3 punts 
en ADAS-cog -.

Taula XII.

Punts clau en el tractament de la MA 

La farmacoteràpia de la MA ha progres-
sat en els últims 10 anys amb l'aparició de 
tractaments racionals destinats a la repo-
sició de neurotransmissors. 

Totes les combinacions per  millorar l'aten-
ció i l'estat d'alerta i tenir els beneficis glo-
bals per al pacient i el cuidador no sempre 
es reflecteix en millores en les puntuaci-
ons cognitives.

Els inhibidors de la colinesterasa (IACEs)  
donepezil,  rivastigmina i galantamina han 
demostrat una eficàcia constant en la cog-
nició a través de l'espectre de la MA de 
molt lleu o lleu / moderat i greu,  i també 
han demostrat que milloren aspectes no 
cognitius (per exemple, símptomes neu-
ropsiquiàtrics, la càrrega del cuidador i les 
activitats de la vida diària (AVD).

La Memantina, antagonista del receptor 
NMDA ha demostrat eficàcia per MA greu 
a moderada i pot tenir avantatges per al 
tractament dels símptomes no cognitius 
relacionats amb l'agitació.

Els tractament actuals estan limitats en el 
temps i se suspendran  si no mostren efi-
càcia, davant reaccions adverses greus i en 
presència d’altres patologies que contrain-
diquin la seva administració.
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al dia; però ja està disponible una formulació 
d’alliberament lent que proporciona l’adminis-
tració una vegada al dia, cosa que fa que sigui 
un gran avantatge en termes d’efectes secunda-
ris i compliments. 

Té el mateix perfil típic dels colinèrgics pel que 
fa a efectes secundaris, encara que com es trac-
ta d’un inhibidor de l’AChE és menys potent i és 
menys probable que produeixi efectes sobre el 
son i les rampes musculars. 

La galantamina s’absorbeix bé, i la biodisponibi-
litat és propera al 90%. Té una semivida d’elimi-
nació terminal de 7 hores i una farmacocinètica 
lineal en dosi de 8-32 mg/dia. El 18% s’uneix a 
proteïnes. 

Els estudis han demostrat una vegada més evi-
dència de millora cognitiva amb resultats de 3 
punts en l’escala ADAS-Cog i 1 punt en el MMSE, 
resultats similars al donepezil.Els estudis de se-
guiment, indiquen el manteniment d’aquest be-
nefici al voltant de 4 anys.

Futur ús dels inhibidors de la colinesterasa
L’evidència acumulada per més de 30 coordina-
dors d’estudis de revisió (RCs) sembla indicar 
que el tractament primerenc i continu confereix 
el màxim benefici als pacients.

Els avantatges a llarg termini del tractament 
continuat, malgrat la progressió de la malaltia 
ens qüestiona l’eficàcia dels instruments em-
prats, l’inici de la prescripció o bé si caldrien es-
tudis amb un intent d’augment de dosi. 

Glutamat i calci
Memantina
Aquest antagonista del receptor de N-metil-
D-aspartat (NMDA) bloqueja les accions del 
glutamat en aquest lloc, millora la transmissió 
sinàptica, i evita l’alliberació de calci o d’amb-
dues, i pot proporcionar neuroprotecció. La 

memantina s’absorbeix bé i té una semivida de 
70 hores o més. S’administra a dosi de 10 mg/
dia dues vegades per dia seguint l’esquema de 
dosi utilitzat en els estudis que van establir la 
seva eficàcia. Actualment es presenta en una 
única dosi de 20 mg/dia, amb beneficis simi-
lars quant al retard de la pèrdua cognitiva i al 
deteriorament en el funcionament en les acti-
vitats quotidianes. amb la mateixa eficàcia. La 
memantina ha confirmat la seva eficàcia en la 
MA moderada i greu. 

En la MA moderada a greu, els malalts, MMSE 
3-15, van mostrar beneficis amb la memantina 
20 mg/día en cognició amb una millora mitjana 
de 2,97 punts en l’escala SIB, millora mitjana en 
el ADCS-ADLsev de 1,27 i també una millora en 
el NPI de 2,76 punts sobre un total de 144.

Estratègies terapèutiques 
no farmacològiques en la 
malaltia d’Alzheimer

Són totes aquelles intervencions suficientment 
conceptualitzades, estructurades i replicables, de 
naturalesa física, cognitiva, o conductual que es 
realitzen de forma directa sobre el pacient o so-
bre el cuidador informal i que produeixen bene-
ficis clínicament rellevants. 

Les mesures no farmacològiques consten d’una 
definició precisa del procediment, tenen un pa-
tró temporal d’administració, s’estructuren en 
sessions i tenen una durada determinada en el 
temps. Cada cop hi ha més documentació i evi-
dència científica de la seva eficàcia terapèutica 
que dóna suport a la seva recomanació.

S’inclouen dins d’aquest tipus d’intervenció: 
l’estimulació física i cognitiva, el maneig dels 
trastorns conductuals, l’estimulació de les ac-
tivitats de la vida diària i el suport al cuidador 
informal. Aquestes mesures integrades en pro-

que augmenta la dosi. La semivida del fàrmac 
és al voltant de 70 hores. 

El donepezil ha confirmat la seva eficàcia en la 
MA lleu, moderada i greu. La dosi d’inici reco-
manada és de 5mg/día durant 4 setmanes i s’ha 
d’augmentar posteriorment a 10mg/dia.

La dosi de 10 mg/día mostra lleugers beneficis 
sobre la dosi de 5 mg/día en la majoria dels estu-
dis, però no en tots.

A nivell cognitiu, donepezil va demostrar una 
millora estadísticament significativa respecte a 
placebo en l’escala ADAS-Cog a les 24 setmanes, 
tant en la dosi de 5 mg/dia (-2,01 punts) com 10 
mg/dia (-2,80). Pel que fa al MMSE, a les 52 set-
manes, la dosi de 10 mg/dia va proporcionar una 
millora de 1,84 punts.

Actualment hi ha una clara evidència, amb l’anà-
lisi dels assaigs clínics, que els canvis en els símp-
tomes conductuals o no cognitius són també 
una característica de la resposta a donepezil, par-
ticularment els símptomes afectius com l’apatia, 
l’ansietat i la depressió, però un estudi ha demos-
trat que no hi ha cap benefici específic sobre agi-
tació. Un estudi molt positiu mostra beneficis 
clars del donepezil en malaltia d’Alzheimer mo-
deradament greu i en els assaigs recents també 
mostren beneficis clars del donepezil en la ma-
laltia d’Alzheimer greu. 

La tolerabilitat és bona en comparació amb el 
placebo, però es presenten efectes secundaris 
com nàusees, vòmits, diarrea, rampes musculars 
(causades pels efectes nicotínics), estimulació 
lleu i somnis vius a la nit, que a vegades són ater-
ridors. Altres possibles efectes col·laterals menys 
habituals del donepezil són efectes colinomimè-
trics muscarínics, com urgència o incontinència 
urinària, sudoració, rinorrea i síncope. Els efec-
tes col·laterals gastrointestinals més comuns so-
len ser transitoris i responen a la privació a curt 
termini del fàrmac o a la disminució de la dosi.

Rivastigmina
La Rivastigmina és un carbamat que inhibeix de 
manera reversible tant l’acetilcolinesterasa com 
la butirilcolinesterasa. S’absorbeix amb rapidesa 
quan s’administra per via oral i, la biodisponibi-
litat és de 0,36, però només el 40% està unit a 
proteïnes. La semivida d’eliminació és al voltant 
de 2 hores. Els efectes de la rivastigmina són do-
sidependents. 

La incidència dels efectes col·laterals relacionats 
amb el tractament són dosidependents i minven 
amb la reducció de la dosi. Els efectes col·laterals 
més comuns són del tipus colinèrgic, amb nàuse-
es, vòmits, diarrea i anorèxia. 

En un inici, la rivastigmina es presentava en 
càpsules de 1,5, 3, 4,5 i 6 mg, El fàrmac s’admi-
nistrava dues vegades per dia amb els aliments 
amb l’ajust de dosi en un interval mínim de 2 
setmanes, però l’experiència clínica indica que 
es van trobar menys efectes col·laterals amb 
ajusts de la dosi a intervals de 4 setmanes i, des-
près d’un àpat complet. Fins i tot amb aquestes 
modificacions, les nàusees, els vòmits i la diar-
rea tendeixen a limitar la dosi, ja que la majoria 
dels pacients no poden assolir la dosi de 12 mg/
dia. Per aquesta raó, s’ha desenvolupat un pegat 
transdèrmic en dosi de 4,6 i 9,5 mg/24 hores, 
que presenta dos terços menys d’efectes coli-
nèrgics gastrointestinals que la dosi bioequiva-
lent oral. Es recomana començar amb 4,6 mg/
dia durant 4 setmanes.

La rivastigmina ha confirmat la seva eficàcia en 
la MA lleu i moderada tant en cognició amb una 
millora de 1,99 punts en ADAS-Cog comparat 
amb grup placebo a les 26 setmanes, com en les 
AVD, encara que de forma moderada. 

Galantamina 
La galantamina és un inhibidor competitiu, 
reversible i específic de la AChE amb una vida 
mitjana d’aproximadament 8 hores, per la qual 
cosa requereix ser administrada dues vegades 



110 

Guies mèdiques de la Societat Catalana de Neurologia

    111

Diagnòstic i tractament de la malaltia d’Alzheimer

asimptomàtics es deixarà en mans de profes-
sionals altament qualificats (bona pràctica 
mèdica).
 —La RM no està indicada com a exploració ha-
bitual per al diagnòstic de MA (bona pràcti-
ca mèdica) tot hi que en certes ocasions pot 
posar de manifest una comorbiditat vascular 
i també augmentar l’especificitat del diagnòs-
tic de MA si es disposen de mitjans per quan-
tificar l’atròfia mesial temporal (grau de re-
comanació A)
 —És d’esperar que quan es revisi aquesta guia 
es pugui parlar de tractaments ant-beta-ami-
loide, dels quals no s’ha fet cap comentari, ja 
que els estudis en marxa encara no disposen 
de resultats i no han estat publicats. 

grames d’estimulació global o polivalent, per-
meten:

 — Incrementar els processos de neuroplasticitat.
 —Reduir o minorar la pèrdua cognitiva.
 —Ajudar el pacient a potenciar la seva inde-
pendència funcional.
 —Afavorir la tasca del cuidador.

La guia NICE classifica les teràpies psicocogni-
tives en estimulació cognitiva, rehabilitació cog-
nitiva i entrenament cognitiu. L’estimulació cog-
nitiva inclouria aquelles teràpies que impliquen 
exposició i participació en activitats i materials 
que requereixen algun tipus de processament 
cognitiu general i que es realitzen habitualment 
en grup . En contraposició, el entrenament cog-
nitiu inclouria aquelles teràpies focalitzades en 
un únic domini cognitiu. La rehabilitació cogni-
tiva faria referencia a aquelles teràpies específi-
cament dissenyades per cobrir les necessitats 
d’un individu concret i per tant es realitzen de 
forma individual. 

4.
Recomanacions

 —Criteris de MA: l’evolució del concepte de 
MA ha passat de l’ús de criteris clínic cen-
trats en la síndrome de demència per arribar, 
fent ús dels coneixements aportats pels nous 
biomarcadors, al concepte de MA biològica 
asimptomàtica i prodròmica. Caldria pro-
cedir a partir d’aquests supòsits i establir 
uns nous conceptes operatius que determi-
nin el seu diagnòstic i a partir del debat i la 
controvèrsia dels grups de recerca, amb la 
proposta del nou lèxic per la MA sustentada 
per biomarcadors, tant de neuroimatge (PET 
convencional per mesurar l’hipometabolis-
me de la glucosa o bé els marcadors d’Abeta ) 
com en LCR. En els propers anys, quan es re-
visi aquesta guia, esperem que la controvèr-
sia hagi quedat del tot aclarida per consens.
 —Seguint les recomanacions de la Guía oficial 
para la práctica clínica en demencias de la SEN, 
considerem: pel que fa a l’anàlisi del LCR que 
avui encara no està indicat per al seu diagnòs-
tic en la practica clínica i es fa per descartar 
una altra malaltia (bona pràctica mèdica) La 
determinació de les xifres de l’isoforme fos-
forilada de la proteïna tau i del pèptid ab42 
poden augmentar l’especificitat del diagnòs-
tic de MA en casos concrets (grau de reco-
manació A)
 —El genotip de l’ ApoE no ha de fer-se de ma-
nera habitual (grau de recomanació A) i el 
cribat per demostrar la mutació patogènica 
es farà en els malalts amb història de trans-
missió autosòmica dominant de la malaltia 
sempre que dictin el seu consentiment infor-
mat i que es disposi d’un departament qua-
lificat per fer consell genètic familiar (bona 
pràctica mèdica). L’estudi genètic de familiars 
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1.
Definició i 
classificació  
de les epilèpsies

1.1. Definició de crisi 
epilèptica i d’epilèpsia

Crisi epilèptica

Clàssicament s’ha definit una crisi epilèptica com 
l’aparició de símptomes i signes derivats de l’acti-
vació excessiva i hipersincrònica de les neurones 

del còrtex cerebral. Aquests símptomes i signes 
apareixen de forma brusca i tenen una duració 
retallada en el temps (en la majoria dels casos de 
segons a pocs minuts), són transitoris i paroxís-
tics. Clínicament la seva forma de presentació és 
molt variada: alteracions de consciència, altera-
cions motores, autonòmiques, sensitives, senso-
rials o psíquiques.

Crisi epilèptica provocada o 
simptomàtica aguda 
Es considera que una crisis epilèptica és simp-
tomàtica aguda quan es produeix en estreta 
relació temporal amb una afectació sistèmica o 
cerebral. Es consideren crisis simptomàtiques 
agudes les que es produeixen durant la primera 
setmana després de patir un ictus, un traumatis-
me craneoencefàlic, després de cirurgia intrace-
rebral o després de patir anòxia cerebral. També 
pot ser la primera manifestació d’un hematoma 
subdural o produir-se en la fase aguda d’una in-
fecció del sistema nerviós central o durant un 
brot d’una malaltia autoinmune, com per exem-
ple en un brot d’esclerosis múltiple. Són també 
causa de crisis epilèptiques provocades agudes, 

Diagnòstic 
i tractament de 
les epilèpsies
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1.3. Terminologia  
i conceptes

La nova classificació del 2010 proposa també una 
redefinició o modificació de termes i de conceptes. 
A continuació es defineixen els més importants.

Tipus de crisis 

Crisis generalitzades 
Crisis originades en una zona que presenta propa-
gació a través de circuïts bilaterals que inclouen re-
gions corticals i subcorticals i no necessàriament 
han d’incloure tot el còrtex. 

Crisis focals
Crisis originades en circuïts que es limiten a un 
hemisferi. Poden originar-se en estructures sub-
corticals. L´inici ictal sempre és el mateix encara 
que pot tenir diferents patrons de propagació. 

Etiologia

Genètica (substitueix el terme ‘idiopàtic’)
Es considera que una epilèpsia és d’origen ge-
nètic quan s’ha descobert el gen causant (SC-
N1A en la síndrome de Dravet) o existeix una 
transmissió dintre de la família que és suggesti-
va de malaltia genètica. 

Idiopàtic
Terme àmpliament utilitzat en les classifica-
cions de 1986 i del 2001 i que desapareix en 

la classificació del 2006 i en la classificació del 
2010. El terme idiopàtic comprenia benignitat 
pel que fa a pronòstic i una suposada etiologia 
genètica en síndromes de característiques elec-
tro-clíniques ben definides, que pertanyien tant 
al grup de les epilèpsies generalitzades com al 
de les epilèpsies focals. 

Segons la ILAE s’hauria de prescindir del terme 
idiopàtic i parlar de genètic ens els casos en què 
existeixi una clara etiologia genètica. En la majo-
ria d’aquestes epilèpsies generalitzades idiopàti-
ques, aquesta etiologia genètica no està demos-
trada; per la qual cosa pensem que continuarà 
mantenint-se la terminologia antiga: “epilèpsia 
idiopàtica”. 

Per aquest motiu i perquè en la actualitat és un 
terme emprat en la “pràctica clínica habitual” 
s’utilitza en la realització d’aquesta guia. 

Estructural o metabòlica
Es considera que una epilèpsia és de causa es-
tructural o metabòlica quan les lesions estruc-
turals, les alteracions metabòliques o diferents 
malalties s´han associat a un augment del risc de 
patir epilèpsia (per exemple, lesió encefalomalà-
cica en el lòbul frontal dret secundària a un trau-
matisme craneoencefàlic).

Desconeguda 
(substitueix el terme ‘criptogènic’)
S’han d’incloure en aquest apartat totes les epi-
lèpsies de les quals se’n desconeix la causa.

Malaltia versus Síndrome 

 Aquest termes són àmpliament utilitzats des de 
fa molts anys, però des de la ILAE es proposa la 
següent nomenclatura.

els trastorns metabòlics severs i la intoxicació o 
deprivació d’alcohol, drogues o fàrmacs.

Epilèpsia 

Es considera que una persona pateix epilèpsia 
després de patir una crisis epilèptica única no 
provocada si a més presenta un factor de risc per-
sistent de patir epilèpsia, com pot ser una lesió 
isquèmica cortical en un estudi de neuroimatge 
o un electroencefalograma (EEG) patològic (amb 
activitat epileptiforme intercrítica). La Lliga In-
ternacional contra l´Epilèpsia (ILAE) afegeix a la 
definició d’epilèpsia les conseqüències neurobio-
lògiques, cognitives, psicològiques i socials que 
en poden derivar. De totes maneres, els mateixos 
autors consideren que hauríem de parlar d’epi-
lèpsia possible després de patir una crisis no 
provocada i de presentar estudis complementa-
ris no concloents i utilitzar el terme d’epilèpsia 
definida per a pacients que hagin patit dues cri-
sis provocades separades entre si per un període 
de temps superior a 24 hores. 

El diagnòstic d’epilèpsia es basa fonamentalment 
en una anamnesi i una exploració física detingu-
des que es complementen amb un EEG i una pro-
va d’imatge estructural. La ressonància magnèti-
ca cerebral (RM) és la prova de primera elecció. 
La tomografia axial computada és part de la ruti-
na diagnòstica a urgències, però no ha de substi-
tuir la RM per a l’avaluació completa. En alguns 
casos d’epilèpsies benignes (absències infantils, 
epilèpsia mioclònica juvenil, epilèpsia rolàndica 
benigna) amb presentació típica no és necessari 
realitzar proves d’imatge.

Epilèpsia activa

Es considera que un pacient pateix una epilèpsia 
activa si ha patit una crisi epilèptica en els últims 5 
anys, a la inversa es parla d’epilèpsia en remissió.

Epilèpsia fàrmacoresistent

Es pot parlar d’epilèpsia fàrmacoresistent des-
prés que hagin fallat dos fàrmacs (utilitzats en 
monoteràpia o politeràpia) sempre que aquests 
fàrmacs fossin adequats per al tipus d’epilèpsia i 
sempre que fossin ben tolerats i s´ utilitzessin en 
les dosis adequades. 

1.2. Classificació de  
les epilèpsies

Classificacions o propostes de classificació pre-
sentades fins a l’actualitat. 

Des de 1969 fins a l´ actualitat, a causa als aven-
ços que s’han produït en el camp de l´ epilèp-
sia, s’han modificat conceptes, terminologia i 
classificació tant de les crisis com d’epilèpsia. 
Existeix molta confusió sobre quina ha de ser la 
classificació vigent en l’actualitat (2010) ja que 
les classificacions més recents (2006, 2010) no 
han substituït completament les classificacions 
prèvies (classificació de crisis de 1981 i d’epilèp-
sies de 1989). Les principals classificacions in-
ternacionals de crisis i d’epilèpsies i any de pu-
blicació son:

 —Classificació de crisis 1981 (Comission, 1981) 
2001 (Engel,2001) 2010 (Berg, 2010) 
 —Classificació d’epilèpsies 1989 (Comission, 
1986) 2006 (Engel, 2006)
 —Terminologia i conceptes 2010 (Berg, 2010)

En els annexos es detalla la classificació actual de 
crisis epilèptiques (annexos 1), la darrera clas-
sificació de epilèpsies i síndromes epilèptics del 
2010 (annexos 2) i també la classificació de les 
epilèpsies de 1989 (annexos 3). 
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2.
Mètodes 
diagnòstics

2.1. Anamnesi

La història clínica és l’eix central en el qual es 
basa el diagnòstic de crisi epilèptica i d’epilèp-
sia. És fonamental que els pacients siguin ava-
luats per personal expert en aquesta patologia, 
dedicar-hi el temps necessari, obtenir informa-
ció de testimonis i efectuar un interrogatori 
sistematitzat per aconseguir les dades comple-
tes i adequades. Un esquema a l’hora d’extreu-
re les dades mínimes necessàries seria el de la 
taula I:

El diagnòstic diferencial s´ha d´establir amb 
qualsevol malaltia que cursi amb episodis d’apa-
rició sobtada i transitoris de disminució del ni-
vell de vigilància, com les síncopes cardíaques 
o vasovagals i alguns trastorns del moviment, 
entre d’altres. Les exploracions complementàries 
que s’han de realitzar en cada cas s’han d’indivi-
dualitzar. 

Encara que no hi ha cap símptoma que permeti 
amb seguretat discriminar entre una crisi epi-
lèptica o una crisi d’una altra etiologia, la pre-
sència de confusió postictal i la mossegada de 
llengua van molt a favor d’epilèpsia enfront de 
síncope. 

2.2. EEG, vídeo-EEG i 
magnetoencefalografia

L’Electroencefalograma (EEG)

L’EEG és una exploració funcional cerebral. 
L’EEG registra l’activitat elèctrica cerebral gene-
rada per la suma espaial i temporal dels poten-
cials postsinàptics de les neurones piramidals 
del còrtex cerebral mitjançant elèctrodes de su-
perfície col·locats al cuir cabellut. 

Els elèctrodes s’han de col·locar seguint el siste-
ma internacional 10/20. A més és recomanable 
col·locar elèctrodes per enregistrar simultània-
ment els moviments oculars, l’electrocardiogra-
ma i la respiració. Hi ha uns estàndards interna-
cionals tècnics bàsics per a la realització de l’EEG. 
Les dues exploracions EEG habituals emprades 
en el diagnòstic de l’epilèpsia són:

EEG basal o de rutina: Habitualment en estat 
de vigília i amb ulls tancats. Ha de tenir una du-
ració d’uns 30 minuts i incloure l’exploració de la 
reactivitat mitjançant la maniobra d’obrir i tancar 
ulls i les estimulacions bàsiques de la hiperventilació 
durant 3-4minuts i l’estimulació lluminosa inter-
mitent (ELI) a diferents freqüències.

EEG amb privació de son: Ha d´incloure un pe-
ríode de vigília i un de son espontani, que inclo-
gui uns 20 minuts de son. 

Es realitzen també EEG amb elèctrodes especi-
als, esfenoidals o zigomàtics, útils quan se sospita un 
focus epilèptogenic profund i polisomnografies o 
EEG de son de més durada davant de determina-
des crisis o patologies de clar predomini nocturn. 

L’EEG en l’estudi de l’epilèpsia busca registrar 
descàrregues epilèptiques intercrítiques 

Síndrome electroclínic
Aquest terme es recomana de reservar-lo per al 
grup de patologies en què estan totalment defi-
nides les seves característiques (edat de presen-
tació, tipus de crisis, característiques electroen-
cefalogràfiques).

Constel·lacions 
Grup de patologies en les quals no s’han des-
crit completament les característiques elec-
troclíniques; l’edat d’inici no és un factor que 
defineix les constel·lacions. Es consideren 
constel·lacions: a l’epilèpsia del lòbul temporal as-
sociada a esclerosis mesial, a l’hamartoma hipota-
làmic amb crisis gelástiques, a les hemiconvulsions-
hemiplègia-epilèpsia i al prèviament anomenat 
síndrome de Rasmussen.

Epilèpsies metabòliques i 
estructurals 
Epilèpsies secundàries a lesions estructurals o a 
alteracions metabòliques que no presenten un 
patró electroclínic definit.

Epilèpsies de causa no coneguda 
Aquest terme vindria a substituir el terme crip-
togènic de les classificacions anteriors.

Autolimitat

Tant el terme idiopàtic com el terme benigne 
tenen marcada importància clínica. Es recoma-
na substituir el terme benigne per autolimitat 
en aquelles entitats que tenen alta probabilitat 
de remissió espontània a una edat determinada 
(per exemple l’epilèpsia rolàndica benigna, que 
segons les propostes de la ILAE de la nova clas-
sificació s’hauria de passar a anomenar: epilèpsia 
rolàndica autolimitada).

Farmacosensible 

Les síndromes considerades fins ara idiopàtiques 
tendeixen a ser, en la majoria dels casos, farma-
cosensibles. La diagnosi es realitza per pronos-
ticar una ràpida resposta al tractament. 

Encefalopatia epilèptica

Aquest terme pot utilitzar-se, segons la ILAE, 
per a caracteritzar síndromes; però, també per-
sones concretes. Ha d´utilitzar-se quan es con-
sideri que existeix una alta probabilitat de pre-
sentar clínica d’encefalopatia o d’empitjorar-la 
des de l’inici de l’epilèpsia. En cas de diagnosti-
car una persona concreta ha de demostrar-se 
que existeix un retard en les adquisicions que els 
correspondrien per l’edat o que hi ha una pèrdua 
d’adquisicions cognitives. Aquest fenomen és 
més freqüent en la infància, però s’ha de recor-
dar que també pot succeir en l’edat adulta. 
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(DEI) i en ocasions aconsegueix el registre de 
crisis. Són DEI:

 —Punta: potencial punxegut, generalment ne-
gatiu, de 20-70 milisegons de durada i ampli-
tud variable, que es diferencia de l’activitat de 
base i pot aparèixer aïlladament o de forma 
repetitiva. Poden tenir una distribució focal, 
multifocal o generalitzada.
 —Ona aguda: Té les mateixes característiques 
que una punta, excepte una major duració, 
entre 70 i 200 milisegons.
 —Punta-ona: punta seguida d’una ona lenta. 
La distribució pot ser focal o generalitzada. La 
freqüència de les descàrregues generalitzades 
s’associen a diferents tipus d’epilèpsia.
 —Polipunta: Sèrie de dues o més puntes con-
secutives.
 —Polipunta-ona: Successió de dues o més pun-
tes associades a una o més ones lentes.

La presència de DEI té significació diagnòstica en 
epilèpsia, si bé un 2-3% de la població adulta i 
>5% de la població pediàtrica pot tenir DEI sense 
epilèpsia. Les tècniques d’activació habituals en 
EEG, hiperventilació, ELI, registre amb privació 
de son i registre durant el son, incrementen la 
detecció de DEI.

La hiperventilació és la millor tècnica d’activa-
ció de les absències. Un EEG amb privació de son 
incrementa de forma significativa la probabilitat 
d’enregistrar DEI, quan se sospita una epilèpsia 
generalitzada idiopàtica i no s’ha enregistrat DEI 
amb un EEG de rutina. En la síndrome de Panayi-
otopoulos, l’ epilèpsia benigna de la infància amb 
puntes centrotemporals, l’epilèpsia frontal nocturna 
autosòmica dominant, l’encefalopatia epilèptica amb 
punta-ona contínua durant el son i la síndrome de 
Landau-Kleffner les DEI estan presents especial-
ment o exclusivament durant el son.

Les exploracions EEG efectuades durant les 
primeres 24 hores després d’una crisi aug-
menten la probabilitat d’enregistrar DEI (es-
tudis classe III, grau de recomanació C). La 

sensibilitat de l’ EEG augmenta amb la realitza-
ció d’EEG successius del 55 al 80-90%, fins a 3 
EEG. A partir del 4º EEG normal, la rendibilitat 
diagnòstica d’un nou EEG és baixa. Un EEG nor-
mal no exclou el diagnòstic d’epilèpsia. 

Monitorització Vídeo-EEG 
(VEEG)
 El VEEG està indicat quan després d’una anam-
nesi i EEGs pertinents no aconseguim establir 
amb seguretat si es tracta o no d’epilèpsia i/o de 
quin tipus d’epilèpsia. L’objectiu del VEEG és el 
registre crític d’una o vàries crisis. 

El VEEG permet el registre simultani de la semiolo-
gia de les crisis, l’ EEG i l’ ECG, i possibilita la iden-
tificació de patrons EEG durant els episodis que 
determinin el diagnòstic i tipus d’epilèpsia, altera-
cions ECG que indiquin l’existència de patologia 
cardíaca o bé dades semiològiques atípiques sense 
alteracions en els registres EEG i ECG que suggerei-
xin la presència de fenòmens no epilèptics.

El VEEG es útil per a: (grau de recomanació U):
 —La identificació de fenòmens paroxístics. La 
seva caracterització semiològica i classificació 
etiològica quan el tipus de crisi epilèptica i sín-
drome epilèptica no estan ben definides i pel 
diagnòstic diferencial entre crisis epilèptiques i 
altres fenòmens paroxístics no epilèptics.
 —La coexistència de crisis epilèptiques i cri-
sis psicògenes o seudocrisis en un percentat-
ge no menyspreable de pacients fa del VEEG 
una exploració indispensable per a la confir-
mació del diagnòstic en aquells pacients amb 
epilèpsia mal controlada.
 —L’avaluació prequirúrgica en pacients amb 
epilèpsia refractària per a caracteritzar i loca-
litzar les crisis.
 —La monitorització de l’estat de mal epilèptic, 
principalment quan tenen una duració supe-

Taula I.

Dades de l’anamnesi que són d’utilitat en el diagnòstic de les crisis epilèptiques

Antecedents personals •	Període perinatal
•	Crisis febrils
•	Desenvolupament psicomotor
•	Antecedents de meningoencefalitis 
•	Antecedents de traumatisme craniencefàlic
•	Antecedents d´altres malalties neurològiques
•	Antecedents psiquiàtrics
•	Tractaments concomitants
•	Dominància manual

Antecedents familiars •	Crisis febrils
•	Epilèpsia

Malaltia actual •	Edat de la 1ª crisi
•	Tipus de crisis
•	Recollida cronològica i minuciosa de la semiologia de les crisis: 

tipus de símptomes, seqüència de la seva aparició, durada de 
les crisis, període postcrític...
•	Predomini horari de les crisis, freqüència de presentació, 

desencadenants,...
•	Patologia psiquiàtrica associada
•	Altres patologies o tractaments concomitants
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Constitueixen una excepció i no es considera 
necessari la realització d’un estudi de neu-
roimatge TAC o RM cerebral en les següents cir-
cumstàncies: 1) els nens que han patit una con-
vulsió febril; 2) quan s’identifica una etiologia 
tòxicometabòlica; 3) en totes les síndromes elec-
troclíniques classificades prèviament com idiopà-
tiques a qualsevol edat (p.ex. epilèpsia mioclònica 
juvenil) i benignes de la infància (p.ex. epilèpsia 
parcial benigna amb puntes centrotemporals).

Neuroimatge funcional

Es tracta de tècniques dirigides a localitzar el fo-
cus epilèptic. S’utilitzen habitualment a Unitats 
d’Epilèpsia en l’avaluació prequirúrgica de pa-
cients amb una epilèpsia focal farmacoresistent, 
sense una clara lesió a la RM cerebral, amb lesions 
molt extenses unihemisfèriques, amb resultats 
no congruents en l’avaluació prequirúrgica, per 
planificar la col·locació d’estudis EEG-invasius i 
per delimitar les àrees eloqüents.

SPECT ictal/SISCOM
La tomografia per emissió de fotó simple o 
SPECT determina els canvis de perfusió cere-
bral relacionats amb les crisis epilèptiques. El 
fonament de l’SPECT ictal es basa en l’incre-
ment significatiu de la perfusió cerebral en les 
regions implicades en la generació de la crisi. Es 
pot mesurar mitjançant la utilització d’un ra-
diotraçador, habitualment l’HMPAO, que té ca-
pacitat per travessar la barrera hematoencefàli-
ca i fixar-se dins la cèl·lula cerebral. La injecció 
s’ha de realitzar durant la crisi epilèptica, tot 
estant el pacient monitoritzat per vídeo-EEG, 
i requereix personal especialitzat en el maneig 
de material radioactiu i la col·laboració amb un 
servei de medicina nuclear. 

L’SPECT ictal determina de forma no invasiva 
la zona d’inici ictal; és a dir, la regió epileptogè-
nica. Una de les seves principals limitacions, és 

que sovint mostra tant la zona d’inici de les crisis 
com les seves vies de propagació.

El procediment de l’SPECT interictal és simi-
lar, però es realitza quan el malalt està lliure de 
crisis per un període d’almenys 24 hores. Men-
tre l’SPECT ictal localitza la zona epileptogènica 
com una zona d’hiperperfusió, l’ SPECT interic-
tal ho fa com una zona d’hipoperfusió. 

Quan es sostreuen els canvis de perfusió interic-
tals als ictals, s’obtenen les zones que experimen-
ten un increment de perfusió durant les crisis. El 
SISCOM (Substraction Ictal SPECT Coregistred to 
MRI) és el coregistre d’aquestes zones d’hiper-
perfusió amb la RM cerebral. El SISCOM millora 
la resolució anatòmica de l’SPECT i ha demostrat 
una major especificitat en la localització de la re-
gió epileptògena.

PET cerebral
La tomografia per emissió de positrons (PET) 
és una tècnica de neuroimatge funcional que 
utilitza marcadors radioactius, el més habitual 
el 18-F-fluorodeoxyglucosa (FDG), que injec-
tat per via endovenosa, i després de travessar la 
barrera hematoencefàlica, es distribueix intracel-
lularment de manera proporcional a la tasa de 
glicolisis, i proporciona una mesura directa de la 
demanda energètica cerebral.

El PET ens permet delinear la zona epileptogèni-
ca a partir de la informació obtinguda en el pe-
ríode interictal. Mostra en general una àrea d’hi-
pometabolisme focal sobre la regió del còrtex 
cerebral que està implicada en la generació de les 
crisis epilèptiques. 

La sensibilitat del PET-FDG en l’epilèpsia tem-
poral és molt alta,del 70-85%,i sembla ser que 
menor en l’epilèpsia extratemporal. De totes 
maneres és molt útil en la identificació de mal-
formacions del desenvolupament cortical o dis-
plàsies corticals, i mostra una àrea d’hipome-

rior a 60 minuts, per comprovar l’efectivitat 
del tractament i detectar crisis epilèptiques 
subclíniques i estats de mal subtils.
 —El diagnòstic de fenòmens paroxístics no 
epilèptics durant el son, quan es realitza 
VEEG en estat de son.

Quant a la durada del VEEG, dependrà de les ca-
racterístiques del pacient i de l’epilèpsia; i sobre-
tot de la freqüència de les crisis. Quan es trac-
ta d’una avaluació prequirúrgica, la duració del 
VEEG sol ser de 4-6 dies. En l’actualitat, l’abara-
timent dels aparells està permetent la realització 
de vídeo simultani en molts laboratoris d’EEG on 
es realitzen només EEG convencionals. Aquesta 
situació, encara que el registre VEEG sigui de cur-
ta durada i les possibilitats d’enregistrar una crisi 
escassa, significa un enriquiment indubtable en 
el procés diagnòstic. Ara bé, això no ha d’impedir 
la realització d’una monitorització VEEG de més 
duració en les situacions abans esmentades. 

Magnetoencefalografia (MEG)

La MEG és una tècnica incruenta que registra 
l’activitat funcional cerebral, mitjançant la cap-
tació de camps magnètics. El seu ús està limitat 
pel seu elevat cost. 

La combinació de les dades obtingudes per la 
MEG i l’EEG, donada la seva complementarietat, 
poden aportar informació molt valuosa en la cor-
recta localització del focus epilèptic i la delimita-
ció d’àrees eloqüents d’una manera no cruenta. 

2.3. Tècniques d’imatge

RM i TAC cerebral

S’utilitzen per a identificar alteracions estructu-
rals que requereixin un tractament específic i per 
ajudar en el diagnòstic etiològic o sindròmic. La 
RM cerebral és, per la seva sensibilitat, la prova 
d’elecció en l’avaluació del pacient epilèptic. 

La TAC cerebral conserva el seu paper quan hi ha 
una contraindicació per a la RM i en l’avaluació 
d’una primera crisi al servei d’urgències. En un 
malalt amb una primera crisi, la TAC cerebral és 
suficient per a descartar lesions cerebrals que re-
quereixin tractament urgent. La realització d’una 
TC a un nen amb una primera crisi amb recupera-
ció de l’estat neurològic basal no està justificada.

En un segon temps i de forma programada s’ha 
d’efectuar una RM cerebral que ens permetrà 
identificar les lesions més freqüents associades a 
epilèpsia i que passen desapercebudes en una TAC 
per la seva baixa sensibilitat. La patologia més so-
vint relacionada amb epilèpsia focal resistent és l’es-
clerosi mesial temporal, tumors glials de baix grau 
(astrocitoma grau I/II, oligodendroglioma), tumors 
de estirp neuronal (ganglioma, gangliocitoma, tumor 
neuroepitelial disembrioplàsic), encefalomalàcia pos-
traumàtica i malformacions vasculars (cavernomes). 

S’ha de realitzar un protocol RM específic per a 
l’epilèpsia, perquè aporta informació rellevant que 
passa sovint desapercebuda en un estudi de ruti-
na. Les anomalies detectades en un pacient amb 
una epilèpsia temporal amb una RM convencio-
nal i amb una RM amb protocol específic d’epi-
lèpsia passen de menys del 20% a més del 80% 
respectivament. A continuació s’exposa el proto-
col bàsic RM cerebral per a l’estudi de l’epilèpsia 
(taula II):
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tablisme fins i tot quan la RM cerebral ha estat 
normal. 

Recentment el coregistre del PET-FDG amb la 
RM cerebral ha millorat la resolució espaial del 
PET i permet una millor delimitació de les àrees 
hipometabòliques.

RM funcional
La RM funcional permet l’estudi i localització 
d’aquelles regions cerebrals implicades en la rea-
lització d’una determinada tasca. Quan una re-
gió cerebral és reclutada per realitzar una tasca, es 
produeix un canvi en la seva activitat cerebral que 
s’acompanya d’un augment de la perfusió cere-
bral, destinat a suplir les necessitats metabòliques 
d’aquesta regió. L’augment de la perfusió cerebral 
provoca un canvi en la concentració d’oxihemol-
gobina i desoxihemoglobina, anomenat efecte 
BOLD (Blood Oxygen Level Dependent), que pot ser 
mesurat i quantificat en la RM funcional.

La RM funcional s’utilitza fonamentalment per 
a la localització no invasiva de regions corticals 
eloqüents. Les funcions més habitualment estu-
diades són el llenguatge, la funció motora, i amb 
menor freqüència la funció visual i la memòria. 

3.
Tractament 
farmacològic de 
les epilèpsies

3.1. Tractament 
profilàctic

En diverses circumstàncies s’ha plantejat el 
tractament profilàctic de les crisis epilèptiques 
agudes associades a trauma cranial greu, in-
farts cerebrals o tumors cerebrals, com tam-
bé el tractament d’una primera crisi sense fac-
tor agut precipitant. Tanmateix, ja que no hi 
ha evidència que els fàrmacs antiepilèptics de 
què disposem actualment siguin antiepilep-
togènics, no està indicat en general el tracta-
ment preventiu a llarg termini en pacients amb 
aquestes patologies o amb una primera crisi. 

Profilaxi de crisis després d’ intervencions neu-
roquirúrgiques: La fenitoïna (PHT) i la carba-
mazepina (CBZ) redueixen el risc de crisis agu-
des simptomàtiques (durant els primers dies 
després de la intervenció), però no el risc d’epi-
lèpsia (a llarg termini) (estudis classe I, reco-
manació classe A). Ara bé, la necessitat d’in-
troduir la CBZ lentament per a evitar efectes 
adversos i l’absència d’una formulació parente-
ral, el converteix en un fàrmac poc útil en aques-
ta situació. 

Taula II. 

Protocol de RM cerebral per a l’estudi de l’epilèpsia

Localitzadors Localitzador sagital amb seqüència ràpida (15-30 seg).

Bloc 3D-T1 Adquisició en 3D-GE en T1, amb talls d’1mm. i vòxel isotròpic 
(pot fer-se amb matriu de 256x 224 en FOV de 250mm). 
Pla axial o (opcionalment) en coronal o sagital (7-8 min).

Talls axials EPI-GE o GE Talls obliquats en la direcció de l’hipocamp, de tot l’encèfal, 
amb 4-5mm de gruix i un interval d’1mm. 
Matriu de 256x192 en FOV de 240 mm. (EPI: 30 seg. GE: 
3min)-

Talls coronals T2 Talls obliquats perpendiculars a l’hipocamp, de 3mm. de 
gruix i 0-0.3 mm d’interval. Matriu de 512x512 (pot fer-se 
amb matriu de 512x 256 i interpolació a 512x512) en FOV de 
22-24, abastant tot l’encèfal (6-8 min).

Talls coronals FLAIR Talls en la mateixa localització que els T2, amb matriu de 
256x 192 en FOV de 22-24 (5-6 min).

Opcional Si la clínica no és típica d’epilèpsia temporal, convé afegir 
talls axials amb tècnica FLAIR i dades similars a l’adquisició 
coronal. 
Quan hi ha dades d’epilèpsia extratemporal es recomana 
afegir a més a més talls axials T2
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3.3. Inici del  
tractament

La decisió d’iniciar el tractament dependrà del 
diagnòstic del tipus de malaltia o síndrome epi-
lèptica. En més del 50% de casos després d’una 
primera crisi epilèptica, amb una història clíni-
ca acurada, un EEG i una prova de neuroimatge 
podem assolir un diagnòstic. Segons la síndrome 
o malaltia epilèptica que presenti el pacient, po-
drem decidir tal i com es detalla a continuació en 
aquesta guia, si hem d’iniciar o no tractament i 
en cas afirmatiu, quin és el fàrmac antiepilèptic 
(FAE) més indicat.

La nova definició d’epilèpsia es fonamenta, en 
l’evidència de factors que comportin un risc 
persistent de recurrència de crisis, sense ne-
cessitar l’aparició d’una segona crisi. Per tant, 
després d’una primera crisi epilèptica no pro-
vocada, l’objectiu serà corroborar que es tracta 
d’una crisi epilèptica, quin tipus de crisi epi-
lèptica és i establir si hi ha factors de risc per 
epilèpsia.

Es consideren factors de risc per epilèpsia: 1) 
un EEG intercrític amb anomalies epileptifor-
mes focals o generalitzades; 2) una lesió focal 
cortical cerebral; 3) retard mental o exploració 
neurològica anormal amb antecedents de pato-
logia neonatal, meningoencefalitis, TCE o ictus. 

El risc de recurrència després d’una primera cri-
si és molt variable, i atenent als factors de risc 
mencionats oscil·la entre el 23 i el 71%. Des-
prés d’una segona crisi el risc de recurrència als 
2 anys és de més del 60%. Tot i així, si disposem 
del diagnòstic, el nombre de crisis és un ele-
ment més en la presa de decisió per a la instau-
ració del tractament amb FAE, però no l’únic. 

A més a més, en la decisió de tractar s’ha de te-
nint en compte l’edat del subjecte, el sexe, la co-
morbilitat i la repercussió de les crisis en el seu 
entorn familiar i sociolaboral.

Tot seguit s’exposen una sèrie de suggeriments 
per a la indicació de tractament en la població 
adulta:

 —No s’ha d’iniciar tractament amb FAE sense 
una certesa raonable en el diagnòstic.
 —No es recomana iniciar tractament després 
d’una primera crisi, amb exploració neuro-
lògica, EEG i RM cerebral normals (estudis 
classe I, recomanació classe A). En aquest 
sentit argumentaríem que: 1) en molts casos 
és difícil obtenir un diagnòstic de certesa da-
vant d’una primera crisi; 2) no hi ha evidència 
que el tractament precoç disminueixi el risc 
de patir una epilèpsia farmacoresistent, ni 
que modifiqui el curs de la malaltia. De fet, el 
70% dels pacients assoleix una remissió supe-
rior als cinc anys amb o sense tractament; 3) 
no hi ha cap evidència que una crisi de dura-
da breu pugui produir dany cerebral en l’ésser 
humà; 4) l’ús de FAE té un impacte potencial 
en l’estat neurocognitiu i pot associar-se amb 
d’altres efectes adversos.
 —Una excepció al suggeriment anterior són els 
pacients d’edat avançada. En els ancians que 
han presentat una primera crisi tonicoclòni-
ca generalitzada, amb un EEG normal i alte-
racions inespecífiques en la neuroimatge i/o 
en l’exploració clínica, com per exemple una 
atrofia global cortical o la presència d’un de-
teriorament cognitiu lleu, l’opinió de la majo-
ria dels experts és la d’iniciar tractament amb 
FAE a causa de la morbiditat d’aquests tipus 
de crisis en aquests pacients (recomanació 
classe U)
 —En pacients amb una crisi aguda simpto-
màtica la recurrència és relativament baixa i 
en la major part dels casos no està indicat el 
tractament a llarg termini, especialment si les 
crisis esdevenen en el marc d’una privació 
enòlica o d’una alteració metabòlica [estudis 

Crisis postraumàtiques: El tractament profilàc-
tic amb PHT o valproat (VPA) és eficaç per evi-
tar les primeres crisis (després del traumatisme), 
però no redueix la incidència d’epilèpsia o morbi-
mortalitat del traumatisme (recomanació clas-
se A). Per això s’aconsella el tractament única-
ment durant el període agut (durant una o dues 
setmanes). 

Tumors o metàstasis cerebrals: No es recoma-
na el tractament profilàctic per a pacients amb 
tumors cerebrals sense crisis. Així mateix, es 
considera apropiada la reducció progressiva i la 
suspensió eventual del tractament antiepilèptic 
després de la primera setmana postoperatòria, 
sempre que el pacient no hagi presentat cap crisi.

Crisis relacionades amb l’alcohol: El lorazepam 
(LZP) disminueix el risc de crisis agudes per pri-
vació alcohòlica, però no es recomana en la profi-
laxi a llarg termini. 

Infarts cerebrals: La incidència acumulativa de 
presentar crisis no provocades en pacients amb 
accidents vasculars cerebrals sense història prè-
via d’epilèpsia, arriba fins al 19 % als 6 anys. La 
incidència de crisis en el període agut (dues pri-
meres setmanes de l’ictus) és del 3-5 %, la ma-
joria en les primeres 24 hores. No obstant això, 
no s’ha demostrat que el tractament antiepilèp-
tic redueixi la incidència d’epilèpsia i només està 
indicat durant el període agut si hi ha hagut crisi 
i en casos de crisis recurrents no agudes. 

3.2. Recomanacions 
generals

En el moment d’iniciar un tractament s’han de 
fer una sèrie de recomanacions per intentar evi-
tar o prevenir possibles factors precipitants de 
crisis epilèptiques.

A aquells malalts de qui sabem o sospitem que 
presenten una resposta fotoparoxística, els re-
comanarem que quan mirin la TV o altres pan-
talles ho facin en sales ben il·luminades, a certa 
distància i que si s’han d’apropar a la pantalla es 
tapin un ull amb la mà. Tapar-se un ull també és 
una mesura preventiva davant d’altres estímuls 
lluminosos intermitents. 

Una bona higiene vigília-son, seguint un hora-
ri tan regular com sigui possible i evitant trans-
gressions importants, és una recomanació im-
portant en les epilèpsies, principalment en les 
epilèspsies generalitzades idiopàtiques i en l’ 
Epilèpsia Mioclònica Juvenil. 

L’alcohol no està totalment contraindicat. No hi 
ha cap evidència que el consum moderat i ocasio-
nal d’alcohol provoqui una crisi epilèptica.

Tampoc hi ha cap motiu per prohibir el consum 
moderat de cafeïna o begudes amb cola. Només 
dosis elevades d’aquests productes sembla ser 
que podrien ser proconvulsivants. 
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3.5. Tipus de crisi 
o d’epilèpsia i 
antiepilèptics d’elecció

Crisis focals 

Les crisis focals són el tipus de crisis amb més 
prevalença (70 %). Dels pacients amb aquest ti-
pus de crisi, el 50 % experimenten també crisis 
secundàriament generalitzades. Tots els antie-
pilèptics clàssics, a excepció de l’etosuximida 
(ESM) o els nous antiepilèptics, estan indi-
cats en el tractament de l’epilèpsia focal. La 
CBZ, gabapentina (GBP), levetiracetam (LEV), 
lamotrigina (LTG), oxcarbazepina (OXC), topira-
mato (TPM) i VPA són eficaços en el tractament 
inicial en monoteràpia en les crisis focals (reco-
manació classe A). 

La CBZ és superior en eficàcia al VPA [estudis 
classe I].

La LTG és igual d’eficaç que la CBZ (estudis 
classe I) i és possible que sigui millor tolerada. 
Aquest darrer fet és possible que estigui sotmès 
a la introducció més o menys lenta de la CBZ.

El LEV és igual d’efectiu que la CBZ d’alliberació 
perllongada (estudis classe I).

Encara que PHT i fenobarbital (PB) han demos-
trat també la seva eficàcia en el tractament inicial 
en monoteràpia en les crisis focals, no es consi-
deren fàrmacs de primera elecció, pel seu perfil 
d’efectes adversos a llarg termini. 

Clobazam (CLB), lacosamida (LCM), pregabalina 
(PGB), i zonisamida (ZNS) són fàrmacs amb efi-
càcia en l’epilèpsia focal refractària. 

Crisis generalitzades

No totes les crisis generalitzades responen als 
mateixos fàrmacs. Així FAE eficaços en el trac-
tament de les crisis tònicoclòniques genera-
litzades poden empitjorar les absències o les 
crisis mioclòniques. Així CBZ, OXC, PHT, tia-
gabina (TGB) i vigabatrina (VGB) poden em-
pitjorar les crisis d’absència, i CBZ, GBP, LTG, 
OXC, PHT, TGB i VGB poden empitjorar les cri-
sis mioclòniques.

Tenint en compte que moltes malalties o sín-
dromes epilèptiques associen diversos tipus de 
crisis epilèptiques generalitzades, es discutei-
xen més endavant els fàrmacs més indicats en 
cadascun d’ells.

Destacarem aquí els fàrmacs següents: CBZ, LEV, 
LTG, OXC, PB, PHT, TPM i VPA, que són eficaços 
en el tractament de les crisi tònicoclòniques 
generalitzades. 

Aquests altres fàrmacs: ESM, LTG i VPA són efi-
caços en les crisis d’absència.

I aquests altres: CZP, LEV,TPM, VPA i ZNS són 
eficaços en les crisis mioclòniques.

Epilèpsia mioclònica juvenil 

Hi ha una àmplia experiència clínica pel que fa 
al VPA en aquesta epilèpsia. Alguns estudis com-
paratius demostren una eficàcia a llarg termini 
superior a la LTG i una eficàcia semblant al TPM.

A més algun estudi demostra que pot ser eficaç 
controlant les crisis en el 80-90% dels casos a do-
sis baixes (<1000 mgr/dia) i amb nivells infrate-
rapèutics. Tot això fa que es consideri el VPA de 
primera elecció (estudis classe III, recoma-
nació classe B) si exceptuem les dones en edat 

classe I, recomanació classe A]. D’altra ban-
da, el tractament està indicat durant el perío-
de agut de la malaltia [estudis classe I, reco-
manació classe A]. 

El tractament mèdic comença amb la presa dels 
fàrmacs en monoteràpia en dosis estandarditza-
des. En aquells pacients que continuen amb cri-
sis s’augmenta la dosi fins a aconseguir contro-
lar-les o arribar a la dosi màxima tolerable. Els 
nivells plasmàtics serveixen de guia per al facul-
tatiu, però no han de ser en si mateixos un ele-
ment definitiu per impedir l’augment de la me-
dicació per damunt dels nivells sèrics establerts 
per a poblacions.

Aproximadament el 50 % dels pacients responen 
a un primer fàrmac. En els pacients no controlats 
es procedeix a la substitució o a l’addició d’un nou 
fàrmac. Malauradament, només un petit percen-
tatge dels pacients no controlats amb una prime-
ra medicació assoleixen el control quan es substi-
tueix el primer fàrmac per un segon o un tercer.

L’elecció d’un FAE està determinada per l’eficàcia 
en el tipus d’epilèpsia concreta i pels efectes ad-
versos que pugui comportar.

3.4. Retirada de la 
medicació antiepilèptica

Quan un pacient roman sense crisis durant un 
període de dos anys o més, en general s’ha de 
plantejar la decisió de retirar el tractament. Glo-
balment un 31,2 % dels nens i un 39,4 % dels 
adults experimentaran una recurrència un cop 
retirada la medicació. Tot i així, no s’ha demos-
trat una diferència significativa entre la probabi-
litat d’aconseguir una remissió de dos anys entre 
els pacients que van tenir una recurrència des-
prés d’haver suprimit el tractament i aquells que 
el van continuar. És a dir, la supressió de la me-
dicació antiepilèptica no modifica el pronòstic de 
l’epilèpsia a llarg termini. 

Es consideren factors de risc de recurrència: 1) 
haver presentat crisis generalitzades tònico-clò-
niques, focals secundàriament generalitzades o 
mioclòniques; 2) seguir tractament amb més de 
dos FAE en el moment de la retirada de la me-
dicació; 3) EEG anormal; 4) en relació inversa-
ment proporcional al temps que romangué lliure 
de crisis. 

Es recomana una retirada gradual de la medi-
cació, en setmanes o mesos. No s’ha establert 
un període òptim en el procés de retirada de la 
medicació.

Per la dificultat que comporta la decisió de reti-
rar el tractament, i pel fet que la decisió es basa 
en l’acceptació del risc de recurrència per part del 
pacient, cal que la decisió es prengui de manera 
conjunta entre el metge i el pacient.



134 

Guies mèdiques de la Societat Catalana de Neurologia

    135

Diagnòstic i tractament de les epilèpsies 

tenir present el risc de teratogenicitat del VPA i 
es poden considerar LTG, LEV, TPM o ZNS com 
de primera elecció [recomanació classe U].

L’ús de CBZ, PHT, PB, OXC, TGB i VGB està con-
traindicat [recomanació classe U]. Un assaig 
clínic doble-cec amb GBP ha mostrat una falta 
d’eficàcia, però no un empitjorament de les ab-
sències [recomanació classe B].

Epilèpsies mioclòniques de la 
infància
Els FAE, considerats tradicionalment d’elecció 
per a les epilèpsies que cursen amb crisis mi-
oclòniques, són el VPA i les benzodiazepines 
(BZD) (especialment el CZP). Altres fàrmacs 
eficaços enfront les crisis mioclòniques són PB, 
LEV, TPM i ZNS. El piracetam és utilitzat com a 
teràpia afegida en el tractament del mioclonus 
no epilèptic d’algunes epilèpsies mioclòniques 
progressives.

Amb alguna excepció, l’eficàcia d’aquests FAEs 
ha estat només observada a estudis retros-
pectius o prospectius oberts i no controlats, i 
la seva utilització a les síndromes epilèptiques 
amb crisis mioclòniques del nen no es fona-
menta en el resultat d’assaigs clínics en aques-
tes indicacions. 

La CBZ, PHT, GBP, OXC, PGB i VGB estan con-
traindicades en les epilèpsies mioclòniques. 
La LTG, malgrat ser considerada eficaç enfront 
les crisis mioclòniques, les pot empitjorar tam-
bé en alguns pacients [recomanació classe U].

Epilèpsia mioclònica del lactant
No existeix cap assaig clínic que avaluï l’eficà-
cia dels FAE en aquesta indicació. Diversos es-
tudis retrospectius i casos clínics refereixen que 

el VPA a dosis baixes controla fàcilment les 
crisis a la majoria de nens i la no resposta ha 
de fer qüestionar el diagnòstic [recomanació 
classe U].

Síndrome de Dravet
El VPA i el CLB són considerats els FAE de pri-
mera línia, però aquesta recomanació no es basa 
en cap assaig clínic. La majoria de malalts resul-
ten refractaris a aquest tractament i en aquests 
casos, diversos estudis retrospectius o prospec-
tius no controlats han demostrat l’eficàcia de 
bromurs, LEV, TPM i de la dieta cetogènica com 
a teràpia afegida. Dos assaigs clínics randomit-
zats doble-cec han demostrat l’eficàcia de stiri-
pentol afegit a VPA i CLB [recomanació classe 
A]. El fet que hagi de ser prescrit com a medica-
ció estrangera en limita el seu ús a Catalunya. La 
LTG pot empitjorar les crisis, especialment les 
mioclòniques [recomanació classe U].

Epilèpsia mioclonicoastàtica & 
Epilèpsia amb absències 
mioclòniques
No existeix cap assaig clínic que avaluï l’eficàcia 
dels FAE en aquestes indicacions. El VPA és el 
FAE més utilitzat8, al qual es pot associar pre-
coçment ESM, BZD (CLB i CZP) o LTG en ca-
sos resistents [recomanació classe U]. En sèries 
petites de nens amb epilèpsia mioclonicoastàtica 
s’han referit respostes favorables al tractament 
hormonal i, sobretot a la dieta cetogènica que és 
referida com el tractament més eficaç en alguns 
estudis retrospectius [recomanació classe U].

Síndromes epilèptiques idiopà-
tiques benignes de la infància
Hi ha nens que presenten crisis epilèptiques re-
currents i que és qüestionable la utilització del 

fèrtil, perquè existeix en aquest grup una gran 
controvèrsia sobre si és indicat de primera elec-
ció VPA o LTG o LEV.

La LTG o el TPM (estudis classe III) s’han de-
mostrat eficaços en el tractament de pacients 
amb aquest diagnòstic, en els quals prèviament 
havia fracassat el VPA. La LTG controlaria el 60% 
de pacients amb epilèpsia mioclònica juvenil. 
D’altra banda, s’han descrit casos d’agreujament 
de les mioclònies en pacients tractats amb LTG, 
fet pel qual es discuteix el seu ús en monoteràpia 
en aquesta indicació. El LEV sembla que també 
podria arribar a ser fàrmac de primera elecció, 
ja que estudis no comparatius, però amb un nú-
mero petit de pacients, ha mostrat una eficàcia 
del 80%, semblant a la eficàcia del VPA (estudis 
classe III). La ZNS també s’ha mostrat eficaç, en 
alguns estudis, utilitzada en monoteràpia con-
trolant el 69% de les crisis tonicoclòniques ge-
neralitzades (estudis classe III). Existeixen altres 
medicacions potencialment útils, com el clona-
zepam (estudis classe IV). 

La PHT, CBZ, OXC, VGB i la TGB poden empit-
jorar el control de les crisis en pacients amb epi-
lèpsia mioclònica juvenil, tot i que l’evidència és 
escassa (estudis classe IV). 

Si bé, com ja hem dit, habitualment s’aconse-
gueix el control de les crisis en la majoria de ca-
sos, es tracta d’una entitat que es manté activa al 
llarg de la vida i que s’ha de mantenir la medica-
ció efectiva per tal d’evitar recidives.

Epilèpsia d’absències infantil 
& Epilèpsia d’absències 
juvenil

Les crisis d’absència típica poden aparèixer en 
síndromes epilèptiques que tenen pronòstics i 

necessitats terapèutiques diferents. L’Epilèp-
sia d’Absències Infantil cursa exclusivament 
amb crisis d’absència típica i, quan s’apliquen 
criteris clínics i electroencefalogràfics estrictes, 
evoluciona cap a la remissió abans dels 12 anys 
i mostra una taxa de recurrències a l’adolescèn-
cia o a l’edat adulta inferior al 10%. L’Epilèpsia 
d’Absències Juvenil, en canvi, cursa amb altres 
crisis epilèptiques generalitzades en >80% dels 
malalts (tonicoclòniques, mioclòniques) i pot 
requerir de tractament indefinit, atès l’elevat 
risc de recurrència. 

Els FAE de primera línia per al tractament de les 
crisis d’absència típiques són VPA, ESM i LTG 
tot i que l’eficàcia de cap d’ells ha estat compara-
da amb la del placebo en un assaig clínic rando-
mitzat. Altres FAE útils en casos resistents o que 
no tolerin aquests tractaments són clobazam 
(CLB), clonazepam (CZP), LEV, TPM i ZNS [re-
comanació classe U].

Mentre VPA i LTG són considerats FAEs d’am-
pli espectre eficaços enfront tots els tipus de cri-
sis, l’ESM només ho és enfront les crisis d’absèn-
cia. Segons un estudi randomitzat doble-cec en 
què es comparà l’eficàcia de tots tres, VPA i ESM 
mostren una eficàcia similar i superior a LTG en 
el control de les absències. En el mateix estudi, 
l’ESM mostrà un perfil d’efectes adversos sobre 
l’atenció més favorable que el VPA, motiu pel 
qual pot ser considerada l’ESM com la de pri-
mera elecció per al tractament de l’Epilèpsia 
d’Absències Infantil [recomanació classe B]. 
A Catalunya aquesta recomanació es veu limita-
da per la disponibilitat de càpsules però no de la 
suspensió que permeti la seva dosificació i admi-
nistració al nen més petit. 

En el cas de l’Epilèpsia d’Absències Juvenil, 
l’elevada coexistència d’altres tipus de crisis, fa 
que el VPA sigui el tractament de primera 
elecció, al qual es poden afegir els altres dos fàr-
macs en cas de mal control de les crisis [recoma-
nació classe U]. En el cas de les dones s’ha de 
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ment mèdic es poden considerar l’estimulador 
vagal o la transecció subpial múltiple [reco-
manació classe U].

Síndrome de Lennox-Gastaut 

Els pocs estudis disponibles han investigat l’efi-
càcia d’un FAE per a determinats tipus de crisis, 
però no el seu efecte global sobre el control de 
les crisis o l’evolució dels malalts. No hi ha estu-
dis de classe I o II sobre l’eficàcia d’un tractament 
administrat en monoteràpia o en fases incipi-
ents de la malaltia. El VPA és considerat el FAE 
de primera elecció atès el seu ampli espectre 
d’acció i el baix potencial d’agreujament de 
crisis, tot i que l’evidència de què se’n disposa 
es limita a estudis oberts i no existeix cap assaig 
clínic que l’hagi avaluat en aquesta indicació [re-
comanació classe U]. 

En canvi, diversos assaigs clínics aleatoritzats 
han demostrat l’eficàcia de felbamat (FBM), 
LTG, rufinamida i TPM administrats com a te-
ràpia afegida [recomanació classe B]. En tots 
aquests estudis els FAE són administrats en po-
literàpia i comparats amb placebo, però no es 
comparen entre ells per la qual cosa es fa difí-
cil establir si un és més eficaç que la resta. Al-
tres fàrmacs eficaços segons les observacions 
d’estudis oberts o retrospectius són BZD, LEV, 
VGB, ZNS, corticoides i gammaglobulina 
endovenosa[recomanació classe U]. 

Altres estudis no controlats han demostrat 
també l’eficàcia de mesures no farmacològi-
ques en el control de les crisis, que inclouen la 
dieta cetogènica, l’estimulador vagal, la ca-
llosotomia i l’estimulació talàmica [recoma-
nació classe U]. 

L’objectiu del tractament és generalment una re-
ducció de les crisis més incapacitants i no el con-

trol absolut de les crisis. L’existència de diversos 
tipus de crisis i la seva refractarietat obliga ha-
bitualment a l’administració de FAE en politerà-
pia, i per tant, augmenta la possibilitat d’efectes 
adversos o d’agreujament paradoxal de les crisis. 
A més, FAE que poden ser adequats per un tipus 
de crisis poden agreujar-ne d’altres. Per exem-
ple, les BZD són considerades FAE de prime-
ra línia, però poden precipitar l’aparició d’un 
status epilepticus tònic especialment quan 
s’administren per via endovenosa [recoma-
nació classe U]. La CBZ, PHT, PB i GBP són 
poc efectives o fins i tot poden exacerbar les 
crisis [recomanació classe U].

Síndrome de West 
(Espasmes infantils) 
El tractament hormonal (ACTH i corticoides) 
i la VGB són els FAE de primera línia i els 
únics que han estat avaluats en assaigs clínics 
en aquesta indicació. D’entre els tractaments de 
segona línia, el FAE clàssic més utilitzat és el 
VPA i diversos estudis no controlats suggerei-
xen també l’eficàcia de FBM, LTG, LEV, nitraze-
pam, TPM i ZNS [recomanació classe U].

La VGB és més eficaç que el tractament hormo-
nal en pacients amb espasmes infantils secun-
daris a Esclerosi Tuberosa i és considerat el 
tractament de primera elecció per a aquest 
grup etiològic [recomanació classe B].

A les formes criptogèniques o secundàries a ma-
lalties diferents a l’Esclerosi Tuberosa, el tracta-
ment hormonal és més eficaç que la VGB a les 
2 setmanes d’iniciat el tractament, tot i que no 
s’observen diferències en el control de crisis als 
14 mesos d’edat. En el cas dels espasmes in-
fantils criptogènics, el tractament hormo-
nal s’associa a un millor pronòstic cognitiu 
als 4 anys d’edat, diferència que no s’obser-

terme ‘epilèpsia’ ja que no presenten una ‘condi-
ció crònica que cursa amb crisis epilèptiques re-
currents’, sinó un trastorn transitori edat-depe-
nent en què les crisis són poc freqüents. Entre 
les síndromes epilèptiques idiopàtiques be-
nignes reconegudes per la ILAE, hi trobem les 
Convulsions Infantils Benignes, la síndrome de Pa-
nayiotopoulos i l’Epilèpsia Rolàndica. En aquests 
casos no s’aplica la recomanació genèrica 
d’iniciar el tractament antiepilèptic després 
de la segona crisi i aquest es pot obviar o in-
dicar només en cas d’evolucions atípiques 
[recomanació classe U]. La recent proposta de 
la ILAE sobre terminologia i classificació, que de-
saconsella la utilització dels termes ‘idiopàtic’ i 
‘benigne’, recomana la utilització del terme ‘au-
tolimitat’ per referir-se a aquestes síndromes 
electroclíniques. 

Epilèpsia benigna del lactant 
(o Convulsions Infantils Benignes)
No existeixen assaigs clínics que hagin investi-
gat l’eficàcia dels FAE en aquesta indicació, tant 
pel que fa a les formes esporàdiques com fami-
liars. Estudis retrospectius han referit l’eficà-
cia de CBZ, PB i VPA [recomanació classe U]. 

Síndrome de Panayiotopoulos
No existeixen assaigs clínics que hagin investigat 
l’eficàcia dels FAEs en aquesta indicació. Estudis 
retrospectius han referit l’eficàcia de CBZ, PB, 
LEV i VPA [recomanació classe U]. 

Epilèpsia benigna amb puntes 
centrotemporals 
(Epilèpsia Rolàndica)
El sultiame i la GBP són poc utilitzats mal-
grat ser els únics FAE que han demostrat la 
seva eficàcia en assaigs clínics randomitzats do-
ble-cec [recomanació classe B]. Amb l’excepció 
de la ESM, la resta de FAE tenen efecte an-
tifocal i són, per tant, potencialment efica-

ços [recomanació classe U]. A Europa, el VPA 
és el més utilitzat seguit de CBZ i OXC. Aquests 
darrers poden, de forma infreqüent, produir un 
agreujament paradoxal de les crisis o induir una 
situació de punta-ona contínua durant el son per 
la qual cosa s’han d’evitar en nens que mostren 
una marcada activació de les anomalies epilepti-
formes durant el son [recomanació classe U]. 

Síndrome de Landau–Kleffner 
i síndromes epilèptiques amb 
Punta-Ona Contínua durant el 
Son
Es tracta d’encefalopaties epilèptiques en què els 
FAE tenen poc efecte sobre les anomalies electro-
encefalogràfiques, però en les quals, les crisis epi-
lèptiques convulsives poden ser poc freqüents i 
fàcilment controlables amb el tractament. Diver-
sos estudis retrospectius i prospectius oberts han 
demostrat l’eficàcia de BZD, ESM, LTG, LEV, 
sultiame, VPA i el tractament hormonal, però 
cap d’aquests ha estat avaluat en assaigs clínics 
en aquesta indicació [recomanació classe U]. La 
PHT, el PB i, sobretot la CBZ, poden controlar 
les crisis, però es consideren contraindicats 
pel risc d’empitjorar el traçat EEG i la disfun-
ció neurocognitiva [recomanació classe U].

La majoria d’experts recomanen l’administra-
ció combinada de VPA i de dosis altes de BZD o 
ESM abans d’administrar el tractament hormo-
nal, que és considerat com el més eficaç. Aquest 
consisteix en corticoides a dosis altes durant pe-
ríodes prolongats malgrat que no estiguin clares 
ni la dosi ni la durada òpt ima del tractament [re-
comanació classe U].

S’ha referit també de forma anecdòtica l’eficàcia 
de les gammaglobulines endovenoses i de la di-
eta cetogènica. En casos refractaris al tracta-
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S’ha de considerar la possibilitat d’un error con-
gènit del metabolisme ja que, en alguns casos, el 
tractament substitutiu permetrà controlar unes 
crisis que resulten habitualment refractàries al 
tractament antiepilèptic. Per aquest motiu, es 
recomana l’assaig amb piridoxina 50-100 mg 
per via endovenosa o, preferiblement, de pi-
ridoxal fosfat 50-100 mg/kg/dia en 6 dosis 
per via oral per descartar la possibilitat d’epi-
lèpsies piridoxin-sensibles sense esperar el 
resultat dels estudis genètics o bioquímics (tot 
i que hi ha qui ho indica també pressuposant 
un possible efecte beneficiós inherent a la vi-
tamina). Aquesta recomanació és extensible 
a tota epilèpsia criptogènica d’inici durant 
els primers 2-4 anys d’edat especialment en 
el cas d’aquelles amb inici neonatal, refrac-
tàries al tractament o que coexisteixin amb 
retard del desenvolupament [recomanació 
classe U]. Altres tractaments a considerar són 
la biotina (10-100 mg/dia pel dèficit de bioti-
nidasa), l’àcid folínic (2-3 mg/kg/dia per a les 
crisis sensibles a àcid folínic), la creatina (300-
400 mg/kg/dia per als dèficits de creatina cere-
bral) i la L-serina (300-500 mg/kg/dia pel dèfi-
cit de serina), atès que totes aquestes malalties 
debuten característicament durant el període 
neonatal o la lactància.

Convulsions febrils 

L’administració continuada de VPA o PB, o 
el tractament intermitent amb diazepam 
(DZP) durant els processos febrils redueix la 
recurrència de les convulsions febrils [reco-
manació classe B]. 

Fins fa uns anys era pràctica habitual indicar 
el tractament amb PB durant llargs períodes 
de temps. S’ha demostrat però que els nens 
amb convulsions febrils que reben tracta-
ment amb PB mostren un coeficient intel-

lectual mig inferior al dels que reben pla-
cebo i que aquesta diferència es manté més 
enllà de suspès el tractament [recomanació 
classe B].

La majoria de nens amb convulsions febrils 
simples no requereixen de cap tractament 
ja que el risc supera el potencial benefici. D’una 
banda, hi ha l’esmentat risc de toxicitat neuro-
cognitiva que és inherent a qualsevol tractament 
antiepilèptic; i de l’altre, que les convulsions fe-
brils en si mateixes no tenen morbiditat, la re-
currència (> 3) és infreqüent, i el tractament no 
redueix el risc d’una eventual epilèpsia. Malgrat 
aquesta recomanació genèrica, es pot conside-
rar en cas de recurrències freqüents, sobretot 
si es tracta de convulsions febrils atípiques. 
Cas que es consideri necessari, el VPA és el 
FAE d’elecció [recomanació classe U]. L’admi-
nistració profilàctica intermitent de diazepam 
durant els processos febrils és una alternativa, 
però la seva eficàcia es veu limitada en nens a qui 
la convulsió es presenta poc després d’aparèixer 
la febre.

El tractament d’emergència indiscriminat amb 
BZD transmucoses no està justificat i ha de limi-
tar-se a aquelles convulsions de durada superior 
a 5 minuts. El midazolam (MDZ) bucal és més 
eficaç que el DZP rectal i permet ajustar la dosi 
al pes del nen (0,5 mg/kg) [recomanació classe 
C]. Es poden administrar 2 dosis separades per 
un mínim de 5 minuts. No s’aconsella l’admi-
nistració de més de 2 dosis, ja que augmenta 
el risc de depressió respiratòria sense augmen-
tar-ne significativament l’eficàcia [recomanació 
classe C].

El tractament antitèrmic amb paracetamol o 
ibuprofè no redueix el risc de recurrència i la 
seva indicació és només la de millorar el confort 
del nen [recomanació classe B]. 

va a les formes simptomàtiques [recomana-
ció classe C]. Amb el tipus ACTH versus corticoi-
des, la dosi, i la durada idònies del tractament 
hormonal són desconegudes, però solen reco-
manar-se pautes curtes (i.e. 2 setmanes a do-
sis màximes seguides de pauta descendent) per 
limitar els efectes adversos del tractament [re-
comanació classe U]. 

Malgrat aquests resultats, a Europa la VGB és la 
més utilitzada de primera elecció sigui quina sigui 
l’etiologia, fet que respon probablement a la facilitat 
del seu ús i a la menor incidència d’efectes adversos a 
curt termini. En cas de ser eficaç pot mantenir-se 
durant 6-9 mesos [recomanació classe U]. 

L’eficàcia de la dieta cetogènica ha estat demos-
trada en estudis prospectius oberts i alguns au-
tors en proposen una indicació precoç tan bon 
punt es documenta l’absència de resposta a la vi-
gabatrina o al tractament hormonal [recomana-
ció classe C]. 

Tal i com s’esmenta a l’apartat de Convulsions ne-
onatals, s’ha de considerar la possibilitat d’un er-
ror congènit del metabolisme que requereixi del 
suplement vitamínic o tractament dietètic per-
tinent. Sense aquests tractament, el pronòstic 
neurològic i de control de crisis d’aquestes malal-
ties és quasi universalment infaust.

3.6. Tractament 
farmacològic en 
situacions especials

Convulsions neonatals

La majoria de convulsions neonatals són 
agudes simptomàtiques i el seu pronòstic vin-
drà determinat fonamentalment per l’etiolo-
gia subjacent. En aquest context segueix essent 
controvertit el paper de les crisis en el pronòs-
tic neurocognitiu, la necessitat de tractar les fre-
qüents crisis subclíniques o el FAE a administrar.

El PB, i en menor mesura, la PHT són els FAE més 
utilitzats malgrat que un assaig clínic randomitzat 
demostrés que ambdós són eficaços en menys del 
50% dels casos [recomanació classe B].

En casos resistents s’han utilitzat VPA, TPM i 
LEV tot i no disposar-ne de l’aprovació i des-
conèixer-ne la farmacocinètica i dosificació ade-
quades a aquesta edat. En algunes formes greus 
d’encefalopatia epilèptica neonatal (síndro-
me d’Ohtahara i l’encefalopatia epilèptica mioclò-
nica precoç o síndrome d’Aicardi) es pot utilitzar 
el tractament hormonal amb ACTH o corti-
coides. Els estudis que han investigat qualsevol 
d’aquests tractaments es limiten però, a casos 
clínics o sèries petites [recomanació classe U].

La síndrome de convulsions neonatals be-
nignes, en la seva forma familiar o esporà-
dica, mostra habitualment un bon pronòs-
tic de crisis a curt termini; per la qual cosa 
es pot obviar el tractament en pacients que 
presentin poques crisis o, en cas d’instaurar-
lo, retirar-lo precoçment passat el període 
neonatal[recomanació classe U]. 
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 —Controls
1. Monitorització TA-FC-saturació.
2. Diüresi horària.
3. BM test horari.

Segona fase
Si les crisis no cedeixen quan acaba la perfusió de 
PHT, VPA i/o LEV:

 — Intubació orotraqueal i pas a Cures Intensives
 —Administració de:

• Midazolam IV:
bols: 0.2-0.3 mg/kg (2-4 mg/mn)
perfusió: 0.1-2 mg/kg/hora o

• Propofol IV: NOMES A ADULTS!
bols:1-2 mg/kg bolus lent 
perfusió: 2-10 mg/kg/hora o

• Tiopental IV: bols: 3-5 mg/kg (30 segons) 
repetir bols de 50 mg cada 2-3 minuts 
fins parada de la crisi. perfusió: 3-5 mg/
kg/hora

 —Assolir EEG en salves de supressió 24-48 ho-
res, i retirada gradual.

TRACTAMENT DE L’ESTAT  
EPILÈPTIC NO CONVULSIU-
PARCIAL SIMPLE I PARCIAL 
MOTOR

Fase prehospitalària i tractament general idèntic 
al previ.

Recomanació 
El fàrmac inicial en tot estat no convulsiu és 
una BZD intravenosa (recomanació classe C).

Primera fase 
 —DIAZEPAM 10 mg 1 ampolla IV lenta  
(2-3 mn)
+ VPA 30 mg / kg en bols de 5 mn

alternatives: 
a. + PHT 20 mg/kg en bols a < 50 mg/mn
b. + PHT 20 mg/kg en bols + VPA 30 mg/kg 

en braços diferents
c. + LEV 1500 mg en bols lent i repetir als 

15 mn
d. + VPA 30 mg/kg + LEV 1500 mg en bols

Segona fase
S’intentarà evitar l’ingrés a Cures Intensives amb 
teràpies agressives individualitzant els casos (cal 
ser més agressius si hi ha depressió greu del sen-
sori, complicacions sistèmiques i en epilèpsies 
amb lesió subjacent).

Estat de mal epilèptic 

Definició operativa
Crisi convulsiva de més de 5 minuts de durada o 
repetició de dues crisis convulsives sense recupe-
ració de consciència entre aquestes.

Crisi no convulsiva o repetició de dues o més cri-
sis no convulsives durant més de 30 minuts.

TRACTAMENT DE L’ESTAT 
EPILÈPTIC 
CONVULSIU GENERALITZAT

Recomanació
El tractament inicial més efectiu són les BZD 
endovenoses (recomanació classe A). El VPA i la 
PHT com a fàrmacs de segona línia tenen simi-
lar eficàcia (recomanació classe C).

Tractament prehospitalari  
o si no hi ha accés venós:

 —Midazolam 15 mg IM (0.3-0.5 mg/kg a nens).
 —Midazolam oral (entre geniva i galta): 5 mg 
(0.3 mg/kg a nens).
 —Diazepam rectal 10-15 mg (0.3 mg/kg a nens).

Tractament hospitalari:
 —Tub de Göedel. 
 —Aspiració de secrecions + oxigen al 30 % ven-
timask.
 —Monitorització TA i Freqüència cardíaca.
 —Col·locació de dos accessos venosos.
• ANALÍTICA: BM Test + funció renal, hemo-
grama, ionograma, nivells de fàrmacs.
 —Si no han cedit les crisis:

Primera fase 
1. DIAZEPAM 10 mg 1 ampolla IV lenta 

(2-3 mn)
2. + VPA 30 mg/kg en bols de 5 mn o
     + PHT 20 mg/kg en bols a < 50 mg/mn
3. + TIAMINA 100 mg en 100 ml SSF en 

10 mn. (????)
alternatives: 
a. + PHT 20 mg/kg en bols + DEPAKINE 

30 mg/kg en braços diferents
b. + LEV 1500 mg en bols lent i repetir als 

15 mn.
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ple, s’han d’intentar evitar els barbitúrics o 
les benzodiazepines, ja que produeixen hipe-
ractivitat o somnolència amb més freqüència 
que altres tractaments.
 —Les reaccions idiosincràtiques cutànies (rash, 
síndrome de Stevens-Johnson) són més fre-
qüents en nens que en adults, especialment 
en el cas de la LTG. 
 —El risc de toxicitat hepàtica greu per VPA en el 
nen d’edat inferior a 2 anys és 1/600 (respecte 
a un risc global de 1/20.000), i aquest és espe-
cialment elevat en cas de politeràpia o de co-
morbiditat que pugui traduir l’existència d’un 
error congènit del metabolisme subjacent (ma-
lalties mitocondrials, defectes de la betaoxida-
ció, trastorns del cicle de la urea). La utilització 
de carnitina per prevenir-la és controvertida. 
 —Algunes de les epilèpsies que debuten en el 
nen persistiran a l’edat adulta. Cas d’antici-
par-ne aquest curs, s’han de fer les mateixes 
consideracions respecte al gènere que es fan 
a l’adult (p.ex. considerar alternatives al VPA 
en nenes amb sospita d’Epilèpsia Mioclònica 
Juvenil o d’altres epilèpsies en què es preveu 
la necessitat de tractament fins a l’entrada de 
l’edat reproductiva).
 —A l’hora de decidir el tractament s’ha de consi-
derar l’existència de presentacions fàcils d’ad-
ministrar (solucions, sobres o dispersables) 
i la seva palatabilitat. Davant d’una efectivi-
tat que pugui a priori ser considerada similar, 
s’escolliran aquells FAE amb presentacions 
més fàcils d’administrar. 
 —El risc de recurrència en forma d’una epilèp-
sia refractària després de retirar el tractament 
antiepilèptic és molt inferior que a l’adult, cal 
tenir present que això no és habitualment un 
condicionant per intentar-ne la retirada. 
 —Sovint els FAE són utilitzats fora d’indicació 
(bé per l’edat o pel tipus d’epilèpsia) i això ha 
de ser prèviament informat a les famílies i ob-
tenir-ne el consentiment informat.
 —S’ha de considerar la possibilitat d’epilèpsies 
secundàries a trastorns metabòlics, especial-
ment en aquells pacients amb epilèpsia refrac-

tària d’inici precoç que coexisteix amb una altra 
morbiditat neurocognitiva. Aquestes epilèpsies 
acostumen a resultar refractàries al tractament 
si no s’instaura un tractament específic (p.ex. 
dieta cetogènica en cas de dèficit de GLUT1, vi-
tamines i cofactors en les entitats esmentades 
a l’apartat de Convulsions neonatals).
 —S’ha d’evitar el paternalisme i fer al nen i les fa-
mílies partícips del procés de presa de decisions.

Ancians

Apliquem el concepte vell a pacients de més de 
65 anys. Cal considerar, no obstant que a nivell 
de disfunció renal i hepàtica, els límits són poc 
clars i caldrà individualitzar els casos.

En general, en aquesta població trobarem:
 —Crisis predominantment parcials.
 —Crisis simptomàtiques.
 —Medicació múltiple amb possibles interaccions.
 —Trastorns en la farmacocinètica dels antiepi-
lèptics.
 —Els efectes adversos solen ser de dosidepen-
dència i en relació a la velocitat d’introducció 
del fàrmac.

Inici de tractament
Crisi única amb factors que afavoreixen la seva 
repetició. En general sempre que les crisis no són 
simptomàtiques agudes.

Fàrmacs recomanats (només els aprovats en mono-
teràpia). Les dosis d’inici, escalada i dosis de mante-
nimen,.es detallen en la taula III. Cal tenir present 
també les següents caracterísiques: 

 —Fàrmacs d’eliminació renal preferent (quanti-
ficable): LEV, GBP, TPM
 —Fàrmacs administrables en una sola dosi: LTG
 —Fàrmacs amb pocs efectes adversos cognitius 
LEV, GBP, LTG

TRACTAMENT DE L’ESTAT  
D’ABSÈNCIES O MIOCLÒNIC 
IDIOPÀTIC

Tractament prehospitalari idèntic al previ

Primera fase 
 —DIAZEPAM 10 mg 1 ampolla IV lenta (2-3 mn)
+ VPA 30 mg / kg en bols de 5 mn

alternatives:
a. + LEV 1500 mg en bols lent i repetir als 

15 mn
b. + VPA 30 mg/kg + LEV 1500 mg en bols
c. + TPM 100 mg/12 h per VO o SNG

Epilèpsia infantil 

Les causes, pronòstic i necessitats terapèutiques 
de les epilèpsies en el nen són molt variades. Per 
decidir sobre el tractament més apropiat, cada 
nen requerirà d’una avaluació multiaxial en la 
qual es prendran en consideració tant el tipus de 
crisis epilèptiques o el diagnòstic sindròmic, com 
les característiques del nen (edat, sexe, comorbi-
ditat) i els FAE disponibles. L’atenció ha de dirigir-
se no només al tractament de les crisis, sinó tam-
bé al dels freqüents trastorns associats (trastorns 
d’aprenentatge, TDAH, trastorns del son) que pu-
guin beneficiar-se d’un tractament específic. 

Els principis del tractament són anàlegs als de 
l’adult, però amb els següents matisos:

 —Hi ha molt poca evidència que guiï la selecció 
del tractament antiepilèptic al nen. Segons la 
revisió de la ILAE sobre el grau d’evidència en 
favor de la monoteràpia d’inici en situacions 
particulars, només la OXC per al tractament 
de les crisis focals va assolir un nivell A d’evi-
dència. En canvi, no s’identificà evidència de 
nivell A o B per guiar la monoteràpia d’inici en 
nens amb epilèpsies que cursen amb crisis d’ab-
sència o tonicoclòniques generalitzades, o en el 
cas de síndromes tan freqüents com l’Epilèpsia 
Rolàndica o l’Epilèpsia Mioclònica Juvenil.
 —La farmacocinètica d’alguns FAE pot canviar 
en nadons, lactants i nens respecte als adults. 
El volum de distribució d’alguns FAE és inver-
sament proporcional a l’edat, el que determina 
la necessitat de dosis de càrrega superiors en 
el nen més petit per assolir concentracions si-
milars a l’adult. En canvi, en els nadons la hi-
poalbuminèmia relativa determina que la con-
centració total de FAE amb una alta unió a 
proteïnes (PHT, VPA) pugui infravalorar la con-
centració de la fracció lliure activa. A més, el 
metabolisme hepàtic és lent i prolonga la vida 
mitja dels FAE metabolitzats per aquesta via. 
 —Al risc de toxicitat neurocognitiva dels FAE, 
en el nen s’hi afegeix el risc d’interferir amb 
el desenvolupament psicomotor. Per exem-
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 —Fàrmacs amb assajos clínics en aquest grup 
d’edat: LTG i GBP.

Els efectes adversos més importants en els vells 
són els següents en funció del tipus de FAE:

 —LEV: somnolència, mareig, irritabilitat.
 —GBP:somnolència, mareig.
 —LTG: insomni, exantema excepcional em mo-
noteràpia.
 —TPM: pèrdua de pes, bloqueig de la parla, li-
tiasi, glaucoma.
 —CBZ: mareig, atàxia, osteoporosi.
 —VPA: somnolència, lentitud de la marxa i pen-
sament, tremolor.
 —PHT: mareig, atàxia, osteoporosi, risc d’into-
xicació fàcil.
 —PB: somnolència, espatlla dolorosa, osteopènia.
 —OXC: mareig, atàxia, hiponatrèmia.

Recomanacions: La introducció dels fàrmacs 
antiepilèptics en els vells s’ha de fer amb do-
sis més baixes i a menor velocitat (recomana-
ció classe B) i s’evitarà al màxim la politeràpia 
(recomanació classe B) 

Malalties mèdiques 

Insuficiència renal
La insuficiència renal condiciona una alteració en la 
velocitat d’eliminació de determinats antiepilèptics 
(VGB, GBP, TPM, OXC, LEV, PGB, LCM) i altera-
cions en el contingut proteic de la sang, que motiva 
alteracions farmacocinètiques en pacients que es 
mediquen amb fàrmacs amb elevada fixació protei-
ca (PHT,CBZ, VP, TGB). Ja que és difícil la quanti-
ficació d’aquesta interacció per la impossibilitat de 
mesurar els nivells de fàrmac lliure, es recomana:

 —No emprar fàrmacs amb eliminació renal 
mínima com VGB, GBP, LEV, OXC, TPM, 
PGB LCM massiva i si cal, ajustar-ne la dosi 
segons l’aclariment de creatinina. 
 —Emprar fàrmacs amb eliminació primor-
dialment hepàtica (VP, PHT, CBZ, TGB, 

ZNS). En cas de ser fàrmacs amb elevada fi-
xació proteica s’han d’ administrar dosis més 
baixes d’inici i fer-ne una valoració segons els 
efectes adversos.

Per altra banda, els pacients amb nefropatia crò-
nica en tractament amb hemodiàlisi necessita-
ran suplements de dosi després de cada sessió 
i en cas que prenguin fàrmacs enormement eli-
minables amb aquesta tècnica (hidrosolubles i 
de mida petita: VGB, GBP, LEV, OXC, TPM, PGB 
LCM) (taula IV).

Recomanacions: En malalts amb insuficiència 
renal greu, i ús crònic de fàrmacs antiepilèp-
tics caldrà emprar especialment fàrmacs com 
el VPA, PHT i CBZ (recomanació classe C).

Insuficiència hepàtica
Els fàrmacs més indicats seran aquells que no 
són metabolitzats pel fetge o que ho són en grau 
petit (VGB, GBP, TPM, LEV, PGB, LCM). No obs-
tant, en casos d’insuficiència greu, la coexistèn-
cia d’insuficiència renal aconsella administrar 
fins i tot aquests fàrmacs.

S’evitarà especialment l’administració a nens de 
fàrmacs que puguin desencadenar una encefalopa-
tia hepàtica (BZD, barbitúrics) i fàrmacs relacionats 
amb hiperamonièmia o hepatotoxicitat greu (VPA).

S’ha de recordar que en la insuficiència hepàtica no 
són recomanables els fàrmacs que es lliguen molt 
a proteïnes, pel seu increment de nivells lliures, ja 
que existeix una hipoalbuminèmia marcada.

En pacients amb hepatopatia crònica greu, 
es recomana l’ús de fàrmacs amb eliminació 
renal massiva com el LEV, GBP, OXC, PGB i 
TPM (recomanació classe C).

Malalties psiquiàtriques
La freqüent comorbilitat psiquiàtrica de la po-

Aclariment de cretinina:

 (140-edat en anys) x (Pes en kilograms) 
 Creatinina sèrica en mg/dl x 72 mg

http://www.hepagastro.org/Scores/ClearanceCreatina.htm (càlcul directe)

Taula III:

Dosis d’inici, escalada i dosis de manteniment dels fàrmacs recomanats 
en els vells (>65 anys)

FÀRMAC Dosi Inici Increment Interval Manteniment Preses

LEV 250 mg/12 h 500 mg/dia 7-14 dies 1000-2000 2

GBP 300 mg/24 h 300 mg/dia  3 dies 900-1800 3

LTG 25 mg/24 h 25 mg/dia 14 dies 100-200 1

TPM 25 mg/12 h 50 mg/dia  7 dies 100-200 2

CBZ 100 mg/12 h 100 mg/dia 7 dies 600-900 3

VPA 200 mg/24 h 200 mg/dia 3-7 dies 600-1000 2

PHT 100 mg/12 h  50 mg/dia Segons  
nivells-clínica

200-300 2

PB 50 mg/24 h 50 mg/dia 14 dies 100-150 1

OXC 150 mg/12 h 300 mg/dia 7 dies 600-900 2

Cal calcular l’aclariment de creatinina per a aquells fàrmacs d’eliminació eminentment renal.
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blació amb epilèpsia farmacoresistent aconsella 
evitar fàrmacs amb efectes adversos de tipus psi-
quiàtric (encara que siguin només ocasionals):

 —Psicosi: s’ha descrit especialment amb VGB, 
TPM, LEV, ZNS
 —Depressió: descrita especialment amb TPM, 
TGB, LEV.
 —Ansietat: descrita essencialment amb LEV i 
ZNS

D’una altra banda, en cas de depressió es re-
comanarà l’ús de fàrmacs com LTG, CBZ, OXC, 
LTG.

En casos d’ansietat prominent són recomana-
bles les BZD, la GBP y la PGB.

En casos de psicosi, caldrà valorar l’ús dels ma-
teixos fàrmacs que en la depressió major, encara 
que no hi ha una experiència clara.

Finalment, es recomana evitar fàrmacs amb un 
elevat potencial epileptogen: bupropion, tricí-
clics, neurolèptics típics. L’ús d’inhibidors de la 
recaptació de la serotonina o recaptadors duals i 
dels neurolèptics atípics sembla força segura.

Malalties Cardiovasculars
S’ha d’evitar l’ús de fàrmacs que interaccionin 
amb l’acenocumarol (VPA, CBZ, PHT, PB).

S’ha de considerar l’efecte allargador del PR amb 
fàrmacs com la PHT CBZ, OXC, PGB, LCM i LTG 
en pacients amb bloquejos de conducció cardíaca.

En pacients amb trastorns del ritme cardíac 
cal evitar l’ús de fàrmacs amb potencial in-
crement del PR (CBZ, OXC, PGB, LTG, PHT, 
LCM) (recomanació classe C).

Malalties Infeccioses
Hem de considerar l’ús de fàrmacs sense poten-
cial inductor o inhibidor enzimàtic que puguin 

disminuir-ne l’eficàcia o afavorir-ne la seva so-
bredosificació. A més, alguns antiretrovirals po-
den influir negativament en les concentracions 
de fàrmacs antiepilèptics induïbles (PHT CBZ, 
PB, VPA, LTG) Aquesta consideració serà molt 
important en el tractament de la SIDA la tuber-
culosi i la neurocisticercosi.

Recordem que les quinolones, l’imipenem i les 
cefalosporines són fàrmacs epileptògens espe-
cialment per a la població amb insuficiència re-
nal i d’edat avançada.

Gestació 

En el passat es desaconsellava l’embaràs de les 
dones epilèptiques, més per prejudicis que per 
raons científiques. Tanmateix, més del 90 % de 
les gestacions arriba a bon terme amb el tracta-
ment adequat, raó per la qual avui dia no s’ha de 
contraindicar la gestació, fins i tot en el cas d’epi-
lèpsies molt poc controlades.

La gestació es considera d’alt risc a causa no sola-
ment del perill de presentar crisis durant la pròpia 
gestació, sinó de la possibilitat d’una major inci-
dència de problemes mèdics durant la gestació i 
en el nadó. La incidència de prematuritat i mort 
fetal o neonatal és de dues a tres vegades supe-
rior que en la població general; també hi ha més 
incidència de baix pes per a l’edat gestacional. La 
major incidència de problemes materns (eclàmp-
sia, preeclàmpsia, abrupció de placenta) s’ha associat 
a la presa de fàrmacs antifòlics (PB, PHT, primi-
dona, VPA i CBZ). La pacient ha de ser informa-
da abans de la gestació sobre els efectes potencials 
que les crisis comicials o els FAE poden tenir so-
bre el fetus (teratogenicitat) i sobre la mare (risc 
d’augment de les crisis, problemes de lactància).

Durant la gestació, les crisis poden augmen-
tar (25 %), disminuir (24 %) o no canviar de 

Taula IV.

Fàrmacs antiepilèptics: ajust de dosificació en la insuficiència renal i en la diàlisi
 

60-89 30-59 15-29 < 15 Dosis Postdialisi

PHT 100-150 TID 
(BID-QD) 

100-150 TID 
(BID-QD)

100-150 TID 
(BID-QD)

100-150 TID 
(BID-QD)

NO 

PB 50-150 QD 50-150 QD 50-150 QD 50-100 QD  CALCULAR

CBZ 200-400 TID 200-400 TID 200-400 TID 200-400 TID NO

VP 200-500 TID 
(BID)

200-500 TID 
(BID)

200-500 TID 
(BID)

200-500 TID 
(BID)

NO 

GBP 400-600 TID 200-300 BID 200-300 QD 100-150 QD Supl 125-250

LEV 500-1000 
BID

250-750 BID 250-500 BID 250-500 BID 250-500

TPM 100-200 BID 50-100 BID 50-100 BID 50-100 BID 50-100

ZNS 100-400 QD 100-400 QD  ¿? ¿? ¿?

OXC 300-600 BID 300-600 BID 50% dosi ini-
cial

¿? ¿?

LTG 100-500 QD  ¿? ¿? ¿? ¿?

TGB 32-56 TID 32-56 TID 32-56 TID 32-56 TID No 

PGB 75-300 BID 25-150 BID 25-75 BID 25-75 QD 25-100

LCM 50-200 BID 50-200 BID < 250 mg /
dia ¿?

< 250 mg/
dia ¿?

50 % de la dosi

1¿? Poques dades, precaució.

QD un cop al dia; BID dos cops al dia;TID: tres cops al dia.

CALCULAR: Dosi de càrrega = 0.70 L/Kgx Canvi de concentració desitjat en mg/L.
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per un expert. Habitualment en una consul-
ta d’alt risc obstètric.
 —Es recomana l’administració d’àcid fòlic (0.4-
5 mg/dia) abans i durant la gestació, ja que 
així es disminueix significativament el risc de 
malformacions del tub neural, malforma-
cions cardíaques, malformacions del trac-
te urinari i llavi leporí. 
 —En les pacients tractades amb fàrmacs induc-
tors enzimàtics no existeix evidència que admi-
nistrant dues setmanes abans de la data previs-
ta del part, tractament amb vitamina K (20 mg/
dia), i injectar 1 mg intramuscular de vitamina 
K al nadó, s’eviti el risc d’hemorràgies per dèfi-
cit d’aquesta vitamina. L’Acadèmia Americana de 
Neurologia no en fa cap recomanació al respecte 
 —VPA administrat en el primer trimestre de 
gestació té major risc de malformacions 
congènites majors que CBZ, PHT i LTG. Les 
malformacions congènites majors que s’han 
associat específicament a VPA són: espina bí-
fida, defectes del septe atrial, llavi leporí, polidac-
tília, craniosinotosi i hipospàdies. Aquest major 
risc també depèn de la dosi, i és especialment 
elevat (9%) a dosis de VPA >1000mgr o ni-
vells plasmàtics de >70 µgr/ml. L’adminis-
tració de VPA durant la gestació també s’ha 
associat a alteració en el desenvolupament 
cognitiu dels nadons exposats i valorats a 3 
anys. Aquesta alteració del desenvolupament 
cognitiu és dosi-depenent, i s’observa només 
en nadons exposats a dosis altes (>1000mgr/
dia). La recomanació és no prescriure VPA 
en monoterapia en el primer trimestre de 
la gestació per evitar malformacions ma-
jors [estudis classe II, recomanació classe 
B] i de no fer-ne ús durant tota la gestació 
per a no alterar el desenvolupament cogni-
tiu de nadons exposats [recomanació clas-
se B]. L´eliminació de VPA es veu augmentada 
durant l’últim mes de gestació i durant el pu-
erperi. No hi ha recomanacions sobre el seu 
increment durant l’embaràs o el puerperi.
 —La LTG sembla tenir menor risc de malfor-
macions congènites majors que VPA, el seu 

risc també és la dosi-depenendència(risc glo-
bal de 2.3% però de 5.1% a dosis superiors a 
200mgr/dia). Augmenta específicament el risc 
de llavi leporí. És per això que l’Acadèmia Ame-
ricana de Neurologia en recomana limitar la 
seva dosi durant el primer trimestre de la ges-
tació [recomanació classe B]. No sembla que 
la LTG alteri el desenvolupament cognitiu dels 
nadons exposats intraúter. El metabolisme de 
la LTG es veu augmentat durant l’embaràs fins 
a un 400% i es produeixen variacions interindi-
viduals importants. Es recomana sol·licitar ni-
vells plasmàtics de LTG basals i intentar man-
tenir-ne els mateixos nivells durant l’embaràs.
 —Tant la PHT com el PB sembla que poden 
afectar el desenvolupament cognitiu dels nens 
exposats intraúter. L’Acadèmia Americana de 
Neurologia recomana no fer-ne ús durant l’em-
baràs per tal d’evitar alteracions en el desenvo-
lupament cognitiu. El risc de malformacions 
majors de la PHT és del 3.7% i sembla que s’as-
socia específicament a llavi leporí, mentre que 
el risc de malformacions del fenobarbital no 
es coneix, però sembla que s’associa específi-
cament a malformacions cardíaques.
 —El risc de malformacions majors associades a 
la CBZ és del 2.2% segons el registre anglès 
i sembla que s’associa específicament a alte-
racions del paladar posterior. Sembla que la 
CBZ no s’associa a alteracions neurocogniti-
ves en nadons exposats intraúter.
 —La teratogenicitat dels nous FAE no està 
encara delineada. Dades inicials indiquen 
que la VGB, TPM, OXC, TGB, LEV i GBP són 
potencialment teratogènics, ja que poden 
produir en major o menor grau malforma-
cions en ratolins o conills. L’Acadèmia Ame-
ricana de Neurologia no en fa cap tipus de 
recomanació en la seva revisió del 2009 i so-
bre la teratogènesi associada a LEV, dóna un 
percentatge de malformacions majors del 2% 
(149 embarassos); però avisa que el nombre 
d’embarassos és encara molt petit per treu-
re’n cap mena de conclusions. 
 —En general, la lactància no està contraindi-

freqüència (61 %). Les dues causes més fre-
qüents d’increment de les crisis són el no com-
pliment de la dosi prescrita (generalment per 
por als efectes teratogènics dels FAE) o els 
canvis en la farmacocinètica dels antiepilèp-
tics. Les evidències més recents mostren que 
molts fàrmacs antiepilèptics presenten impor-
tants canvis fàrmacocinètics durant l’embaràs 
i necessiten d’augments progressius en algun 
moment de la gestació: LTG, VPA, LEV, OXC, 
ZNS. Tot i que els nivells plasmàtics totals de 
CBZ baixen durant l’embaràs, sembla ser que 
la fracció lliure es manté estable; per la qual 
cosa, seria l’únic fàrmac que no caldria suple-
mentar durant l’embaràs. De totes maneres, és 
probable que el factor més important per es-
tar lliure de crisis durant la gestació, és ha-
ver-se mantingut lliure de crisis els 9 mesos 
previs (del 84-92% de les dones lliures de cri-
sis 9 mesos es mantenien així durant l’emba-
ràs) [recomanació classe B].

L’any 1998 un comitè d’experts de l’Acadèmia 
Americana de Neurologia va publicar una revisió 
de les recomanacions sobre el tractament durant 
la gestació i una revisió d’aquestes recomana-
cions han estat publicades l’any 2009. 

 —Convé fer un seguiment freqüent de la pa-
cient (cada 4-8 setmanes) i determinar els 
nivells plasmàtics d’antiepilèptics. L’objec-
tiu és mantenir la pacient amb nivells plas-
màtics en el rang terapèutic inferior i sense 

crisis parcials complexes o generalitzades to-
nicoclòniques. Les crisis parcials simples no 
suposen un risc per al fetus o la mare, motiu 
pel qual el seu control no és estrictament ne-
cessari. 
 —És molt recomanable la monoteràpia, ja 
que nombrosos treballs han mostrat un in-
crement marcat de la teratogenicitat en rela-
ció directa amb el nombre de FAE utilitzats 
[estudis classe II, recomanació classe B]. 
La nova revisió de l´Acadèmia Americana de 
Neurologia recomana evitar politeràpia per 
tal d’evitar reduccions en el desenvolupa-
ment cognitiu dels nadons exposats intraú-
ter a politeràpia [estudis classe II, recoma-
nació classe B] 
 —L’elecció del FAE en la dona fèrtil s’ha de basar 
en el tipus d’epilèpsia i valorar el risc poten-
cial de malformacions. 
 —La teratogenicitat està en general relacio-
nada amb dosis altes i politeràpia, per la 
qual cosa convé reduir les dosis o el nombre 
de FAE abans de la gestació. En aquest sentit, 
sempre que sigui possible, se suggereix realit-
zar ajustaments o canvis en la medicació amb 
un temps mínim de sis mesos abans de la ges-
tació, a fi de minimitzar el risc de recidives en 
els primers mesos de l’embaràs.
 —Convé realitzar una ecografia d’alta resolu-
ció a les 18-20 setmanes per poder detectar 
de forma precoç moltes de les malformacions 
potencials. Convé realitzar aquesta ecografia 

Els pacients amb crisis persistents malgrat 
haver estat tractats de forma adequada 
amb dos fàrmacs antiepilèptics,  haurien 
de tenir una avaluació prequirúrgica per 
comprovar si son candidats a cirurgia.



150 

Guies mèdiques de la Societat Catalana de Neurologia

    151

Diagnòstic i tractament de les epilèpsies 

amb epilèpsia resistent als fàrmacs. D’acord 
amb la nova definició d’epilèpsia resistent a fàr-
macs, els pacients amb crisis persistents malgrat 
haver estat tractats de forma adequada amb dos 
fàrmacs antiepilèptics, haurien de tenir una ava-
luació prequirúrgica per comprovar si són can-
didats a cirurgia. Aquesta opció s’ha de conside-
rar precoçment en les anomenades síndromes 
epilèptiques remeiables quirúrgicament, com 
l’epilèpsia mesial temporal secundària a esclerosi 
de l’ hipocamp, en les quals amb una avaluació no 
invasiva s’aconsegueixen tasses altes de pacients 
lliures de crisis (al voltant del 70%). 

Tota avaluació prequirúrgica ha de ser realitzada 
en una unitat d’epilèpsia amb especial dedicació 
al tractament quirúrgic. Una Unitat d’Epilèpsia 
ha de disposar de la tecnologia adequada, inclo-
ent-hi tècniques de neuroimatge anatòmica (RM 
de com a mínim 1.5 T amb protocols específics 
d’epilèpsia), funcional (SPECT intercrític i crític, 
PET), tècniques de neuronavegació i la possibili-
tat de realitzar estudis invasius amb electrodes 
subdurals i de profunditat. La decisió quirúrgica 
s’ha de prendre de manera conjunta per un equip 
multidisciplinar que inclogui neuròlegs, neuroci-
rurgians, neuropsicòlegs, radiòlegs, metges de 
medicina nuclear psiquiatres; tots els quals col-
laboren en l’avaluació i el seguiment posterior 
dels pacients que hagin estat operats. 

En els pacients amb epilèpsia temporal o epi-
lèpsia extratemporal amb lesió associada en 
la ressonància magnètica, la cirurgia permet 
el control de les crisis en un 50-80% dels casos. 
Només s’ha publicat un estudi randomizat que 
ha demostrat que la cirurgia del lòbul temporal 
és eficaç en el control de les crisis i que compor-
ta una millora significativa de la qualitat de vida 
dels pacients (estudis classe I, recomanació 
classe A). Pel que fa a la resta de les indicacions o 
procediments quirúrgics, l’evidència prové d’es-
tudis retrospectius amb diferents problemes me-
todològics (estudis classe III-IV, recomanació 
classe B-C). 

Per a tots els pacients, però especialment en 
aquells de qui s’espera una menor efectivitat 
del tractament quirúrgic, per exemple en les re-
seccions extratemporals en pacients sense le-
sió aparent en la RM, la decisió quirúrgica ha de 
ser individualitzada, i sospesar per una banda la 
morbilitat de les crisis i el seu impacte en la qua-
litat de vida, i per l’altra el risc quirúrgic. 

Estimulació cerebral profunda 

L’estimulació bilateral del nucli anterior del 
tàlam redueix la freqüència de crisis en algunes 
epilèpsies focals farmacorresistents, com s’ha 
demostrat en un estudi controlat recentment pu-
blicat (estudis classe I, recomanació classe A). 
Les dades d’aquest estudi han permès l’aprovació 
d’aquesta teràpia per les autoritats europees. 

S’han utilitzat altres maneres d’estimulació 
cerebral profunda per tractar pacients amb cri-
sis resistents a fàrmacs no candidats a cirurgia 
resectiva; per exemple, l’estimulació subtalà-
mica o l’estimulació hipocàmpica bilateral, 
que en petits estudis no controlats ha mostrat 
disminució de la freqüència de crisis en alguns 
pacients (estudis classe III, recomanació clas-
se C). Estudis més amplis i controlats estan ac-
tualment en marxa. 

També s’està estudiant la possible utilitat de l’es-
timulació dirigida a les crisis. Aquesta tècnica 
requereix la implantació de dispositius intracra-
nials capaços de detectar el patró crític i propor-
cionar l’estimulació adient. 

cada en les dones amb epilèpsia. No obs-
tant això, l’impacte que la privació de son pot 
tenir en la mare i l’alta concentració de certs 
FAE en la llet materna, fa que siguin poc acon-
sellables en alguns casos. Passen a la llet ma-
terna en dosis que són clínicament rellevants, 
la primidona i el LEV, mentre que VPA, PB, 
PHT i CBZ sembla que no hi passen en dosis 
clínicament rellevants. Es recomana distribu-
ir la dosi de l’antiepilèptic en vàries preses al 
dia, utilitzar formulacions crono, no donar el 
pit poc després de prendre la medicació i estar 
alerta de signes de toxicitat en el nadó.

3.7. Altres tractaments 
per a epilèpsies 
refractàries

Estimulador vagal 

L’estimulador vagal és un procediment pal-
liatiu per a tractar crisis epilèptiques refractàries 
en pacients que no són bons candidats a cirur-
gia resectiva. Hi ha evidència de la seva eficà-
cia en les crisis focals (estudis classe I, reco-
manació classe A) i també certa evidència de la 
seva eficàcia en crisis generalitzades, per exem-
ple, crisis atòniques en pacients amb síndrome 
de Lennox-Gastaut [estudis classe III, recoma-
nació classe B]. Estudis controlats i postcomer-
cialització mostren un percentatge de respostes 
(pacients amb una disminució de crisis igual o 
superior al 50%) del 30-50% aproximadament. 
El percentatge de responedors pot augmen-
tar amb el temps. Els efectes adversos més fre-
qüents de l’estimulador vagal són les molèsties 
faríngies i alteracions en el to de la veu, depenent 

de la intensitat de l’estimulació. Cal remarcar que 
se sol desenvolupar tolerància amb el temps. 

La indicació de la implantació de l’estimulador 
vagal s’ha de fer en unitats d’epilèpsia, i la inter-
venció requereix d’un cirurgià expert. 

Dieta cetogènica 

La dieta cetogènica està indicada en nens amb 
epilèpsia (focal o generalitzada) resistent a 
fàrmacs. Estudis controlats han demostrat efi-
càcia en el 30-50% dels pacients (recomanació 
classe A). També hi ha evidència de la seva efi-
càcia en els espasmes infantils (estudis clas-
se III, recomanació classe C). En els adults 
encara hi ha poca experiència. Es tracta d’una 
dieta molt restrictiva i que requereix la ingesta 
de grans quantitats de grasses; per la qual cosa 
es considera que el seu ús ha de restringir-se 
als pacients farmacoresistents o que presen-
ten importants efectes adversos als fàrmacs 
antiepilèptics. Recentment s’han utilitzat amb 
un cert benefici (estudis classe III, recomana-
ció classe C) en pacients amb epilèpsia, les di-
etes de baix índex glucèmic (dieta de Atkins mo-
dificada), que és menys restrictiva i que podria 
suposar una alternativa a llarg termini després 
de la dieta cetogènica o en adolescents i adults. 
A part d’aquest efecte antiepilèptic relativament 
inespecífic, la dieta cetogènica és el tractament 
d’elecció del dèficit de GLUT1, entitat reconegu-
da cada cop amb més freqüència com una causa 
d’epilèpsia d’inici i fenotips molt variables.

Tractament quirúrgic 

La cirurgia de l’epilèpsia és una alternati-
va al tractament mèdic en aquells pacients 
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 —Epilèpsia amb crisis mioclòniques atòniques
 —Epilèpsia benigna de la infància amb puntes 
centrotemporals (BECTS)
 —Epilèpsia frontal nocturna autosòmica domi-
nant (ADNFLE)
 —Epilèpsia occipital de la infància d´inici tardà 
(Síndrome de Gastaut)
 —Epilèpsia amb absències mioclòniques
 —Síndrome de Lennox-Gastaut
 —Encefalopatia epilèptica amb p-o contínua 
durant el son(CSWS)
 —Síndrome de Landau-Kleffner (LKS)
 —Epilèpsia absència infantil (CAE)

4. Durant l´adolescència (12-18 anys) o edat 
adulta (>18 anys)

 —Epilèpsia absència juvenil (JAE)
 —Epilèpsia mioclònica juvenil (JME)
 —Epilèpsia nomès amb crisis tonicoclòni-
ques generalitzades
 —Epilèpsies mioclòniques progressives (PME)
 —Epilèpsia amb semiologia auditiva de trans-
missió autosòmica dominant (ADEAF)
 —Altres epilèpsies familiars del lòbul temporal

5. Amb una edat d´inici menys específica 
 —Epilèpsia focal familiar amb focus variables
 —Epilèpsies reflexes

B. Constel·lacions 
 —Epilèpsia mesial temporal amb esclerosi 
hipocampal
 —Síndrome de Rasmussen
 —Crisis gelàstiques amb hamartoma hipo-
talàmic
 —Hemiconvulsió-hemiplègia-epilèpsia 
(HHE)

C. Epilèpsies metabòliques o 
estructurals a causa d’ una  
alteració metabòlica  
o estructural coneguda

 —Malformacions del desenvolupament cortical 
(veieu classificació de Barkovik i col, BarKo-
vic, 2005 – treure’n referències?)
 —Síndromes neurocutànies (Sd de Sturge-We-
ber, complex esclerosi tuberosa)
 —Tumors
 — Infeccions 
 —Traumatismes
 —Angiomes 
 —Lesions secundàries a anòxia connatal
 — Ictus 

D. Epilèpsies de causa no  
coneguda

E. Condicions que cursen amb 
crisis epilèptiques, però que 
no comporten un diagnòstic 
d’epilèpsia:

 —Crisis neonatals benignes
 —Crisis febrils

2

Les síndromes epilèptiques, constel·lacions i epilèpsies metabòliques o 
estructurals subratllades apareixen per primera vegada en la classifica-
ció del 2010. 

1.
Classificació de les crisis 
epilèptiques 

A. Generalitzades
 —Tonicoclònica (o qualsevol de les seves com-
binacions)
 —Absències

• Típiques
• Atípiques
• Absències especials

 ¤ Absències mioclòniques
 ¤ Absències amb mioclonies  
palpebrals

 —Mioclònies
• Mioclònia
• Mioclònia atònica (substitueix al terme 

mioclònic–astàtic)
• Mioclònia tònica

 —Clònica
 —Tònica
 —Atònica

B. Focals

C. Desconegudes
 —Espasmes epilèptics

 1

 - Desapareixen de la classificació les crisis neonatals
 - Les crisis subratllades es consideren vàlides des d’aquesta classificació 
i no estaven incloses en classificacions prèvies. 
 - Les crisis que no poden classificar-se es consideren inclassificables, 
però no s’inclouen en una categoria a part.
 - Les crisis focals no se subdivideixen en parcials simples o parcials 
complexes o secundàriament generalitzades, sinó que es recomana 
descriure-les semiològicament. Tot i la recomanació de la ILAE, en 
l’última classificació creiem que es continuarà parlant de crisis parci-
als simples i crisis parcials complexes.

2.
Classificació 
de Síndromes 
electroclíniques, 
constel·lacions i 
epilèpsies metabòliques 
o estructurals. 
Classificació 2010

A. Síndromes electroclíniques 
(classificades segons l’edat d’inici)

1. Període neonatal 
 —Epilèpsia familiar benigna neonatal (BFNE)
 —Encefalopatia mioclònica precoç (EME)
 —Síndrome d´Ohtahara

2. Durant la lactància(<1 any)
 —Epilèpsia del lactant amb crisis focals migra-
tòries
 —Síndrome de West
 —Epilèpsia mioclònica del lactant (MEI)
 —Epilèpsia benigna del lactant
 —Epilèpsia familiar benigna del lactant
 —Síndrome de Dravet
 —Encefalopatia mioclònica en malalties no pro-
gressives

3. Durant la infantesa (entre 1-12 anys)
 —Crisis febrils plus (o atípiques)
 —Síndrome de Panayiotopoulos
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3.
Classificació de les 
epilèpsies i síndromes 
epilèptiques (ILAE 1989)

A. Síndromes o epilèpsies  
generalitzades
1. Idiopàtiques

 —Convulsions neonatals benignes familiars 
 —Connvulsions neonatals benignes
 —Epilèpsia mioclònica benigna del lactant
 —Epilèpsia - absència de la infància
 —Epilèpsia - absència juvenil
 —Epilèpsia mioclònica juvenil
 —Epilèpsia amb crisis de gran mal del despertar
 —Altres epilèpsies generalitzades idiopàtiques 
no definides 
 —Epilèpsies amb crisis provocades per estímuls 
específics

2. Criptogèniques o simptomàtiques
 —Síndrome de West
 —  Síndrome de Lennox-Gastaut
 —Epilèpsia amb crisis mioclonicoastàtiques 
(Síndrome de Doose)
 —Epilèpsia amb absències mioclòniques

3. Simptomàtiques
 —Encefalopatia mioclònica precoç
 —Encefalopatia epilèptica infantil precoç amb 
patró de supressió (suppression-burst). 
 —Altres epilèpsies generalitzades sintomàti-
ques no definides prèviament
 —Síndromes específiques

B. Síndromes focals o relacio-
nades amb una localització
1. Idiopàtiques:

 —Epilèpsia infantil benigna amb paroxismes 
centrotemporals
 —Epilèpsia infantil benigna amb paroxismes 
occipitals
 —Epilèpsia primària de la lectura

2. Simptomàtiques:
 —Epilèpsia parcial contínua progressiva de la 
infància

3. Criptogèniques (presumiblement simptomà-
tiques, però de causa desconeguda). Les catego-
ries simptomàtica i criptogènica inclouen segons 
la localització anatòmica:

 —Epilèpsia del lòbul temporal 
 —Epilèpsia del lòbul frontal 
 —Epilèpsia del lòbul parietal 
 —Epilèpsia del lòbul occipital 
 —Epilèpsia focal simptomàtica/criptogènica de 
topografia no coneguda

C. Síndromes indeterminades 
(amb crisis parcials i generalitzades)

 —Crisis neonatals (amb crisis focals i generalit-
zades)
 —Epilèpsia mioclònica greu de la infància
 —Epilèpsia amb punta-ona contínua durant el son
 —Epilèpsia amb afàsia adquirida (Síndrome de 
Landau-Kleffner)
 —Altres epilèpsies indeterminades no definides 
prèviament
 —Sense característiques inequívoques de caràc-
ter focal o generalitzat (p. ex. crisis nocturnes 
“sleep-grand mal”)

D. Síndromes especials  
 —Convulsions febrils
 —Crisi aïllada o estat de mal epilèptic aïllat
 —Crisis provocades per un factor tòxic o meta-
bòlic agut (crisis agudes simptomàtiques)

Crisi epilèptica

Protocol de tractament
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les malalties  
vasculars  
cerebrals
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1.
Ictus isquèmic

1.1. Introducció. Dades 
epidemiològiques

Les malalties vasculars cerebrals (MVC) conegu-
des també com a feridures o ictus representen la 
tercera causa de mort en el món occidental, oca-
sionen un 9.2% de la mortalitat global i són la pri-

mera causa de mort en dones de més de 65 anys i 
en homes de més de 75 anys. A Catalunya repre-
senten també la primera causa de discapacitat físi-
ca en les persones adultes. Més de 300.000 perso-
nes tenen seqüeles neurològiques que impliquen 
assistència sanitària primària i especialitzada. Cal 
destacar, a més a més, que els canvis demogràfics 
derivaran en un augment tant de la seva incidèn-
cia com de la seva prevalença, tenint en compte, 
també, que al llarg dels anys s’observa una reduc-
ció de la mortalitat tant en homes com en dones. 
Representen també la segona causa més freqüent 
de demència, la causa més freqüent d’epilèpsia en 
l’ancià i una causa freqüent de depressió. Tot i que 
a Catalunya no hi ha registres específics sobre la 
MVC, la informació epidemiològica disponible 
permet una aproximació a la seva magnitud i evo-
lució (Document marc del Pla d’Atenció a la Ma-
laltia Vascular Cerebral, 2003. Enquesta de Salut 
de Catalunya (ESCA), Registre del Conjunt Mínim 
Bàsic de Dades d’Alta Hospitalària).

Diagnòstic 
i tractament de 
les malalties
vasculars cerebrals 
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 — Infart de territori frontera: la lesió isquèmica 
se situa en zones frontera entre dues artèries 
principals o entre el territori superficial i pro-
fund d’una mateixa artèria. Solen produir-se 
per mecanismes hemodinàmics. 
 —Infart per trombosi venosa cerebral: l’infart està 
ocasionat i se situa en el territori venós cerebral.

Segons la topografia 
parenquimatosa
Segons la classificació de la Oxfordshire Commu-
nity Stroke.

Infart total de la circulació anterior o TACI 
(total anterior circulation infarction). Quan el 
dèficit neurològic compleix els tres criteris se-
güents:

 —Disfunció cerebral superior o cortical (afàsia, 
discalcúlia o alteracions visuoespaials).
 —Dèficit motor i/o sensitiu en almenys dues 
de las tres àrees següents: cara, extremitats 
superiors i inferiors.
 —Hemianòpsia homònima.

Infart parcial de la circulació anterior o PACI 
(partial anterior circulation infarction). Quan 
es compleix algun dels criteris següents:

 —Disfunció cerebral superior o cortical (afàsia, 
discalcúlia o alteracions visuoespaials).
 —Dos dels tres criteris de TACI.
 —Dèficit motor i/o sensitiu més restringit que 
el classificat com LACI (dèficit limitat a una 
sola extremitat).

Infart lacunar o LACI (lacunar infarction). 
Quan no existeix disfunció cerebral superior ni he-
mianòpsia i es compleix un dels següents criteris:

 —Síndrome motora pura que afecta almenys 
dues de les tres parts del cos (cara, extremi-
tats superior, inferior).
 —Síndrome sensitiva pura que afecta almenys 
dues de les tres parts del cos.
 —Síndrome sensitivomotora que afecta almenys 
dues de les tres parts del cos.

 —Hemiparèsia-atàxia ipsilateral.
 —Disàrtria-mà feixuga.
 —Moviments anormals focals i aguts.

Infart en la circulació posterior o POCI (pos-
terior circulation infarction). Quan es compleix 
algun dels criteris següents:

 —Afectació ipsilateral de parells cranials amb 
dèficit motor i/o sensitiu contralateral.
 —Dèficit motor i/o sensitiu bilateral.
 —Alteracions oculomotores.
 —Disfunció cerbel·losa sense dèficit de vies 
llargues ipsilaterals (hemiparèsia-atàxia).
 —Hemianòpsia homònima aïllada.

Segons l’evolució de les 
manifestacions clíniques

 — Infart cerebral estable.
 — Infart cerebral progressiu: per empitjorament 
o per addició de nous símptomes o signes.
 —Dèficit neurològic isquèmic reversible: es pro-
dueix una recuperació completa de la funció 
neurològica en el curs de les 3 setmanes se-
güents a l’inici del quadre.

1.3. Etiologia

1.3.1. Patofisiologia

El mecanisme fisiopatològic de l’infart cerebral pot 
ser , fonamentalment, trombòtic, embòlic i hemo-
dinàmic. El primer d’aquests mecanismes obeeix a 
la superposició d’un trombe sobre una placa d’atero-
ma o a una anomalia de la coagulació. El mecanisme 
embòlic es deu a una oclusió arterial causada per un 
fragment embòlic que s’ha desprès d’un territori 
arterial proximal o del cor. Més rarament l’embo-
lisme és paradoxal i prové d’un llit venós a través 

Dades epidemiològiques estimades per a 
Catalunya

Incidència: 2 - 2’5 per cada 1.000 individus.

Prevalença: 5 / 1.000. 

Catalunya: 10.000 nous casos a l’any.

Prevalença Total: 500-600 per cada 10.000 
individus.

1.2. Definicions

Ictus: L’Organització Mundial de la Salut (OMS) 
defineix l’ictus o feridura com una síndrome clínica, 
presumiblement d’origen vascular, que es caracte-
ritza pel desenvolupament ràpid de signes d’afec-
tació neurològica focal (algunes vegades global) i 
que duren més de 24 hores o porten a la mort. 

L’infart cerebral o ictus isquèmic està ocasionat per 
l’alteració qualitativa o quantitativa de l’aportació 
circulatòria a un territori encefàlic, el qual pro-
dueix un dèficit neurològic durant més de 24 hores 
o bé existeix evidència per neuroimatge de l’apa-
rició d’una lesió isquèmica aguda i, conseqüent-
ment, implica la presència d’una necrosi tissular.

1.2.1. Classificacions de l’ictus 
isquèmic
Segons l’etiologia
(es desenvolupa més endavant)

 — Infart aterotrombòtic. Aterosclerosi de grans 
vasos.

 — Infart cardioembòlic.
 —Malaltia oclusiva de petit vas arterial. Infart 
llacunar.
 — Infart cerebral de causa infreqüent.
 — Infart cerebral d’origen indeterminat.

Segons les característiques de la 
neuroimatge

 — Infart cerebral (isquèmic, pàl·lid o blanc): ge-
neralment s’aprecia una imatge hipodensa 
en la tomografia computeritzada (TC). 
 — Infart cerebral hemorràgic: en l’àrea de l’infart 
s’observa presència de contingut hemàtic. Es 
produeix per sang extravassada com a con-
seqüència de la lisi de l’èmbol, per l’aportació 
sanguínia de les anastomosis veïnes o en els 
infarts d’origen venós. 
 — Infart cerebral silent: es manifesta en els pa-
cients asimptomàtics i sense història cone-
guda d’ictus que tenen lesions isquèmiques 
en la neuroimatge. Així mateix, un 25% de 
les persones amb ictus isquèmic simptomàtic 
presenten isquèmia cerebral silent en la TC, 
i es dobla aquest porcentatge amb la resso-
nància magnètica (RM). 
 —Leucoaraiosi: significa rarefacció de la substància 
blanca cerebral. S’aprecia una hipodensitat en la 
TC cranial i una hiperintensitat en les seqüèn-
cies potenciades en T2 de la RM cranial amb 
lesions periventriculars i lesions subcorticals 
(incloent les pròpiament subcorticals i les de 
substància blanca profunda no periventricular).
 —Penombra isquèmica: el patró de neuroimatge 
que objetiva la presència d’una lesió isquèmi-
ca en la RM per difusió rodejada d’una àrea 
major d’hipoperfusió (almenys >20%) es co-
neix com a mismatch perfusió-difusió i indica 
isquèmia, però també teixit cerebral poten-
cialment recuperable.

Segons la topografia vascular
 — Infart de territori carotidi
 — Infart de territori vertebrobasilar 
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factors de risc vascular cerebral. És imprescin-
dible la presència d’arteriosclerosi clínicament 
generalitzada (coexistència de cardiopatia isquè-
mica i/o malaltia vascular perifèrica) o la demos-
tració d’oclusió o estenosis en las artèries cere-
brals (>50% o <50% amb més de dos factors de 
risc), correlacionable amb la clínica del pacient.

Infart cardioembòlic
Infart generalment de mida mitjana o gran, de 
topografia habitualment cortical, en el qual s’evi-
dencia, en absència d’altres etiologies, alguna de 
les següents cardiopaties embolígenes: un trom-
be o tumor intracardíac, estenosi mitral reumà-
tica, pròtesi aòrtica o mitral, endocarditis, fibril.
lació auricular, malaltia del node sinusal, aneu-
risme ventricular esquerre o acinèsia després 
d’un infart agut de miocardi (menys de tres me-
sos) o hipocinèsia cardíaca global o discinèsia.

Malaltia oclusiva de petit vas 
arterial. Infart lacunar
Infart de mida petita (<2 cm de diàmetre) en el ter-
ritori d’una artèria perforant cerebral, que habitu-
alment ocasiona clínicament una síndrome lacu-
nar (hemiparèsia motora pura, síndrome sensitiva 
pura, síndrome sensitivomotora, hemiparèsia-atà-
xia i disàrtria-mà feixuga) en un pacient amb an-
tecedents personals d’hipertensió arterial o altres 
factors de risc vascular cerebral, en absència d’al-
tres etiologies. Tot i que la microateromatosi i la 
lipohialinosi de les artèries perforants cerebrals 
constitueixen el substrat patològic més freqüent 
dels infarts lacunars, altres possibles causes, tot i 
que rares, inclouen l’embolisme, l’arteritis infeccio-
sa o l’estat protrombòtic. L’absència d’alteracions 
en la TC cranial no n’exclou el diagnòstic. 

Infart cerebral de causa infreqüent
Infart de mida petita, mitjana o gran, de localitza-
ció cortical o subcortical, en el territori carotidi o 
vertebrobasilar en un pacient a qui s’ha descartat 

l’origen aterotrombòtic, cardioembòlic o lacunar. 
Se sol produir per malalties que ocasionen una 
arteriopatia diferent de l’arterioscleròtica (dis-
secció arterial, displàsia fibromuscular, aneuris-
me sacular, malformació arteriovenosa, trombosi 
venosa cerebral, Moya-Moya, síndrome de Sned-
don) o per trastorns sistèmics (connectivopatia, 
neoplàsia, infecció, metabolopatia, trastorn de la 
coagulació). Poden ser el símptoma inicial de la 
malaltia o aparèixer durant el seu curs evolutiu.

Infart cerebral d’origen 
indeterminat
Infart en el qual després d’un estudi exhaustiu, 
s’ha descartat l’origen aterotrombòtic, embòlic, 
lacunar o per causa rara; o bé coexistiexen més 
d’una possible etiologia o bé l’estudi és incomplet.

1.4. Diagnòstic

El diagnòstic de l’infart cerebral ha de ser precís 
i ràpid. És necessari reconèixer immediatament 
la gravetat de la situació clínica i traslladar el pa-
cient urgentment a l’hospital. Si els símptomes 
han començat fa menys de 6 hores, la urgència 
és similar a la d’un infart de miocardi o d’un po-
litraumatitzat. Si la clínica supera les 6 hores 
d’evolució, el diagnòstic i l’inici del tractament es 
farà tan aviat com sigui possible.

1.4.1. Diagnòstic clínic

Cal sospitar l’existència d’un infart cerebral sem-
pre que el pacient presenti de manera brusca sig-
nes de focalitat neurològica. La cefalea intensa i 
els vòmits són inusuals a l’inici de l’infart cere-
bral. La síndrome clínica pot orientar la topogra-
fia anatòmica i vascular de la lesió i la fisiopato-
logia dels seus símptomes.

d’una comunicació anòmala. El mecanisme hemo-
dinàmic s’associa a una estenosi severa o a una oclu-
sió arterial d’un pacient amb circulació colateral 
inadequada. Altres mecanismes menys freqüents 
són la hiperviscositat i el vasoespasme.

1.3.2. Factors de risc

L’etiologia de l’ictus, així com l’infart de miocardi i la 
malaltia arterial perifèrica són multifactorials. Les 
actuacions sobre els factors de risc, principalment 
en prevenció secundària, disminueixen no només 
el risc de patir un ictus, sinó la resta d’episodis vas-
culars. El factor de risc més important de l’ictus és 
la hipertensió arterial (HTA) (risc relatiu [RR]>4), i 
és aquest l’únic factor associat d’una manera con-
sistent amb tots els tipus d’ictus. La resta de fac-
tors, com també en la malaltia coronària, presen-
ten associacions més moderades (RR=2 a 4).

Factors de risc no modificables:
 —Edat
 —Sexe
 —Factors genètics
 —Ètnia i raça

Factors de risc modificables:
 —Hipertensió arterial
 —Cardiopaties: fibril.lació auricular, infart de 
miocardi recent, miocardiopatia congestiva, 
valvulopatia, pròtesi valvular, endocarditis.
 —Diabetis mellitus.
 —Hipercolesterolèmia, hipertrigliceridèmia.
 —Estenosi carotídia asimptomàtica.
 —Tabaquisme.
 —Alcohol (consum elevat).
 —Hiperfibrinogenèmia.
 —Hiperhomocisteinèmia.
 —Antecedents de malaltia vascular prèvia (ictus, 
malaltia coronària, vasculopatia perifèrica).

Possibles factors de risc modificables:
 — Inactivitat física.
 —Estrès.
 —Obesitat.

 —Dieta rica en greixos.
 —Cardiopaties: prolapse vàlvula mitral, fora-
men oval permeable, hipocinèsia ventricu-
lar, aneurisme del septe atrial, calcificació de 
l’anell valvular mitral, filaments valvulars.
 —Anticonceptius orals.
 —Consum de drogues.
 —Migranya.
 —Policitèmia.

Recentment s’han descrit numerosos marcadors 
de risc vascular (marcadors bioquímics, índex tur-
mell-braç, gruix de l’íntima-mitja, etc.) tot i que la 
seva utilitat en el moment actual encara és incerta.

A causa de l’etiologia multifactorial de la malal-
tia vascular, quan s’estima l’efecte d’un determi-
nat factor de risc en un individu, s’han de tenir 
en compte la resta de factors. La mesura del risc 
vascular d’un individu es calcula a partir de les 
equacions de risc vascular que estableixen l’excés 
de risc en relació a la mitjana de la població. Les 
taules més àmpliament utilitzades són: la taula 
de Framingham, la taula de REGICOR (Registre 
Gironí del Cor) i la taula de SCORE (Systematic 
Coronary Risk Evaluation). Totes aquestes pro-
porcionen però, estimacions poc precises.

1.3.3. Classificació etiològica 
de l’ictus 

Classificació adaptada del Laussane Stroke Re-
gistry (Bogousslavsky, 1997) i de la guia de diag-
nòstic i tractament de les malalties vasculars ce-
rebrals de la SCN (any 1999).

Infart aterotrombòtic. 
Aterosclerosi de grans vasos
Infart generalment de mida mitjana o gran, de 
topografia cortical o subcortical, carotídia o ver-
tebrobasilar, en un pacient amb un o diversos 
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 — ictus d’etiologia indeterminada en menors 
de 50 anys.
 — infarts múltiples d’etiologia indeterminada.
 — trombosi venosa prèvia, especialment de lo-
calització inusual.
 —història familiar de trombosis.
 — alteracions de la coagulació en l’analítica or-
dinària.
 — sospita de síndrome antifosfolípid.
 —necrosi cutània induïda per warfarina (dèfi-
cit de proteïna C o S).
 — resistència a l’heparina (dèficit d’AT-III).

Es realitzaran les següents determinacions. En 
un primer estudi: antitrombina III, proteïna C, 
proteïna S lliure i total, APC-r (factor V Leyden), 
mutació del gen de la protrombina, anticossos 
(Acs) anticardiolipina, anticoagulant lúpic (APTT 
allargat), glucoproteina b2. Si els paràmetres an-
teriors són normals, es completarà l’estudi amb 
l’anàlisi de: cofactor II heparina, plasminogen, 
sistema fibrinolític (t-PA, PAI). Aquestes deter-
minacions s’han de realitzar quan el pacient ja 
no es trobi en un estat trombòtic actiu i els fac-
tors de coagulació i fibrinolítics s’hagin estabilit-
zat, normalment a partir de les 6-8 setmanes de 
l’episodi trombòtic. El pacient no pot estar pre-
nent anticoagulants orals almenys 2 setmanes 
abans de l’estudi. Si l’estudi és patològic o persis-
teix la sospita, cal repetir i confirmar les troballes 
del primer estudi. 

Proves bioquímiques
S’han de realitzar de forma sistemàtica a tots els 
pacients amb ictus. Han d’incloure: funció renal, 
calcèmia, funció hepàtica, glucèmia i hemoglobi-
na glicosilada, perfil lipídic, àcid úric, proteïna C 
reativa i proteïnograma.

En els casos indicats també es determinaran els ni-
vells de vitamina B12, àcid fòlic i homocisteinèmia, 
creatinincinasa o fosforèmia. Segons l’edat i sospi-
ta diagnòstica poden estar indicats estudis endocri-
nològics, immunològics i serològics (lues, VIH).

1.5.2. Estudis histològics

Estan indicats en cas de sospita d’arteritis/vas-
culitis, malaltia metabòlica o hereditària i algu-
nes malalties hematològiques.

 —Biòpsia de pell: síndrome de Sneddon 
(biòpsia de vasos digitals), malaltia de Fa-
bry, CADASIL. En el cas de la malaltia de 
Fabry se sol preferir estudi en plasma o leu-
còcits de l’activitat de l’alfa-galactosidasa A 
en el cas dels homes i estudi genètic en el 
cas de les dones (són portadores, habitual-
ment amb activitat normal de l’enzim). En 
la malaltia de CADASIL és d’elecció l’estudi 
genètic.
 —Biòpsia de múscul i nervi: vasculitis sistèmi-
ca, citopatia mitocondrial.
 —Biòpsia leptomeníngia i parenquimatosa: 
vasculitis primària del SNC o malalties neo-
plàsiques d’estirp limfocítica, com l’angioen-
doteliosi maligna.
 —Biòpsia de l’artèria temporal: sospita d’arte-
ritis de cèl·lules gegants.
 — Biòpsia de moll d’os: malalties hematolò-
giques.

1.5.3. Estudi genètic

Està indicat en casos d’història familiar molt 
suggerent, com per exemple: cavernomatosi fa-
miliar, CADASIL, malaltia de Fabry, polimorfis-
mes del factor de Von Willebrand,etc. 

Els estudis genètics que es realitzen amb més 
freqüència actualment són:

 —Mutació notch cromosoma 19p13, sospita 
de CADASIL.
 —Anàlisis de polimorfismes del Fc V.
 —Anàlisis de polimorfismes de la protrombina.
 —Mutació cromosoma Xq22.1, sospita de ma-
laltia de Fabry.

1.4.2. Criteris diagnòstics 

El procés diagnòstic en pacients amb sospita d’in-
fart cerebral ha d’incloure els següents apartats:

 —Història clínica.
 —Exploració neurològica i general.
 —Exploracions complementàries.

En la història clínica s’ha de parar especial aten-
ció als antecedents vasculars, tant familiars com 
personals i a la detecció de factors de risc vascu-
lar. S’ha de realitzar una exploració neurològica 
completa de totes les funcions encefàliques i una 
exploració física general que inclogui examen 
oftalmoscòpic, inspecció, palpació i auscultació 
d’artèries accessibles i auscultació cardíaca. Les 
exploracions complementàries ens permetran 
confirmar el diagnòstic.

1.4.3. Diagnòstic diferencial

La semiologia clínica detallada i les exploracions 
complementàries ens permeten diferenciar l’in-
fart cerebral d’altres entitats cerebrals vasculars i 
no vasculars o d’altres processos sistèmics.

Lesions estructurals
 —Hemorràgia subdural, intracerebral o suba-
racnoïdal.
 —Malformacions arteriovenoses, aneurismes.
 —Tumors cerebrals.
 —Trombosi venosa cerebral.
 — Infeccions del sistema nerviós central. Abcés 
cerebral.

Altres entitas no estructurals que 
poden simular un infart cerebral

 —Hipoglucèmia o hiperglucèmia.
 —Hiponatrèmia.
 —Hipercalcèmia.
 — Insuficiència hepàtica o renal.

 —Crisis epilèptiques parcials. Focalitat postcrítica.
 —Vertigen perifèric.
 —Aura migranyosa.
 —Brots d’esclerosi múltiple.
 —Cataplèxia.
 —Paràlisi periòdica.
 — Infeccions.
 — Intoxicacions farmacològiques.
 —Encefalopatia hipertensiva.
 —Trastorns psiquiàtrics.

1.5. Exploracions 
complementàries

1.5.1. Exàmens de laboratori

Analítica urgent
En la fase aguda de l’ictus s’han de realitzar, tan 
aviat com sigui possible, una sèrie de determina-
cions analítiques per identificar processos que 
poden simular o causar un ictus, així com factors 
que poden influir en l’elecció del tractament. Les 
determinacions inclouen: glucèmia, electròlits, 
recompte cel·lular i fórmula, hemograma, pla-
quetes, temps de protrombina, temps de trom-
boplastina, estudis de funció renal i hepàtica, així 
com, segons la història clínica, investigació de tò-
xics, alcoholèmia i test d’embaràs. La gasometria 
arterial es realitzarà només si se sospita hipòxia.

Proves hematològiques
En tots els pacients amb ictus. Ha d’incloure: 
hemograma complet, VSG, plaquetes, temps de 
protrombina, temps de tromboplastina, fibrino-
gen i homocisteïna plasmàtica.

En determinats casos que es detallen a continua-
ció està indicat un estudi de trombofília.
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la presència de lesions estenoticooclusives arte-
rials i sobre l’estat hemodinàmic del parènquima 
cerebral. La utilització d’aquestes tècniques en 
els estudis de TC realitzats en la fase molt pre-
coç d’un ictus, ajuda a millorar la correcta selecció 
dels pacients candidats a tractaments de reper-
fusió i permet ampliar la finestra terapèutica en 
alguns casos; però incrementa els temps d’explo-
ració i de l’anàlisi de les imatges i requereix l’ad-
ministració de contrast intravenós. S’aconsella 
aquest estudi d’inici només en casos seleccionats. 

Ressonància magnètica cranial
Ressonància magnètica en l’ictus isquèmic
La RM convencional no ha demostrat major 
sensibilitat que la TC en la detecció precoç de la 
isquèmia cerebral. Tot i això, la RM convencio-
nal és més sensible i específica que la TC en la 
identificació precisa de la presència, topografia i 
extensió d’alguns infarts i en determinar el seu 
mecanisme causant, motiu pel qual la seva uti-
lització és recomanable en els ictus isquèmics 
de tipus lacunar i en els que afectin el territori 
vertebrobasilar i d’elecció en la sospita de trom-
bosi venosa o dissecció arterial o quan, després 
d’un estudi inicial de TC, el diagnòstic sigui in-
cert. Es recomana que la RM inclogui seqüèn-
cies potenciades de difusió i T2-gradient eco.

Difusió per ressonància magnètica (dRM) en 
l’ ictus isquèmic
La major utilitat clínica de la dRM és la seva ca-
pacitat per detectar lesions isquèmiques en fase 
precoç. En estudis clínics, la dRM ha posat de 
manifest una sensibilitat del 88%-100% i una 
especificitat del 95%-100% en el diagnòstic de 
l’ictus isquèmic agut. La restricció de la difusió 
tissular de les molècules d’aigua que caracteritza 
les lesions isquèmiques agudes presenta impor-
tants variacions temporals, de tal forma que és 
molt marcada en les primeres hores de la instau-
ració del quadre clínic, per mantenir-se estable 
durant diversos dies; posteriorment pot mos-
trar una pseudonormalització als 10-15 dies i, 

finalment, disminuir de forma progressiva coin-
cidint amb el desenvolupament de l’edema vaso-
gènic i necrosi tissular.

Perfusió per ressonància magnètica i estudis 
combinats de difusió i perfusió per ressonàn-
cia magnètica en l’ictus isquèmic
La combinació en un mateix pacient d’estudis 
de dRM i pRM ofereix informació hemodinàmi-
ca útil per determinar el tractament més adequat 
en cada cas. Existeix, en general, una diferència en 
l’àrea d’isquèmia detectada per pRM i dRM: la pri-
mera detecta un àrea més extensa, mentre que la 
segona infravalora la mida final de l’infart. La di-
ferència o discordància entre aquestes dues àrees 
és una aproximació a l’extensió de la penombra is-
quèmica i es correlaciona amb el progressiu aug-
ment en el volum de l’infart. L’existència en una 
lesió d’una àrea d’hipoperfusió més extensa que la 
de restricció en la difusió apuntaria a una possible 
reversibilitat d’aquesta i, per tant, indicació per al 
tractament de reperfusió amb fibrinolítics. 

La utilització de la RM, combinant seqüències 
de dRM, pRM i RM angiogràfica té un gran po-
tencial en la individualització del tractament 
més adequat en la fase hiperaguda de l’ictus i en 
l’ampliació de la finestra terapèutica així com la 
TC de perfusió i angiogràfica. Tot i això, la dispo-
nibilitat de la RM és limitada, requereix temps 
d’exploració més llargs que la TC i hi ha la difi-
cultat o impossibilitat d’efectuar una RM en pa-
cients amb disminució del nivell de conciència, 
agitats i hemodinàmicament inestables, o que 
presentin contraindicacions per a la seva obten-
ció (per exemple: portadors de marcapassos).

1.5.7. Estudis angiogràfics 
craniocervicals en l’ictus

En l’actualitat, la tècnica angiogràfica de refe-
rència segueix essent l’angiografia per sostrac-
ció digital. Però amb la progressiva utilització de 

1.5.4. Anàlisis del líquid 
cefalorraquidi

L’estudi del líquid cefaloraquidi (LCR) obtingut 
mitjançant punció lumbar té en l’ictus dues indi-
cacions fonamentals: la sospita d’arteritis o vascu-
litis, infecciosa o no, i la sospita d’una hemorràgia 
subaracnoïdal en pacients amb TC cranial normal. 
La presència d’hipertensió intracranial o altera-
cions de l’hemostàsia contraindica la punció lum-
bar. En pacients que estiguin rebent tractament 
anticoagulant s’ha d’haver normalitzat la coagu-
lació o esperar almenys 12 hores en el cas de les 
heparines de baix pes molecular (HBPM) abans de 
realitzar la punció. El tractament es pot reiniciar 
1 hora després de la punció. Les determinacions 
inclouen bioquímica (proteïnes, glucosa, pigment 
xantocròmic), citologia, serologies i cultius.

1.5.5. Radiografia de tòrax

S’ha de realitzar a tots els pacients, tot i que no 
cal que sigui de forma urgent. És útil per a la va-
loració de la silueta cardíaca i de l’aorta toràcica. 
També ofereix informació sobre possibles com-
plicacions de l’ictus. 

1.5.6. Estudi d’imatge cranial

S’ha de realitzar a tots els pacients amb ictus i 
de forma urgent. És de vital importància per ex-
cloure lesions d’origen no vascular i diferenciar 
els ictus isquèmics dels hemorràgics. 

Tomografia computaritzada cranial
Per la seva àmplia disponibilitat, rapidesa d’exe-
cució i provada eficàcia, la TC cranial simple se-
gueix essent en la majoria dels hospitals l’examen 
neuroradiològic de primera elecció en tot pacient 

que presenta un dèficit neurològic focal d’instau-
ració aguda. Aquesta exploració s’ha de realitzar 
tan aviat com sigui possible en tots els pacients 
després del seu ingrés a urgències, i sempre du-
rant les primeres 24 hores. La TC permet diferen-
ciar un ictus isquèmic d’un hemorràgic i descar-
tar la presència de lesions intracranials d’origen 
no vascular que causin el quadre ictal. A més, la 
TC cranial permet identificar infarts crònics i ava-
luar la presència i extensió de leucoaraiosi. 

Signes precoços d’infart cerebral: poden iden-
tificar-se durant les primeres sis hores en aproxi-
madament el 50% dels ictus isquèmics: 

 —Hipodensitat del nucli lenticular, primer el 
pàl·lid, després el putamen.
 —Desaparició del ribet insular. 
 —Absència dels solcs de la convexitat.
 —Hipodensitat del parènquima cerebral, que 
afecta tant la substància gris com la blanca.

D’aquests signes precoços, únicament la hipo-
densitat extensa del parènquima cerebral (afecta-
ció de més del 33% del territori silvià), pot utilit-
zar-se com a contraindicació al tractament amb 
fibrinòlisi intravenosa, ja que s’associa a un ele-
vat risc de transformació hemorràgica i a una 
alta mortalitat. El signe de l’artèria cerebral mit-
ja hiperdensa en la TC, que no és estrictament 
un signe precoç d’infart, representa la presència 
d’un trombe o èmbol intraarterial. La seva loca-
lització més freqüent és el primer segment (M1) 
de l’artèria cerebral mitja. La seva presència no 
indica per si mateixa un mal pronòstic i no ex-
clou la possibilitat de resposta favorable al trac-
tament amb trombolítics endovenosos.

Tomografia computeritzada 
de perfusió i tomografia 
computeritzada angiogràfica
Actualment, amb la progressiva implantació de 
TC helicoïdal o multitall, és possible obtenir es-
tudis de TC angiogràfica i TC de perfusió que per-
meten obtenir respectivament informació sobre 
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forma sistemàtica a tots els pacients que patei-
xin un ictus. És útil per a la detecció i/o avaluació 
d’arítmies cardíaques, per valorar la coexistència 
d’una cardiopatia isquèmica, que pot complicar 
l’evolució en fase aguda de l’ictus fins en un 10% 
dels pacients, o per avaluar l’aparició de trastorns 
del ritme cardíac secundaris a la lesió isquèmica, 
especialment en infarts del còrtex insular. S’ha de 
realitzar a l’ingrés i repetir-se a les 24 hores. En ca-
sos seleccionats és aconsellable la monitorització 
ECG contínua durant 48-72 hores.

Electrocardiograma–Holter-
Telemetria
Existeix bastanta controvèrsia sobre la utilitat 
de l’estudi Holter ambulatori, per la seva baixa 
rendibilitat. S’aconsella la seva realització davant 
una sospita alta d’arítmia cardíaca i que l’ECG 
habitual no hagi permès el diagnòstic. Probable-
ment, en pacients ingressats i monitoritzats en 
unitats d’ictus no té sentit realitzar-lo. 

Ecocardiografia
La prevalença d’ictus isquèmic de mecanisme 
embòlic d’origen cardíac s’estima en un 15%-
20%, percentatge que és clarament superior en 
pacients menors de 45 anys (25%-50%). Les al-
teracions cardíaques més freqüentment asso-
ciades amb ictus són: fibril·lació auricular no 
valvular (45%), infart agut de miocardi (15%), 
disfunció ventricular esquerra (10%), malaltia 
valvular reumàtica (10%) i pròtesis valvulars 
cardíaques (10%). No hi ha recomanacions ben 
establertes referents a la indicació de l’estudi 
ecocardiogràfic. 

L’ecocardiografia transtoràcica (ETT) està indi-
cada en pacients menors de 45 anys, ictus cripto-
gènic amb estudi normal de qualsevol edat, fibril.
lació auricular no coneguda prèviament o sospita de 
cardiopatia embolígena. En algunes ocasions (sos-
pita d’endocarditis, sospita de patologia de cros-
sa aòrtica, valoració de patologia valvular, shunt 

dret-esquerre) pot ser necessària la realització 
d’un ecocardiograma transesofàgic.

Detecció de miocardiopatia silent: 
estudis de perfusió miocàrdica 
(Tali 201) i funció ventricular 
(Gated-Spect)
En pacients seleccionats, amb sospita d’ictus car-
dioembòlic i isquèmia miocàrdica silent, pot ava-
luar-se la perfusió miocàrdica realitzant una pro-
va d’esforç amb Tali-201. L’estudi GATED-SPECT 
permet avaluar simultàniament la perfusió mio-
càrdica i la funció ventricular, sense necessitat de 
realitzar una prova d’esforç. Recentment, l’eco-
cardiograma amb contrast armònic està perme-
tent estudiar la perfusió miocàrdica de forma in-
cruenta, senzilla, econòmica i fiable. 

1.5.9. Altres

Tècniques com la RM espectroscòpica, la tomo-
grafia per emissió de fotó únic (SPECT) i la to-
mografia per emissió de positrons (PET), tam-
bé han demostrat la seva utilitat en l’estudi de 
la placa d’ateroma i l’ictus isquèmic. Són tècni-
ques que s’utilitzen habitualment amb finalitats 
investigadores. 

1.5.10. Exploracions 
complementàries segons 
diagnòstic etiològic

Amb l’objectiu d’aconseguir un adequat diagnòs-
tic etiològic a tots els pacients amb MVC s’han 
de realitzar aquests estudis:

 —analítica ordinària (estudis classe I, reco-
manació nivell A).
 —electrocardiograma (estudis classe I, reco-
manació nivell A).

tècniques no invasives, com les angiografies per 
TC i RM, que aconsegueixen acceptables nivells 
de precisió diagnòstica, s’han reduït significati-
vament els procediments angiogràfics invasius 
amb finalitats purament diagnòstiques.

Angiografia per tomografia 
computeritzada
L’angiografia per TC permet l’estudi no invasiu 
de les artèries i venes intracranials i cervicals. 
Requereix l’administració intravenosa de con-
trast iodat. La TC angiogràfica ha demostrat una 
acceptable sensibilitat en la caracterització d’es-
tenosis dels troncs supraaòrtics, si bé té limita-
cions en la diferenciació entre estenosis modera-
des i greus. La sensibilitat i especificitat d’aquesta 
tècnica en el reconeixement d’oclusions arterials 
intracranials proximals és del 83%-100% i del 
99%-100%, respectivament,i és menor en el re-
coneixement d’oclusions distals.

Angiografia per ressonància 
magnètica
L’angiografia per RM permet l’estudi no invasiu 
de les artèries i venes intracranials i cervicals. 
En els estudis intracranials habitualment s’uti-
litzen tècniques denominades en temps de vol, 
que no requereixen l’administració de contrast 
intravenós. La RM angiogràfica obtinguda amb 
aquesta tècnica té el desavantatge de sobreva-
lorar les estenosis i no valorar correctament 
zones amb fluxos turbulents o artèries distals, 
de manera que està pràcticament en desús en 
l’estudi de la patologia dels troncs supraaòr-
tics. En aquest cas s’han d’utilitzar tècniques 
de RM angiogràfica amb contrast intravenós 
amb gadolini (ARM-Gad). L’angioTC i l’ARM-
Gad poden considerar-se una opció, general-
ment complementària a l’ecografia doppler, en 
la identificació d’estenosis carotídies candida-
tes a tractament recanalitzador, i reduir així el 
nombre de procediments diagnòstics invasius 
necessaris. 

Angiografia per sostracció digital
L’angiografia per sostracció digital és la tècnica de 
referència en l’estudi vascular intracranial i cervi-
cal. S’obté injectant de forma directa contrast iodat 
en la llum arterial, per la qual cosa es requereix la 
cateterització prèvia de l’artèria d’interès. Els avan-
tatges d’aquesta tècnica són la seva elevada reso-
lució espaial i temporal, que permet valorar fins i 
tot l’existència dels diferents tipus de circulació co-
lateral, l’òptima delineació de la llum arterial i, so-
bretot, la possibilitat de realitzar procediments te-
rapèutics oclusius o recanalitzadors. Tot i això, és 
una exploració invasiva amb una morbimortalitat 
no menyspreable, i que es veu significativament 
influïda per l’experiència del neuroradiòleg.

Estudi neurovascular per ultrasons
Inclou el Dúplex o ecografia-doppler de troncs su-
praaòrtics (TSA), o doppler de TSA i dúplex o dop-
pler transcranial. Pel seu cost-efectivitat i com que 
no requereix contrasts ni té contraindicacions, és 
una prova excel.lent per al despistament inicial 
de les estenosis carotídies i intracranials. També 
hi ha estudis que assenyalen el potencial trombo-
trícic dels ultrasons com a tractament en la fase hi-
peraguda de l’ictus. L’ecodoppler de TSA permet 
quantificar el grau d’estenosis carotídies, així com 
caracteritzar les plaques ateromatoses. Permet 
també la valoració del gruix íntima-mitja descrit 
com a marcador de risc vascular global. El dúplex 
i doppler transcranial permeten valorar estenosis 
intracranials i circuits de suplència. A més tenen 
indicacions de les quals no diposen les altres tèc-
niques de neuroimatge com són la valoració de la 
reserva vascular cerebral, la detecció de microembòlies 
i comunicació dreta-esquerra en el foramen oval per-
meable i monitoritzar procediments diagnòstics i te-
rapèutics com en el stenting carotidi.

1.5.8. Avaluació cardíaca

Electrocardiograma
L’electrocardiograma (ECG) s’ha de realitzar de 
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 —Iniciar el tractament específic: trombolític, neuro-
protector, anticoagulant, antiagregant, quirúr-
gic, endovascular, fisioterapèutic o logopèdic.
 —Prevenir i tractar les complicacions, neurològi-
ques o no, que durant la fase aguda es poden 
presentar en el 48% de pacients.
 —Realitzar l’estudi etiològic: arterial, cardiològic 
o hematològic. Malgrat l’estudi exhaustiu del 
pacient vascular cerebral, la seva etiologia en-
cara roman sense determinar en el 20-40% 
de casos d’infart cerebral.

1.6.2. Centres terciaris d’ictus

Segons el comitè d’experts del Pla Director de 
la Malaltia Vascular Cerebral, un centre tercia-
ri d’ictus és aquell amb capacitat per a realitzar 
una sèrie de tractaments que no es poden ofe-
rir les 24 hores del dia en d’altres centres com 
són: trombòlisi intraarterial o trombectomia mecà-
nica, trombòlisi de sins venosos intracranials, embo-
lització d’aneurismes intracranials i tractament del 
vasoespasme. D’altres hopitals, centres primaris 
d’ictus, poden derivar els pacients a un centre 
terciari d’ictus en cas que aquests ho requereixin.

Els recursos necessaris perquè un centre pugui 
ser considerat com a centre terciari d’ictus estan 
marcats pel Pla Director de la Malaltia Vascu-
lar Cerebral i inclouen: la presència de neuròlegs 
i neurocirurgians amb experiència en patologia vas-
cular cerebral acreditada les 24 hores del dia, 7 dies 
a la setmana, metges d’UCI especialitzats en neu-
rocrítics, neuroradiòlegs intervencionistes localitza-
bles les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana i equip 
d’ictus multidisciplinar. Els centres terciaris han 
de disposar també d’una sèrie de recursos físics 
com són: ultrasonografia, angiografia digital, TC 
i angioTC, RM multimodal, llits de semiinten-
sius i llits de crítics. Són imprescindibles, també, 
protocols consensuats d’actuació en els diferents 
àmbits i protocols de cures estandarditzades.

Sovint és el metge del centre primari d’ictus el que 
sol·licitarà el trasllat d’un pacient a un centre ter-
ciari d’ictus. Des del centre primari es contactarà 
amb el neuròleg vascular de guàrdia que s’encar-
regarà de coordinar tot l’operatiu, obtenir el con-
sentiment informat del pacient o els familiars i 
tenir cura del pacient abans, durant i després del 
procediment.

Criteris d’activació del Codi Ictus-
Tractament endovascular

 —Edat < 85.
 —Rankin ≤2 previ a l’ictus.
 —Temps d’evolució de l’ictus carotidi < 6 hores.
 —Temps d’evolució de l’ictus basilar < 12 hores 
o fins a 48 hores si el curs clínic ésprogressiu, 
fluctuant o precedit d’AIT.
 —Desconeixement de l’hora d’inici dels símp-
tomes.
 —  NIHSS ≥10 i <22 + oclusió arterial proximal 
en DTC als 30 minuts del tractament endo-
venós.
 —NIHSS ≥14 i <22 + estat de permeabilitat 
vascular no conegut.
 —NIHSS ≥6 i contraindicació per a la trombò-
lisi farmacològica.
• Anticoagulació (si INR >1.7 o APTT allargat).
• Plaquetes < 100.000.
• HBPM (no es permet HBPM a dosi anticoa-

gulant en les últimes 12 hores).
• Cirurgia prèvia recent.
• Revascularització carotídia o coronària prè-

via recent.
• Malaltia o condició que comporti risc d’he-

morràgia.
• Ictus en les últimes 6 setmanes.
 —Hemorràgia subaracnoïdal no traumática.

Criteris de NO activació del Codi 
Ictus-Tractament endovascular

 —TC cranial amb signes d’hipodensitat en més 
d’un terç de territori d’ACM o ASPECTS <7).
 —Comorbilitat greu i/o esperança de vida re-
duïda.

 — radiografia de tòrax.
 —neuroimatge: TC cranial (estudis classe I, 
recomanació nivell A) o alternativament 
RM cranial (estudis classe II, recomanació 
nivell A). Si s’utilitza la RM es recomana que 
inclogui seqüències potenciades de difusió i 
T2-ecogradient. En ictus de menys de 6 ho-
res d’evolució, si és possible s’aconsella realit-
zar TC/RM de perfusió, i s´aconsella que no 
suposin una demora en l’inici del tractament.
 —estudi de l’arbre arterial: mitjançant ecodop-
pler de troncs supraaòrtics, angiografia per 
RM o angiografia per TC.

En pacients seleccionats es pot completar l’estu-
di amb: 

 —estudi de trombofília.
 —ecocardiograma transtoràcic. Ecocardiogra-
ma transesofàgic en casos seleccionats (es-
tudis classe III, recomanació nivell C).
 —Holter 24h.
 —estudi histològic.
 —estudi de LCR.
 —angiografia per sostracció digital.

1.6. Tractament
Veure Annexos: fàrmacs i protocols de maneig.

1.6.1. Criteris d’ingrés. Ingrés a 
Unitat d’ictus

Els pacients amb simptomatologia suggestiva 
d’ictus agut, permanent o transitòria, han de ser 

adreçats immediatament a un hospital d’aguts 
(ambulància medicalitzada, helicòpter) o contac-
tar via telemedicina (en àrees remotes), si les se-
ves condicions físiques o psíquiques no indiquen 
el contrari (estudis classe III, recomanació ni-
vell C). En determinats casos (candidats a trom-
bòlisi, ictus joves, o els que requereixin actuacions 
endovasculars o neuroquirúrgiques), es recoma-
na remetre els pacients a hospitals de referència 
amb l’expertesa i casuística suficient en l’aplicació 
de determinats tractaments i/o tecnologies, amb 
retorn al seu lloc d’origen quan sigui possible (es-
tudis classe III, recomanació nivell B).

En línies generals, els pacients amb sospita o 
evidència de MVC aguda són candidats a ingrés 
hospitalari. És recomanable que tots els pacients 
amb ictus agut ingressin en una unitat d’ictus 
(estudis classe I, recomanació nivell A). L’ úni-
ca raó per a excloure pacients de la unitat d’ictus 
és que el seu estat no sigui tributari d’un trac-
tament actiu. Una revisió sistemàtica actual ha 
confirmat reduccions significatives per a tots el 
grups de pacients en la mort (reducció absoluta 
del 3%), dependència (augment del 5% en super-
vivents funcionalment independents) i en la ne-
cessitat d’atenció institucionalitzada (reducció 
del 2%) per als pacients tractats en unitats d’ic-
tus, comparats amb aquells tractats en sales ge-
nerals. A més a més, s’ha demostrat que el trac-
tament en unitats d’ictus és efectiu pel que fa a 
la despesa.

En la majoria dels casos, els criteris que orien-
ten la necessitat d’ingrés hospitalari són els se-
güents: 

 —Realitzar el diagnòstic nosològic de MVC. El 
10% de pacients amb sospita de MVC pre-
senten un procés diferent.

És recomanable que els pacients amb 
ictus agut ingressin en una unitat d’ictus.
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Tractament mèdic
 —En les primeres 4.5 hores de l’ictus isquèmic 
es recomana el rtPA intravenós (0,9 mg/kg 
de pes corporal, màxim 90 mg) administrant 
el 10% de la dosi en forma de bolus seguida 
d’una infusió de 60 minuts (estudis classe I, 
recomanació nivell A). 
 —La utilització de criteris de neuroimatge 
multimodal pot ser útil en la selecció de pa-
cients per a la trombòlisi, però no es recoma-
na d’inici en la pràctica clínica habitual (estu-
dis classe III, recomanació nivell C). 
 —Es recomana que abans de la trombòlisi es 
redueixi la pressió arterial si les xifres són de 
185/110 o més altes (estudis classe IV, re-
comanació nivell U). 
 —Es recomana utilitzar rtPA intravenós en pa-
cients amb crisis epilèptiques a l’inici de l’ic-
tus si el dèficit neurològic està causat per is-
quèmia cerebral aguda (estudis classe IV, 
recomanació nivell U). 
 —Es recomana l’administració de rtPA també en 
pacients seleccionats de menys de 18 anys i de 
més de 80 anys, encara que en aquests casos 
s’actua fora de la indicació aprovada a Europa 
(estudis classe III, recomanació nivell C). 
 —Es recomana com a opció terapèutica el 
tractament intraarterial d’oclusions agu-
des de l’ACM dins de les 6 primeres hores 
(Classe II, nivell B). En pacients joves amb 
trombosi aguda del tronc de la basilar, i atès 
el seu mal pronòstic, es pot considerar la 
trombòlisi intraarterial en les primeres 12 
hores d’evolució (estudis classe III, reco-
manació nivell B). 
 —Es recomana l’inici de tractament amb aspi-
rina (dosi de càrrega de 160–325 mg) en les 
primeres 48 hores de l’ictus isquèmic (estu-
dis classe I, recomanació nivell A). 

 —Es recomana evitar aspirina i altres tracta-
ments antitrombòtics en les primeres 24 ho-
res si es realitza tractament trombolític (es-
tudis classe IV, recomanació nivell BPC). 
 —No es recomana la utilització d’altres fàr-
macs antiagregants (sols o combinats) du-
rant la fase aguda de l’ictus isquèmic (estu-
dis classe III, recomanació nivell C).
 —No es recomana l’administració d’inhibidors 
de la glicoproteïna IIb-IIIa (estudis classe I, 
recomanació nivell A). 
 —No es recomana en pacients amb ictus l’ad-
ministració precoç d’heparina no fraccionada, 
heparina de baix pes molecular o heparinoids 
(estudis classe I, recomanació nivell A). 
 —Actualment, no hi ha cap recomanació per a 
tractar pacients amb ictus isquèmic amb fàr-
macs neuroprotectors (estudis classe I, re-
comanació nivell A). 

1.6.4. Tractament de la fase 
aguda

Mesures generals 
Pressió arterial

 —Tot i la prevalença d’hipertensió arterial 
(HTA) en la fase aguda de l’ictus isquèmic, ac-
tualment no hi ha assaigs clínics comparatius 
que indiquin quin n’és el maneig òptim. En ge-
neral, es recomana ser prudent en el maneig 
de l’HTA en la fase aguda de l’ictus isquèmic. 
 —Els antihipertensius s’han d’evitar si no és que 
la pressió arterial sistòlica (PAS) > 220 mm 
Hg o la pressió arterial diastòlica (PAD) > 120 
mmHg (estudis classe IV, recomanació ni-

En les primeres 4.5 hores de l’ictus isquèmic 
es recomana el rtPA intravenós.

Tots els pacients hauran de ser inclosos en el Re-
gistre proposat pel Pla Director de la Malaltia 
Vascular Cerebral.

1.6.3. Tractament de la fase 
hiperaguda

Mesures generals 
 —S’ha de preservar la via aèria. S’ha de valorar la 
indicació de ventilació assistida en els pacients 
amb un ictus agut que tenen un nivell de con-
ciència deprimit o un compromís de la via aèria.
 —S’ha de corregir la hipoxèmia (<95%) mitjan-
çant l’administració d’oxigen (estudis classe 
IV, recomanació Nivell U). L’administració 
d’oxigen no es recomana de manera rutinària 
en malalts no hipoxèmics.
 —Es recomana el monitoratge cardíac en l’ava-
luació del malalt amb ictus agut per confirmar/
descartar la presència de fibril∙lació auricular, 
arítmies potencialment perilloses i l’infart 
agut de miocardi. El monitoratge cardíac ha de 
ser continuat durant les primeres 24 hores en 
els pacients que ho requereixin pels seus an-
tecedents de cardiopatia, història d’arítmies, 
pressió arterial inestable, signes/símptomes 

d’insuficiència cardíaca, ECG basal anormal i/o 
infarts que afectin el còrtex insular.
 —Es recomana que el diagnòstic d’ictus estigui 
fet per un neuròleg expert en ictus (recoma-
nació nivell B). 
 —És important avaluar la gravetat de l’ictus 
amb escales específiques (NIHSS) i monito-
ritzar intermitentment l’estat neurològic.
 —La glucèmia, la saturació arterial d’oxigen, 
la hidratació i la temperatura s’han de man-
tenir dins dels límits de la normalitat (estu-
dis classe III, recomanació nivell C). Com a 
seroteràpia, durant les primeres 24 hores de 
l’ictus es recomana sèrum fisiològic.
 —Les infeccions s’han de tractar agressiva-
ment, si no és que el malalt estigui en situa-
ció terminal (estudis classe IV, recomana-
ció nivell U). No es recomana la profilaxi 
antibiòtica en pacients immunocompetents 
(estudis classe II, recomanació nivell B).
 —La hipertensió en la fase aguda de l’ictus només 
s’ha de tractar quan hi hagi condicions asso-
ciades que així ho indiquin (encefalopatia hiper-
tensiva, aneurisma de l’aorta amb afectació renal) 
(estudis classe IV, recomanació nivell U). Es 
recomana la reducció amb cura de la pressió ar-
terial en pacients amb xifres tensionals molt ele-
vades (generalment >220/120 mmHg) tenint 
en compte que cal evitar-ne descensos bruscs 
(estudis classe IV, recomanació nivell U).

Un centre terciari d’ictus és aquell amb capacitat 
per a realitzar les 24 hores del dia: trombòlisi 
intraarterial o trombectomia mecànica, trombòlisi de 
sins venosos intracranials, embolització d’aneurismes 
intracranials i tractament del vasoespasme.
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de tromboembolismes pulmonars (TEP), 
aquests són clínicament aparents només en 
un 1-2% dels ictus aguts.
 —L’ús preventiu d’anticoagulants (heparina, 
heparina de baix pes molecular o heparinoi-
des) es recomana en pacients immobilitzats 
(estudis classe I, recomanació nivell A). 
L’ús rutinari de mitges o altres mesures fí-
siques de compressió no s’associa a una re-
ducció significativa de les TVP en els pa-
cients amb cames parètiques o plègiques.
 —S’ha de mobilitzar el pacient tan aviat com 
sigui possible (recomanació nivell B).

Maneig de la disfàgia
La disfàgia pot aparèixer en persones que han so-
fert ictus amb lesió unilateral o bilateral de tronc 
cerebral, ictus cortical o subcortical. La disfàgia 
orofaríngia és el tipus de disfàgia predominant. 
Pot haver-hi predomini d’afectació en la fase pre-
paratòria oral, fase oral o fase faríngia. La Guia 
de l’Ictus de l’any 2007 ens parla d’un 45% de pa-
cients ingressats en l’hospital per ictus agut que 
presenten disfàgia i trastorns de la deglució. Es 
calcula que entre el 22 i el 42% de les aspiracions 
són silents i es detecten només amb videofluo-
roscòpia. La recuperació més ràpida es produeix 
durant les tres primeres setmanes després de la 
lesió. Globalment, entre el 90-95% de les per-
sones amb ictus podran seguir una alimentació 
per via oral als tres mesos d’evolució, tanmateix 
l’atenció que requereix el pacient amb disfàgia 
en els primers dies mereix una atenció especial. 
Qualsevol pacient amb ictus i dificultats deglutò-
ries requereix atenció logopèdica. En cas de dis-
fàgia es recomana valoració de la deglució duta a 
terme per un professional especialitzat, control 
de la deglució i de l’evolució de la millora i inici 
de rehabilitació logopèdica independentment de 
si pot alimentar-se per via oral o no. En cas que 
estigui indicat provar tolerància per via oral cal 
tenir especial cura amb el control postural (es-
quena recta i flexió de mentó) i iniciar sempre 
amb consistència semisòlida (púding) i amb vo-

lum petit (cullera de postre). La valoració de la 
disfunció deglutòria s’observa en la taula I. 

Símptomes que cal controlar:
 —Absència deglutòria, lentitud o retard en ini-
ciar deglució. 
 —Trànsit oral lent. 
 —Tos durant o després de l’alimentació. 
 —Presència de restes a la boca. 
 —Canvis en la qualitat de la veu (ronquera, veu 
gargallosa). 
 —Canvis en el patró respiratori, dessaturació 
superior al 2% (només indicatiu). 
 —Augment de secrecions. 
 —Aparició de febre sense focus clar. 

En cas d’observar-se algun d’aquests símptomes 
es recomana aturar l’alimentació via oral i revalo-
rar en 24 hores. 

Es recomana l’inici precoç de l’alimentació en-
teral per sonda nasogàstrica (en les primeres 48 
hores) en pacients amb disfàgia (estudis classe 
II, recomanació nivell B). 

No es recomana l’alimentació per gastrosto-
mia enteral percutània (PEG) en les primeres 2 
setmanes de l’ictus (estudis classe II, recoma-
nació nivell B). 

Esfínters
No es recomana la col.locació sistemàtica d’un 
catèter urinari.

Rehabilitació 
La mobilització precoz del pacient redueix la in-
dicència de pneumònia, trombosi venosa pro-
funda, embòlia pulmonar, úlceres de decúbit, 
contractures, espatlla dolorosa i compressió de 
nervis perifèrics (estudis classe IV, recomana-
ció nivell BPC).

 —Es recomana l’ingrés dels pacients amb ic-
tus agut en una unitat d’ictus per tal de rebre 
rehabilitació multidisciplinar coordinada (es-
tudis classe I, recomanació nivell A). 

vell U). En cas que es requereixin antihiper-
tensius, s’han de fer servir els que tenen una 
acció de curta durada i amb pocs efectes sobre 
la circulació cerebral. Atès el risc d’empitjora-
ment neurològic, no s’ha d’usar ni la nifedi-
pina sublingual ni altres antihipertensius que 
puguin causar una reducció ràpida i imprevisi-
ble de la pressió arterial (recomanació nivell 
C). Es recomana l’ús de labetalol intravenós 
(estudis classe IV, recomanació nivell U). 
 —Els pacients hipertensos i candidats a trom-
bòlisi requereixen una reducció lenta de la 
pressió arterial fins a una PAS ≤ 185 mm Hg 
i una PAD ≤ 110 mm Hg abans de l’inici del 
tractament. La hipotensió arterial en el marc 
d’un ictus agut pot donar lloc a l’increment 
de la superfície de l’infart (recomanació ni-
vell D).
 —Tot i que no es coneix quan és el moment 
idoni per començar el tractament antihiper-
tensiu de base després d’un ictus, en general 
s’aconsella no iniciar-lo abans de la primera 
setmana després de l’ictus.

Glucèmia
 —La hipoglucèmia pot cursar amb símptomes 
idèntics als d’un ictus isquèmic. A més, la hi-
poglucèmia mantinguda pot originar dany 
cerebral. Per tant, l’avaluació de la glucèmia 
i la seva correcció en cas d’hipoglucèmia és 

bàsica. La hipoglucèmia s’ha de corregir im-
mediatament.
 —D’altra banda, la hiperglucèmia s’observa 
molt freqüentment en la fase aguda de l’ic-
tus, bé perquè el malalt és diabètic, bé com a 
resposta fisiològica a l’estrès, i s’associa a un 
pitjor pronòstic funcional i a mortalitat més 
elevada. S’han de corregir els nivells de glu-
cèmia >140 mg/dl (recomanació nivell C).

Temperatura
 —La febre en el si d’un infart cerebral agut s’as-
socia a una major morbiditat i mortalitat a 
causa d’un increment dels requeriments me-
tabòlics, alliberació de neurotransmissors i 
producció de radicals lliures. 
 —La hipertèrmia (>37,5ºC) ha de ser tracta-
da amb antipirètics com el paracetamol i se 
n’han d’investigar les causes subjacents (re-
comanació nivell B).

Trombosi venosa profunda (TVP)
 —Les TVP apareixen freqüentment durant la 
primera setmana després de l’ictus, sobretot 
en pacients enllitats i immòbils. Hi ha evi-
dència que fins a un 50% dels pacients he-
miplègics en poden desenvolupar, tot i que 
és clínicament aparent només en el 5%. De 
forma similar, tot i que les sèries d’autòp-
sies han mostrat freqüentment la presència 

Es recomana el tractament intraarterial 
d’oclusions agudes de l’ACM durant les 
6 primeres hores. En pacients joves amb 
trombosi aguda del tronc de la basilar es pot 
considerar la trombòlisi intraarterial en les 
primeres 12 hores d’evolució.
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 —Es recomana l’inici precoç de la rehabilitació 
(estudis classe III, recomanació nivell C). 
 —És possible l’alta precoç de pacients mèdica-
ment estables amb discapacitat lleu o mode-
rada si se’ls ofereix rehabilitació ambulatòria 
(estudis classe I, recomanació nivell A). 
 —Es recomana continuar la rehabilitació du-
rant el primer any després de l’ictus (estu-
dis classe II, recomanació nivell A). 
 — El mètode òptim de realitzar-la no està clar 
(estudis classe I, recomanació nivell A). 
Es recomana la teràpia ocupacional (estudis 
classe I, recomanació nivell A), avaluació 
dels dèficits de comunicació (estudis clas-
se III, recomanació nivell C), monitorit-
zació de simptomatologia depressiva (es-
tudis classe IV, recomanació nivell B) i 
avaluació del dolor neuropàtic i de l’espas-
ticitat (estudis classe III, recomanació 
nivell B).

Tractament mèdic
Antitrombòtics

 —S’han d’administrar 300 mg. d’àcid acetil-salicílic 
(AAS) tan aviat com es pugui després de l’inici 
de l’ictus. En els pacients disfàgics s’ha d’admi-
nistrar per via enteral. En alguns casos, es po-
drà administrar AAS per via parenteral (estu-
dis classe I, recomanació nivell A).
 —No es pot administrar AAS en les 24 hores 
següents a l’administració de trombolítics 
(estudis classe I, recomanació nivell A).
 —L’administració precoç d’anticoagulants no 
està recomanada de manera rutinària en la 
fase aguda de l’ictus isquèmic (estudis clas-
se I, recomanació nivell A).
 —En pacients seleccionats (trombosi aguda de 
l’artèria basilar, ictus associat amb dissecció de 
l’artèria caròtida, trombosi venosa cerebral) es 
pot considerar l’ús d’heparina intravenosa, tot 
i que no hi ha evidència científica de la seva 
efectivitat.

Altres fàrmacs
 —En general, els resultats dels assaigs clínics 
de fàrmacs neuroprotectors i fàrmacs per al 
control de l’edema cerebral han estat negatius 
o han proporcionat una evidència científica 
de baixa qualitat per recomanar-ne l’ús de 
manera rutinària (estudis classe I, recoma-
nació nivell A).
 —S’han d’evitar els fàrmacs depressors del sis-
tema nerviós central (estudis classe II, re-
comanació nivell B).
 — La citicolina, un fàrmac neuroprotector, ha 
demostrat un discret efecte beneficiós so-
bre la recuperació neurològica als tres me-
sos quan s’administra en les primeres 24 
hores i durant 6 mesos després de l’inici 
en pacients amb ictus de moderat a greu. 
S’han iniciat nous estudis per comprovar 
aquestes dades.

Endarterectomia carotídia (EC) i 
angioplàstia en fase aguda
En general no es recomana l’EC urgent ni l’ús de 
tècniques endovasculars per al tractament de pa-
cients amb ictus agut secundari a estenosi de ca-
ròtida extracranial de forma aguda.

Cirurgia descompressiva i 
hipotèrmia en l’infart maligne de 
l’artèria cerebral mitja

 —La descompressió quirúrgica en les primeres 
48 hores des de l’inici dels símptomes en 
pacients seleccionats de menys de 60 anys i 
amb infart maligne de l’artèria cerebral mitja 
pot reduir la mortalitat associada amb aques-
ta patologia (estudis classe I, recomanació 
nivell A).
 —La hipotèrmia com a tractament de l’infart 
maligne de l’artèria cerebral mitja ha estat 
objecte d’estudi en sèries petites. L’evidència 
científica actual no permet establir cap reco-
manació en ferm (estudis classe IV, reco-
manació nivell U).
 —Es recomana la ventriculostomia o descom-
pressió quirúrgica pel tractament d’infarts 

Taula I.

Valoració de la gravetat deglutòria

Molt greu pacient no alerta. Pacient molt somnolent, no respon a estímuls audi-
tius, gairebé no respon a estímuls dolorosos. Alimentació parenteral 
o enteral (portador de SNG). Pot puntuar 3 o 2 a l’ítem nivell de cons-
ciència en la NIHSS. 

Greu pacient no alerta. Pacient somnolent, però hi ha moments del dia en 
què està més despert. No tolera la dieta oral. Portador o no de SNG. 
Puntua 1 a l’ítem nivell de consciència en la NIHSS.

Moderat-greu pacient alerta. Pacient despert la major part del dia. S’alimenta amb una 
dieta triturada. Risc moderat d’aspiració o d’afectació de la fase orofarín-
gia en cada àpat. Puntua 0 a l’ítem nivell de consciència en la NIHSS.

Moderat Nivell de consciència = 0 de la NIHSS. Disfàgia amb cert risc, s’ennue-
ga puntualment cada dia. Dieta triturada. 

Lleu-moderat Nivell de consciència = 0 de la NIHSS. Inici dieta sòlida adaptada (dieta 
logopeda). Si té disfàgia és per a determinades consistències (líquids 
fins, arròs...).

Lleu Nivell de consciència = 0 de la NIHSS. No disfàgia o molt lleu amb lí-
quids o puntualment amb algun aliment. Dieta logopeda sense difi-
cultats.

Normal Nivell de consciència = 0 de la NIHSS. No disfàgia. Dieta basal.
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ció a l’anticoagulació oral (estudis classe I, 
recomanació nivell A). 
 —Es recomana que els pacients amb ictus car-
dioembòlic no secundari a FA rebin anticoagu-
lants (INR 2.0-3.0) si el risc de recurrència és 
alt (estudis classe III, recomanació nivell C). 
 —Es recomana que la combinació d’una dosi 
baixa d’aspirina i dipiridamol s’utilitzi si l’an-
ticoagulació oral està contraindicada (estu-
dis classe IV, recomanació nivell U).
 —L’anticoagulació no es recomana en l’ictus 
no cardioembòlic excepte en situacions es-
pecífiques (estudis classe IV, recomanació 
nivell U). 
 —En pacients amb FA i ictus, en els casos d’hi-
persensibilitat, resistència o intolerància a 
dicumarínics, en les casos d’INRs molt ines-
tables, impossibilitat per a realitzar controls 
o aparició d’ictus tot i bona anticoagulació 
es pot plantejar l’ús d’inhibidors directes de 
la trombina (cal consentiment informat, de 
moment).

Estatines
La teràpia amb estatines es recomana en pacients 
amb ictus no cardioembòlic (Classe I, Nivell 
A). Diferents estudis han demostrat l’eficàcia de 
l’atorvastatina, la simvastatina i la rosuvastatina.

Cirurgia i angioplàstia 
 —Es recomana l’endarterectomia carotídia (EC) 
en pacients amb estenosi del 70-99% (estu-
dis classe I, recomanació nivell A). S’hau-
ria de realitzar només en centres amb un risc 
de complicacions (ictus o mort) menor del 6% 
(estudis classe I, recomanació nivell A). Es 
recomana realitzar l’EC tan aviat com sigui 
possible després de l’últim event isquèmic, 
idealment en les primeres 2 setmanes (estu-
dis classe II, recomanació nivell B). 
 —Es pot recomanar l’EC en determinats pa-
cients amb estenosi del 50-69%. Els pacients 
que més es beneficien són homes amb símp-
tomes hemisfèrics recents (estudis classe 

III, recomanació nivell nivell C). L’EC en 
estenosi del 50-69% només s’hauria de re-
alitzar en centres amb un risc perioperatori 
de complicacions de menys del 3% (estudis 
classe I, recomanació nivell A). 
 —No es recomana l’EC en pacients amb este-
nosi de menys del 50% (estudis classe I, re-
comanació nivell A).
 —Es recomana mantenir el tractament antia-
gregant abans i després de la cirurgia (estu-
dis classe I, recomanació nivell A).
 —L’angioplàstia transluminal percutània de la ca-
ròtida o l’stenting de l’artèria caròtida només es 
recomana en pacients amb contraindicació 
per a EC, en estenosis inaccessibles per a la 
cirurgia, en restenosi després d’EC i en este-
nosi postradiació (estudis classe I, recoma-
nació nivell A). Els pacients s’han de trac-
tar amb la combinació de clopidogrel i aspirina 
immediatament abans de l’stenting i durant 
almenys 1 mes després (estudis classe IV, 
recomanació nivell BPC). 
 —Es recomana considerar la possibilitat de 
tractament endovascular en pacients amb 
estenosi intracranial simptomàtica (estudis 
classe IV, recomanació nivell BPC). Els pa-
cients amb estenosis intracranials o de l’ori-
gen de l’artèria vertebral de ≥ 50 %, sobretot 
per sobre del 70%, tenen un elevat risc de re-
currència, tant en la circulació anterior com 
en la posterior (12% a 1 any i 15% als 2 anys 
en el territori de l’artèria estenosada). Tot i 
això l’angioplàstia i l’stenting tenen un ele-
vat risc de restenosi i complicacions posto-
peratòries, després d’un stenting s’han des-
crit ictus recurrents en el 5-7% dels pacients 
a l’any i en el 8% als 2 anys. No hi ha estudis 
aleatoritzats que hagin avaluat correctament 
aquest tractament.

cerebrals extensos que comprimeixen el 
tronc cerebral (estudis classe III, recoma-
nació nivell C).

1.6.5. Prevenció secundària

Mesures generals 
 —Es recomana que la pressió arterial sigui ava-
luada regularment. Es recomana la reducció 
de la pressió arterial després de la fase aguda, 
també en pacients amb pressió arterial nor-
mal (estudis classe I, recomanació nivell 
A).
 —Es recomana que la glucèmia sigui avaluada 
regularment. Es recomana que la diabetis es 
tracti mitjançant la modificació de l’estil de 
vida i tractament farmacològic individualit-
zat (estudis classe IV, recomanació nivell 
U). 
 —Es recomana tractament amb estatines en 
pacients amb ictus no cardioembòlic (estu-
dis classe I, recomanació nivell A).
 —Es recomana l’abandó de l’hàbit tabàquic (es-
tudis classe IV, recomanació nivell C).
 —Es recomana desaconsellar el consum elevat 
d’alcohol (estudis classe IV, recomanació 
nivell U). 
 —Es recomana l’ activitat física regular (estudis 
classe IV, recomanació nivell U). 
 —Es recomana una dieta baixa en sal i en greixos 
saturats, alta en fruita i vegetals i rica en fibra 
(estudis classe IV, recomanació nivell U). 
 —Es recomana que els pacients amb un índex 
de massa corporal elevat adoptin mesures 
dietètiques per tal de reduir pes (estudis clas-
se IV, recomanació nivell C). 
 —Els suplements amb vitamines antioxidants 
no es recomanen (estudis classe I, recoma-
nació nivell A).
 —El tractament hormonal substitutiu no es re-
comana per la prevenció secundària de l’ictus 
(estudis classe I, recomanació nivell A).

 —Es recomana que els trastorns de respiració du-
rant el son, com les apnees obstructives del 
son greus, siguin tractats amb pressió aèria 
positiva contínua (estudis classe IV, reco-
manació nivell C).
 —Es recomana l’ús d’aspirina a dosis baixes 
en pacients amb estenosis asimptomàtica 
de l’artèria caròtida interna de més del 50% 
per reduir el risc d’events vasculars (estudis 
classe I, recomanació nivell A).

Tractament mèdic
Antitrombòtics 

 —Es recomana que els pacients rebin tracta-
ment antitrombòtic (Classe I, Nivell A).
 —Es recomana que els pacients que no reque-
reixin anticoagulació rebin tractament antia-
gregant. Si és possible, s’hauria d’administrar 
aspirina més dipiridamol, o clopidogrel sol. Al-
ternativament, l’aspirina sola o el trifusal sol, 
poden ser d’utilitat (estudis classe I, reco-
manació nivell A).
 —La combinació d’aspirina i clopidogrel no es 
recomana en pacients amb isquèmia cere-
bral recent, excepte en aquells amb indica-
cions específiques (angina inestable, infart de 
miocardi no-Q o stenting recent); el tractament 
s’ha d’administrar durant almenys 9 mesos 
després de l’event (estudis classe I, recoma-
nació nivell A).
 —Es recomana que els pacients que pateixin 
un ictus estant en tractament antiagregant 
siguin reavaluats en relació a la fisiopatologia 
i als factors de risc (estudis classe I, reco-
manació nivell U). 
 —L’anticoagulació oral (INR 2.0-3.0) es recoma-
na en l’infart isquèmic associat a fibril·lació  
auricular (FA) (estudis classe I, recomana-
ció nivell A). L’anticoagulació oral no es re-
comana en pacients amb comorbilitat com 
caigudes, mal compliment, epilèpsia no con-
trolada o sagnat gastrointestinal (estudis 
classe III, recomanació nivell C). L’ edat 
avançada per si sola no és una contraindica-
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Edema cerebral i hipertensió 
intracranial
Aquestes complicacions neurològiques acostu-
men a succeir per l’oclusió de grans artèries in-
tracerebrals que ocasionen infarts multilobars. 
L’edema cerebral sol ser màxim entre el tercer 
i el cinquè dia després de l’ictus, tot i que pot 
ocórrer en les primeres 24 hores en grans in-
farts cerebel∙losos.

El maneig bàsic de la hipertensió intracranial en 
pacients amb ictus inclou elevar el capçal del llit 
a 30º, evitar el dolor, mantenir una oxigenació 
adecuada i normalitzar la temperatura corporal. 
Els esteroides no estan recomanats per al tracta-
ment de l’edema cerebral i la hipertensió intra-
cranial secundàries a l’ictus isquèmic. L’osmote-
ràpia i la hiperventilació estan recomanades en 
pacients amb empitjorament neurològic per cau-
sa de la hipertensió intracraneal. 

Crisis comicials
No es recomana la profilaxi primària amb fàr-
macs antiepilèptics (estudis classe IV, recoma-
nació nivell U). La prevenció secundària, un cop 
ja han aparegut crisis, sí que està recomanada 
(estudis classe I, recomanació nivell A).

Transformació hemorràgica
L’aparició de sang en el si d’un infart cerebral 
ocorre molt freqüentment, tot i que en gene-
ral és asimptomàtica. Malgrat tot, fins a un 5% 
de pacients desenvolupen transformacions he-
morràgiques simptomàtiques. L’ús de qualsevol 
fàrmac antitrombòtic, i en particular d’anticoa-
gulants i trombolítics, augmenta el risc de pa-
tir una transformació hemorràgica greu. L’àcid 
acetilsalicílic també s’ha relacionat amb un in-
crement, tot i que menor, del risc de transfor-
mació hemorràgica.

Ictus en progressió
L’ictus en evolució és una situació relativament 
freqüent. Es defineix com la disminució d’un 
punt en l’escala canadenca o l’augment de >3 
punts en la NIHSS, i pot ser conseqüència de di-
ferents causes neurològiques i no neurològiques. 
En el cas que l’empitjorament sigui per progres-
sió de la trombosi es pot considerar el tracta-
ment amb heparina sòdica intravenosa.

Un resum en el maneig diagnòstic i terapèutic 
del pacient amb infart cerebral es pot veure en 
els algoritmes I i II.

1.6.6. Tractament en 
situacions especials

Trombofílies
En pacients amb trombofília hereditària i an-
tecedents d’episodis trombòtics es recomana el 
tractament a llarg termini amb anticoagulants 
(recomanació nivell B).

Hiperhomocisteinèmia
En pacients amb ictus previ i hiperhomocistei-
nèmia s’ha de considerar la suplementació amb 
àcid fòlic i vitamines del complex B amb l’objetiu 
de reduir els nivells elevats d’homocisteïna en 
plasma (recomanació nivell B).

Pròtesis valvulars
En pacients amb una o més vàlvules cardíaques 
protèsiques de tipus mecànic que pateixen un 
ictus isquèmic, tot i rebre un tractament anti-
coagulant correcte, s’aconsella afegir aspirina a 
dosis baixes (100mg) o dipiridamol (recomana-
ció nivell A). En pacients amb contraindicació 
a l’aspirina, l’administració conjunta de clopido-
grel o triflusal i un anticoagulant és una estra-
tègia correcta (estudis classe IV, recomanació 
nivell U).

Altres cardiopaties
 —En pacients que presenten una estenosi mi-
tral s’aconsella el tractament anticoagulant 
(INR de 2 a 3), independentement de si pre-
senten o no FA (recomanació nivell B).
 —En pacients que presenten un prolapse de la 
vàlvula mitral es recomana el tractament amb 
antiagregants (100-300 mg/d d’aspirina) 
(recomanació nivell B).
 —En pacients que presentin com a única causa 
un prolapse de la vàlvula mitral es pot plantejar 

el tractament anticoagulant (INR de 2 a 3) en 
aquells casos amb un alt risc de presentar fenò-
mens cardioembòlics (recomanació nivell C).
 —En pacients que presentin un foramen oval 
permeable es recomana el tractament amb 
antiagregants (100-300 mg/d d’aspirina). 
Es pot plantejar el tractament amb anti-
coagulants si presenten un risc augmentat 
d’episodis cardioembòlics (aneurisma del 
septe associat o comunicació interauricu-
lar de gran mida). La intervenció quirúrgica 
amb tancament percutani del foramen oval 
permeable només s’ha de plantejar en el 
context d’un assaig clínic i en els casos d’ic-
tus de repetició (recomanació nivell C).

Trombosis de venes cerebrals
En pacients que han patit una trombosi de venes 
cerebrals s’aconsella el tractament inicial amb he-
parina i posteriorment amb anticoagulants orals 
durant 3 a 6 mesos (recomanació nivell D). En 
pacients afectes de trombofílies congènites o ad-
quirides i en pacients majors de 65 anys o amb 
altres factors que afavoreixin els fenòmens trom-
bòtics se suggereix el tractament amb anticoagu-
lants orals un mínim de 12 mesos (recomanació 
nivell D).

1.6.7. Maneig de les 
complicacions neurològiques

Per identificar de manera precoç l’aparició de 
complicacions neurològiques es recomana moni-
toritzar clínicament els malalts amb l’ús d’escales 
neurològiques validades (escala canadenca i escala 
de la NIHSS).
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Fase hiperaguda

Sospita d’infart cerebral
Examen neurològic, NIHSS

Determinar hora d’inici
Valorar trombòlisi

Mesures generals

Inici 4.5-6hores
(12 hores territori VB)

Inici >6 hores
(12 hores VB) 

Inici <4.5 hores

No trombòlisiTrombòlisi sistèmica 
+/- tractament endovascular

Tractament anticoagulant
Casos seleccionats
(trombosi basilar,

disecció arterial, TVC)

Tractament antiagregant

Tractament endovascular

Fase aguda

Mesures generals

Prevenció secundària

Mesures generals

Lacunar

Antiagregants

Cardioembòlic

Anticoagulants

Causa rara

Antiagregants/
Anticoagulants

Causa 
indeterminada

Antiagregants

Ateroscleròtic

Antiagregants

Estenosi >70%

Cirurgia/angioplàstia

Algoritme II. 
Algoritme terapèutic de l’infart cerebral

 

Història clínica, exploració neurològica
Analítica urgent, ECG, Rx tòrax

Segon pas diagnòstic

Tercer pas diagnòstic

Infart de causa indeterminada, situacions especials

Ecocardiograma transesofàgic, estudi LCR, estudi histològic, altres estudis analítics

Ictus lacunar/VB/TVC/
dissecció arterial/
a criteri neuròleg

Inici <6hores Inici >6hores

TC cranial urgent

Criteris de tractament
endovascular

AngioTC+ TC perfusió/
AngioRM + RM difusió-perfusió

TC cranial preferent 

A tots els pacients

Ecodoppler de
troncs supraaòrtics 
Doppler transcranial

Estenosi >50%

AngioTC/angioRM/(Arteriografia)

Analítica ordinària EcocardiogramaRM cranial

Sospita cardioembòlic/
<45anys

Primer pas diagnòstic

Sospita d’infart cerebral

Algoritme I. 
Algoritme diagnòstic de l’infart cerebral
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L’AIT és una urgència mèdica que requereix un 
estudi etiològic complet i l’inici de tractaments 
preventius adequats de forma precoç amb l’ob-
jectiu de preveure possibles ictus en un grup de 
pacients d’alt risc. Els símptomes habituals de 
l’AIT s’observen a la taula II. El símptomes no 
suggestius d’AIT s’oberven a la taula III.

Taula II.
Simptomatologia suggestiva d’AIT

Circulació anterior

Ceguera monocular transitòria: amaurosi 
fugaç

Alteració del llenguatge (afàsia)

Dèficit motor facial, d’una extremitat o 
d’un hemicòs

Dèficit sensitiu d’una extremitat o d’un 
hemicòs

Circulació posterior

Hemiparèsia, tetraparèsia

Parestèsies unilaterals

Pèrdua de visió total o parcial, unilateral o 
bilateral

Atàxia amb problemes d’equilibri sense 
vertigen

Diplòpia, disfàgia

Taula III.
Simptomatologia no suggestiva d’AIT

Pèrdua de coneixement, confusió

Incontinència urinària o fecal

Debilitat generalitzada

Símptomes migratoris al llarg del cos

Fenòmens visuals positius (fosfens)

Pèrdua de memòria

2.
Atac isquèmic 
transitori

2.1. Definició, conceptes 
bàsics i diagnòstic

L’atac isquèmic transitori (AIT) consisteix en 
un breu episodi de disfunció neurològica causa-
da per una isquèmia focal cerebral o retiniana, 
que produeix símptomes clínics típicament de 
menys d’1 hora de duració i sense evidència d’in-
fart cerebral en seqüències de difusió a la resso-
nància magnètica (dRM). 

Existeix una definició clàssica, que s’utilitza 
des de 1965 i que es basa exclusivament en el 
perfil temporal dels símptomes (< 24h). Avui 
en dia se sap que la majoria dels AITs tenen 
una duració inferior a 1 hora i en el 90% dels 
casos no excedeixen les 4 hores. Els “AITs de 
més d’1 hora” de duració es relacionen amb 
l’existència de lesions isquèmiques en les tècni-
ques de neuroimatge i amb fonts embolígenes 
cardíaques o arterials. L’“American Herat Asso-
ciation/American Stroke Association Stroke Co-
uncil (AHA)” l’any 2009 va revisar la definició 
dels AIT, remarcant la necessitat de confirmar 
l’absència de teixit isquèmic afectat i posant en 
dubte el temps d’instauració d’una hora de la 
focalitat neurològica, tenint en compte que en 
aquest període de temps també pot haver-hi in-
fart cerebral evidenciat mitjançant les moder-
nes tècniques d’imatge. Per tant, els AIT s’han 

de considerar com episodis transitoris de disfunció 
neurològica focal cerebral, espinal o retiniana de 
naturalesa isquèmica però sense evidència d’infart 
agut, sense tenir en compte el requeriment arbitra-
ri de la duració de la simptomatologia. En contra-
posició, l’infart del sistema nerviós central re-
quereix la presència d’infart cerebral. Per tant, 
aquesta nova definició de l’AIT es basa en 
l’absència de teixit cerebral infartat, de mane-
ra similar a la diferenciació a cardiologia entre 
angina i infart de miocardi. Així mateix, serà en 
la definició actual de l’AHA on per primera 
vegada la duració dels AIT no serà un criteri 
definitiu, ja que solament serà vàlida l’ab-
sència d’infart tissular encefàlic objectivat 
en les tècniques de neuroimatge.

L’interès fonamental de l’AIT és el fet de ser un 
marcador de malaltia aterotrombòtica que amb 
freqüència prediu l’aparició d’events vascu-
lars cerebrals o miocàrdics greus. Després 
d’un AIT el període de major risc d’ictus és el 
primer any (12-13%), sobretot el primer mes 
(4.4-8%) i les primeres 48h (5-6 %). En estudis 
dels últims anys s’ha observat que les úniques 
variables clíniques associades a major recurrèn-
cia precoç (<90 dies) són el dèficit motor i els 
episodis recurrents. El principal factor predictiu 
és l’etiologia ateromatosa intracranial o extra-
cranial. Novament, altres treballs demostren la 
pitjor evolució dels pacients estudiats amb dRM 
positiva i també en els pacients amb existència 
de noves lesions, clínicament silents, en la RM 
de control realitzada als 30 dies de seguiment. 

El diagnòstic de l’AIT es realitza fonamental-
ment a través de la història clínica. És impor-
tant realitzar una anamnesi dirigida a recollir da-
des clau: duració de l’event, relació de símptomes 
en un territori vascular, existència d’episodis 
previs, presència de factors de risc vascular o do-
cumentació de símptomes que orientin a altres 
patologies (migranya, equivalents migranyosos, 
crisis convulsives) (estudis classe III, recoma-
nació nivell B).



192 

Guies mèdiques de la Societat Catalana de Neurologia

    193

Diagnòstic i tractament de les malalties vasculars cerebrals 

Taula V.

Criteris d’alt risc i de baix risc d’infart cerebral en un AIT

“AITs d’Alt Risc”
(candidats a ingrés hospitalari)

“AITs de Baix Risc”
(candidats a estudi ambulatori)

Puntuació d’ABCD2 score ≥ 4 Puntuació d’ABCD2 score <4

AITs de més de 4 hores de duració. AITs de menys de 10 minuts de duració amb 
dubtosos símptomes focals.

AIT de repetició tot i tractament antiagregant 
o AIT in crescendo (episodis que van augmen-
tant en freqüència, en gravetat del dèficit i en 
duració ).

AIT que ha ocorregut fa més d’1 setmana, 
sense recidives i sense sospita d’estenosi ca-
rotídia greu ni font cardioembòlica. 

Sospita de font embòlica i necessitat d’anti-
coagulació de forma immediata.

Pacients sense sospita d’estenosi carotídia 
greu i amb baixa sospita de font cardioem-
bòlica.

cients en què està contraindicada l’anticoagula-
ció, es recomana AAS 300 mgr/d. 

En els pacients ja anticoagulats que presenten 
un AIT es plantegen les següents alternatives:

 —Si INR en nivells infraterapèutics  correc-
ció del nivell d’anticoagulació. 
 —Si INR correcte  augmentar nivell d’anti-
coagulació si persisteix sospita de mecanis-
me embòlic (2.5-3.5) o canviar a dabigatran.
 —Si INR correcte i sospita de mecanisme ate-
rotrombòtic afegit  afegir antiagregació o 
canviar a dabigatran.

En els AITs d’origen hemodinàmic és fonamen-
tal la correcció del trastorn hemodinàmic que ha 
originat l’AIT. En els AITs de causa inhabitual i 
indeterminada el tractament ha de ser absoluta-
ment individualitzat. 

2.3. AITs d ált i baix risc

En general hi ha discrepàncies respecte a les reco-
manacions de la necessitat d’ingressar els pacients 
amb AITs. És indubtable la necessitat de realitzar 
un estudi precoç (menys de 24 hores) a tots els pa-
cients, i la majoria dels autors consideren també 
la necessitat d’ingrés hospitalari, sobretot si exis-
teix dificultat per realitzar aquest estudi de forma 
ambulatòria o en els AITs que es poden conside-
rar d’alt risc o tambè en pacients amb NIHSS≥3. 
En aquest sentit, s’han desenvolupat instruments 
que - a partir dels símptomes clínics - definei-
xen AITs de major o menor risc de recidiva d’ic-
tus, com l’“ABCD2 Score”, l’escala Califòrnia (edat, 
diabetis, duració dels símptomes, dèficit motor i 

2.2. Mecanismes 
patogènics i tractament

El tractament de l’AIT té com a objetiu la pre-
venció d’un nou episodi isquèmic cerebral. Ha 
de ser individualitzat depenent de la sospita 
etiològica. Els mecanismes patogènics són els 
mateixos que en l’infart cerebral: aterotrombò-
tic, cardioembòlic, lacunar, hemodinàmic, cau-
sa inhabitual, causa indeterminada i causa per 
factors locals. 

En general, el tractament de l’AIT de mecanis-
me aterotrombòtic o lacunar serà l’antiagrega-
ció amb AAS 300 mgr/d o clopidogrel 75 mgr/d. El 

triflusal i l’associació d’AAS amb dipiridamol són 
alternatives terapèutiques. En cas que es demostri 
una estenosi carotídia cal actuar segons protocol 
d´ictus isquèmic. També és important la correcció 
estricta dels factors de risc vasculars. Els pacients 
amb AITs recurrents, tot i la correcta antiagrega-
ció, són candidats a anticoagulació; encara que el 
presumpte mecanisme causal sigui aterotrombò-
tic. Excepcionalment es pot plantejar l’associació 
d’anticoagulació i d’antiagregació en AITs recur-
rents, tot i nivells correctes d’anticoagulació.

El tractament indicat pels AITs d’origen car-
dioembòlic és l’anticoagulació amb aceno-
cumarol/warfarina directament (INR 2-3), el 
dabigatran (150mg/12h o 110mg/12h) o l’he-
parina sòdica (TTPA 2-3). La HBPM només ha 
demostrat benefici en la prevenció de TVP i TEP 
tot i que en molts centres es fa servir. Per a pa-

Taula IV.

Escala ABCD2

Escala ABCD2 Puntuació

Edat >60 anys 1

Hipertensió arterial en primera mesura després de l’AIT
(sistòlica ≥140 mmHg o diastòlica ≥90 mmHg)

1

Troballes Clíniques: Debilitat Unilateral 2

Afectació del llenguatge 
sense debilitat

1

Duració dels símptomes de 
l’AIT: 

≥ 60 min 2

10-59 min 1

Diabetis Mellitus 1

0-3: risc baix / 4-5: risc moderat / 6-7: risc alt
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Sospita AIT:
activació Codi AIT

Equip urgències:  

Tc cranial, Analítica, ECG/telemetria, RX tòrax No AIT

AIT

SÍ

Valoració Neuròleg vascular
Realització estudi ecoDoppler troncs supraaortics (TSA)/transcranial

No

Completar estudi d’urgències 

Ecocardiografia

Ingrés Alta

Ingrés Alta

Ingrés Alta

Angio-TC/
RM/Angio-RM

Algoritme III. 
Maneig asistencial del pacient amb un AIT

alteració del llenguatge), i la SPI-II (insuficiència 
cardíaca congestiva, diabetis, ictus previ, edat >70 
anys, HTA greu i arteriopatia coronària). La més 
utilitzada és l’ABCD2 (taules IV i V).

2.4. Directrius del Pla 
Director de la Malaltia 
Vascular Cerebral

L’atac isquèmic transitori (AIT) és una urgència 
mèdica i s’associa a un risc d’infart cerebral es-
tablert i mort de causa vascular molt elevat. Per 
aquest motiu, determinats pacients amb AIT han 
de ser avaluats i tractats precoçment. En base a les 
dades disponibles d’incidència, el número d’AITs 
no arribaria a 4.000 pacients per any a Catalunya. 
En els centres capacitats, es recomana realitzar 
l’estudi neurovascular bàsic en menys de 24 hores. 

2.5. Activació del CODI 
AIT a Urgències

(estudis classe III, recomanació nivell B)*

1. Valorar AIT segons la definició i simptoma-
tologia. Identificar AIT cortical, AIT bilate-
ral, AIT vertebrobasilar.

2. Avaluar factors de risc d’ateromatosi i de 
cardioembolisme: HTA? DM? DLP? Hàbits 
tòxics? Vasculopatia perifèrica? Cardiopatia? 

* protocol recomanat sobretot als centres amb equip multidisciplinari 
d’ICTUS

(isquèmica, ACxFA, valvular, IAM recent,...). 
3. Definició del pacient amb risc moderat-

alt de recurrència segons l’escala ABCD2 ≥ 
4. Aquest pacient té preferència a urgències. 
Instaurar tractament etiològic en < 24 hores.

4. Avaluar tractament en curs: Antiagregat? 
Anticoagulat? INR?

5. Avaluació general del pacient: TA? Glucè-
mia? Bufs TSA? ACxFA? Signes d’embòlia o 
isquèmia perifèrica? Signes d’insuficiència 
cardíaca? Auscultació cardíaca patològica?

6. Posar en marxa estudi diagnòstic d’UR-
GÈNCIES (estudis classe I, recomanació 
nivell A):
• Analítica general (hemograma i bioquími-

ca) amb estudi de coagulació. 
• Electrocardiograma/telemetria. 
• TAC cranial (estudis classe I, recomana-

ció nivell A) o RM cranial (estudis classe 
II, recomanació nivell A).

• Rx Tòrax. 
7. Avisar el Neuròleg Vascular (CODI AIT):

• Confirmació de diagnòstic clínic d’AIT.
• Realització d’ECODOPPLER TSA i Duplex TC 

(estudis classe I, recomanació nivell A).
• Valoració de la necessitat de completar l’estudi 

vascular: ecocardiografia, neuroimatge (AN-
GIO-TC/RM/ANGIO-RM) de forma urgent.

• Valorar ingrés UNITAT d’ICTUS, planta de 
Neurologia o ALTA amb tractament etiològic. 

• Segons el Pla Director la Malaltia Vascular 
Cerebral es recomana l’estudi de la circula-
ció amb ultrasonografia o angioRM/ angi-
oTC en menys de 48 hores des de l’inici dels 
símptomes.

8. Maneig terapèutic recomanat en funció 
de la sospita etiològica i evolució (ictus 
isquèmic).

Un esquema del maneig asistencial del pacient 
amb un AIT l’observem en l’algoritme III.



196 

Guies mèdiques de la Societat Catalana de Neurologia

    197

Diagnòstic i tractament de les malalties vasculars cerebrals 

descrits com a predictors independents de mor-
talitat als 30 dies, tot i que el factor independent 
aïllat predicitiu de supervivència més important 
és la implantació d’ordres de no-ressuscitació.

3.3. Etiologia

3.3.1. Classificació etiològica 
de l’hemorràgia cerebral

Les causes d’hemorràgia cerebral espontània les 
podem veure a la taula VII. La hipertensió arte-
rial (HTA) és la responsable d’aproximadament 
la meitat de les causes primàries d’HIC. La HTA 
crònica origina un procés degeneratiu en la pa-
ret de les arterioles amb lesions histològiques 
com la hialinosi, la necrosi fibrinoide, la lipohi-
alinosi, la microateromatosi i els microaneuris-
mes de Charcot-Bouchard. Aquestes alteracions 
afavoreixen l’obstrucció vascular i provoquen in-
farts lacunars, isquèmia de la substància blanca 
(leucoaraiosi) i ruptura vascular amb hemorrà-
gia cerebral. 

L’angiopatia amiloide és la següent causa més 
freqüent amb un 30%. L’angiopatia amiloide és 
un procés degeneratiu que afecta les petites ar-
tèries i arterioles situades en les leptomeninges 
i el còrtex cerebral. Aquest procés sol produir 
hemorràgies subcorticals, múltiples i recidi-
vants en població d’edat avançada.

Les malformacions vasculars subjacents: aneu-
rismes, malformacions arterio venoses o an-
giomes cavernosos, representen un 5% de 
les HIC. Són més frequents en gent jove i re-
presenten el 38% de les HIC en pacients amb 
menys de 45 anys. 

El sagnat directe en tumors primaris o metàs-
tasis cerebrals és una causa de sagnat secundari 
però poc freqüent, i representa el 10% del total.

El sagnat secundari a tractaments anticoagulants 
o fibrinolítics representa un 10% del total i s’es-
pera que vagi en augment a causa de l’ús creixent 
d’aquests tractaments. El tractament anticoagu-
lant augmenta el risc d’HIC de 8 a 10 vegades en 
comparació amb pacients de la mateixa edat.

Els sagnats a causa d’augments sobtats de la ten-
sió arterial per HTA maligne, per vasoespasme 
multifocal per ús de cocaïna, amfetamines o vas-
culitis, i les hemorràgies secundàries a trombosi 
dels sins venosos cerebrals o per transformació 
hemorràgica d’un ictus isquèmic són altres cau-
ses secundàries menys freqüents.

La localització de la HIC s’ha relacionat amb la 
seva etiologia, així l’HIC profunda a nivell cap-
suloganglionar sol estar ocasionada per la HTA 
mentre que les localitzacions lobars es veuen 
més freqüentment en pacients d’edat més avan-
çada amb angiopatia amiloide.

3.3.2. Factors de risc

La hipertensió arterial és el factor de risc mo-
dificable més rellevant, amb una frequència es-
timada del 70-80%. El risc d’HIC està relacionat 
amb la gravetat i la duració de la HTA. Assaigs 
clínics han mostrat que el control de la tensió ar-
terial implica una disminució del risc d’HIC del 
50% respecte al grup control.

Altres factors de risc a part de l’edat i la HTA són 
el consum excessiu d’alcohol, el tabaquisme, els 
nivells baixos de colesterol i el grup ètnic. 

Diversos estudis han relacionat el consum d’al-
cohol amb el risc d’HIC. L’HIC espontània també 

3.
Hemorràgia 
cerebral

3.1. Introducció

L’hemorràgia cerebral espontània és un important 
problema de salut pública amb elevada morbiditat 
i mortalitat i que implica elevats costos econòmics 
i socials. Malgrat nombrosos esforços no es dispo-
sa de tractaments especifics i la morbiditat/mor-
talitat s’ha mantingut sense canvis rellevants al 
llarg dels anys. De totes formes estudis poblacio-
nals mostren que la majoria de pacients presenten 
hemorràgies de petita mesura amb bona supervi-
ència si hi ha una atenció mèdica adequada. Tam-
bé s’ha observat com la contundència i agressivi-
tat del tractament es relaciona directament amb 
la mortalitat. Els resultats de diversos assaigs clí-
nics i estudis observacionals suggereixen que una 
atenció mèdica coordinada i especialitzada s’asso-
cia a una menor morbiditat/mortalitat.

3.2. Definició, 
Epidemiologia i Pronòstic

L’hemorràgia cerebral és el sagnat resultant de 
la ruptura espontània (no traumàtica) de va-
sos sanguinis directament en el parènquima 

cerebral. S’ha de diferenciar l’hemorràgia in-
tracerebral espontània de l’hemorràgia intra-
ventricular primària (HIV) i de l’hemorràgia 
subaracnoïdal (HSA).

L’hemorràgia cerebral és un greu problema de 
salut pública amb incidències anuals de 10-30 
casos per 100 000 habitants que ocasiona un 
total de 2 milions de pacients, xifra que repre-
senta un 10-15%, dels 15 millions d’ictus que 
es produeixen anualment al món. Les admis-
sions hospitalàries per hemorràgia cerebral 
(HIC) han augmentat un 18% en els darrers 10 
anys probablement per l’envelliment poblacio-
nal, per la manca de control de la hipertensió 
arterial i per un ús en augment d’agents anti-
trombòtics. La incidència d’HIC augmenta ex-
ponencialment quan augmenta l’edat, i es do-
blen els índexs cada 10 anys a partir dels 35 
anys d’edat.

La mortalitat de les HIC als 3 mesos és dels 34% 
en estudis hospitalaris, però augmenta fins a un 
52% en estudis comunitaris. La mortalitat als 
7 dies és del 31%, del 59% a l’any i del 82% als 
10 anys. La mortalitat als 30 dies s’ha relacionat 
amb la grandària i amb la localització en igual-
tat de volum lesional. Així amb volums <30cm3 
la mortalitat de l’HIC profunda és del 23% en-
front del 7% de l’HIC lobar i del 57% de l’hemor-
ràgia cerebel·losa. Amb volums entre 30 i 60cm3 
la mortalitat de l’HIC profunda és del 64%, del 
60% per l’HIC lobar i del 75% per la cerebel·losa. 
Amb HIC amb volums >60cm3 la mortalitat de 
l’HIC profunda arriba al 93% enfront del 71% de 
les lobars.

Únicament un 21-38% dels pacients amb HIC 
són independents als 6 mesos. El tractament en 
unitats intensives especializades neurològiques/
neuroquirúrgiques ha mostrat una reducció de 
la mortalitat enfront de les unitats de cures in-
tensives generals. El volum i l’escala de Glasgow 
a l’admissió, l’edat>80 anys, l’HIC infratentorial 
i la presència de sang intraventricular han estat 
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3.3.3. Patofisiologia

L’HIC típicament afecta els lòbuls cerebrals, els 
ganglis basals, el tàlam, el tronc cerebral (pre-
dominantment la protuberància) i el cerebel a 
causa de la ruptura de vasos, freqüentment amb 
canvis degeneratius per la HTA o per angiopatia 
amiloide cerebral.

Les regions que envolten els hematomes es ca-
racteritzen per edema, apoptosi i necrosi. L’he-
matoma produeix lesió per disrupció mecànica 
de les neurones i la glia, i segueix una deformi-
tat mecànica que origina oligohèmia, disfunció 
mitocondrial i despolarització de la membrana. 
Segons la gravetat de la disfunció mitocondrial 
es pot produir una fase de supressió metabòli-
ca temporal (fase d’hibernació) o inflamació cel-
lular i necrosi. Els productes de la coagulació i 
de degradació de l’hemoglobina originaran una 
segona cascada inflamatòria que activarà la mi-
croglia i s’alliberaran productes que induiran la 
ruptura de la barrera hematoencefàlica, edema 
vasogènic i apoptosi. L’hemostàsia s’activa per 
tamponament mecànic i per activació de vies he-
mostàtiques locals.

El creixement de l’hematoma es produeix majo-
ritàriament en les primeres 3 hores, tot i que es 
pot donar un cert grau de creixement fins a les 
12 hores. L’edema perihematoma augmenta pro-
gressivament fins a un pic màxim entre el 3r i 6è 
dia i pot mantenir-se fins a 14 dies. Els pacients 
amb edema precoç desproporcionat en relació 
al volum de l’hematoma tenen pitjor pronòstic 
funcional.

El paper de la isquèmia en la patofisiologia de la 
HIC no és clar. S’ha descrit una regió d’hipoper-
fusió i hipometabolisme (hibernació) en l’àrea 
envoltant l’hematoma amb disfunció mitocon-
drial i fallida metabòlica que podria estar en risc 
de patir isquèmia. En estudis experimentals s’ha 
demostrat que l’extraccció d’oxigen en la regió 
perihematoma és normal i que no és prou greu 

per originar isquèmia cerebral. La regió hipoper-
fosa respon a una disminució del metabolisme 
cerebral. Però el risc de produir isquèmia pot ser 
elevat especialment quan augmenta la pressió 
intracranial o disminueix la perfusió cerebral. La 
fase de reperfusió pot durar de 2 a 14 dies i es 
restableix el flux sanguini cerebral normal en to-
tes les zones viables als 14 dies.

3.4. Diagnòstic. 
Neuroimatge

La focalitat neurològica d’inici brusc i sobtat sol 
ser de causa vascular fins que no es demostri el 
contrari. És impossible distingir per símptomes 
clínics l’origen isquèmic o hemorràgic d’un ic-
tus. Els vòmits, la TAS>220, la disminució del 
nivell de consciència i la progressió del dèficit 
en minuts o hores són característiques clíniques 
suggestives d’HIC, però cap símptoma és espe-
cífic i per tant la realització de la neuroimatge és 
obligatòria.

La tomografia axial computeritzada cerebral 
(TACc) és molt sensible per identificar l’HIC i és 
considerada la prova diagnòstica inicial d’elecció 
en què s’observa l’hemorràgia com una imatge 
hiperdensa, amb l’excepció inusual de pacients 
amb nivells molt baixos d’hematocrit i hemoglo-
bina on pot observar-se isodensa. La ressonàn-
cia magnètica cerebral amb seqüències de gra-
dient eco i T2* ha mostrat ser una prova igual de 
sensible per a la detecció de la HIC.

El deteriorament neurològic precoç en l’HIC és 
atribuïble a sagnat actiu. Entre un 28-38% dels pa-
cients amb una TACc realizat durant les 3 prime-
res hores de la HIC experimentaran un augment 
de l’hematoma superior a un terç en la TACc de 

pot ser provocada per consums excessius puntu-
als d’alcohol o “binge drinking”.

El risc de patir una HIC és 2.5 vegades superior 
en fumadors, tant en homes com en dones.

Els nivells baixos de colesterol també han es-
tat relacionats amb un risc d’HIC, però estudis 

de tractaments amb estatines no han confirmat 
aquest risc. L’efecte dels nivells baixos de coleste-
rol necesita, però, confirmació.

L’HIC per anticoagulants afecta més a pacients amb 
vasculopatia hipertensiva crònica o amb angiopatia 
amiloide cerebral. Les alteracions de la substància 
blanca (leucoaraiosi) augmenten el risc d’HIC.

Taula VII.

Causes d’hemorràgia cerebral espontània

Primària Secundària

Hipertensió arterial Malformacions vasculars:

Angiopatia amiloide cerebral Malformacions arteriovenoses

Antitrombòtics Fístules arteriovenoses

Drogues d’abús: Cavernomes

Amfetamines Aneurismes:

Cocaina Saculars

Fenilpropanolamina Micòtics

Altres drogues Fusiformes

Diàtesis hemorràgiques Tumors:

Tumors primaris del SNC

Metàstasi

Infart venós secundari a trombosi si 
venós cerebral

Moya-moya
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3.5.1. Maneig urgent

L’HIC és una emèrgencia mèdica. El deteriora-
ment neurològic precoç és freqüent en les prime-
res hores i justifica un diagnòstic i maneig ràpid 
i adequat. Més d’un 20% de pacients experimen-
taran una davallada de 2 punts en l’Escala de 
coma de Glasgow (EG) entre la valoració prehos-
pitalària i l’avaluació inicial al Servei d’Urgències 
(SU). Així mateix, un 15% de pacients presenta-
ran un empitjorament de 2 punts o més de la EG 
durant la primera hora d’estada a l’hospital.

L’objectiu primari del maneig prehospitalari és 
assegurar el suport ventilatori i cardiovascular i 
organitzar un transport al SU més proper i ade-
quat per a l’atenció amb malalts amb ictus agut. 
Els objectius secundaris són: obtenir una història 
focalitzada en l’hora d’inici, l’estat funcional del 
pacient, els antecedents rellevants i els fàrmacs. 
Un altre objectiu imprescindible és avisar el SU 
del centre receptor de l’arribada del pacient per 
iniciar el codi ictus i avisar els serveis consultors 
implicats. El preavís ha mostrat que pot reduir el 
temps de realització de la TAC cerebral en els SU.

El SU ha d’estar preparat per atendre pacients 
amb HIC o bé tenir un circuit de derivació ràpida 
a un centre de referència. Els recursos indispen-
sables per atendre pacients amb HIC inclouen la 
neurologia, la neurocirurgia, la neuroradiologia 
i les cures intensives amb personal d’infermeria 
format en l’atenció a l’ictus agut.

En el SU s’han de contactar els serveis implicats 
i s’ha de realitzar una avaluació clínica detalla-
da (veure Taula VIII). El maneig urgent al SU pot 
incloure l’evacuació de l’hematoma, la col·locació 
d’un drenatge ventricular extern o la monitorit-
zació invasiva, intubació, maneig de la TA o la re-
versió dels trastorns de la coagulació.

La implantació de protocols d’actuació en l’HIC 
és crucial per a un maneig eficient, estandaritzat 
i integral dels pacients amb HIC.

3.5.2. Tractament general

Suport vital
L’estabilització de la via aèria, de la respiració i de 
la circulació és crucial en l’HIC. La disminució del 
nivell de consciència amb pèrdua dels reflexos de 
protecció de la via aèria pot afavorir pneumònies 
per aspiració. És imprescindible monitoritzar el 
nivell de consciència. En general una disminució 
del nivell de consciència amb una EG igual o in-
ferior a 8 és indicació d’intubació endotraqueal. 
La intubació ha de ser realitzada per personal ex-
perimentat i es recomana realitzar-la després de 
l’administració de fàrmacs que bloquegen el re-
flex tussigen per evitar un augment de la pressió 
intracranial secundari a la intubació.

Monitorització general
Els pacients amb HIC són pacients crítics, neu-
rològicament i mèdicament inestables, especial-
ment durant la fase aguda.

Es recomana el maneig en Unitats d’Ictus o en 
àrees d’intensius neurocrítiques si l’estat del pa-
cient ho requereix. L’atenció en Unitats d’Ictus 
ha mostrat una menor mortalitat i augmenta les 
expectatives de millor recuperació funcional. 

L’atenció ha d’incloure: monitorització neurolò-
gica amb escales estandaritzades (escala cana-
denca o NIHSS i EG), monitorització contínua de 
constants vitals, atenció mèdica multidisciplinar 
(neurologia, neurocirurgia, intensius) amb infer-
meria especialitzada en l’atenció de malalts neu-
rològics amb coneixements de monitorització de 
pressió intracranial (PIC), protocols d’actuació 
per a la TA, la febre, les variacions de la glucèmia, 
la prevenció de les complicacions de la immobi-
lització, la cura i valoració de la disfàgia i el man-
teniment de la via aèria amb control de secreci-
ons respiratòries. La infermeria especialitzada 
i una comunicació directa infermeria-facultatiu 
ha mostrat reduir la mortalitat. L’escala ICH score 
permet estratificar el risc de la HIC a l’admissió.

seguiment. La identificació de pacients amb risc 
d’expansió de l’hematoma és crucial perquè l’aug-
ment de l’hematoma és un predictor de deteriora-
ment neurològic i de major morbi-mortalitat.

La presència de contrast extravasat en l’hemato-
ma en la TACc amb contrast pot identificar pa-
cients amb risc d’augment de l’hematoma.

L’angiografia/venografia per RMc (A-RMc) o per 
TACc (A-TACc) són raonablement sensibles per a 
la detecció de causes secundàries d’HIC (malfor-
macions arteriovenoses, tumors, síndrome de moya-
moya, trombosi venosa).

L’angiografia cerebral està indicada en pacients 
amb sospita clínica o per neuroimatge d’una 
causa subjacent secundària i quan les explora-
cions no invasives no són concloents. La sos-
pita clínica pot venir a partir de pròdroms de 
mal de cap, símptomes neurològics crítics o 
constitucionals. Les imatges radiològiques de 
sospita de causes secundàries són: la presèn-
cia d’hemorràgia subaracnoïdal, hematomes de 
morfologia poc habitual, l’edema desproporcio-
nat pel temps d’evolució, localitzacions poc ha-
bituals i la presència d’altres estructures anò-
males cerebrals.

En general els pacients amb antecedents d’HTA 
i localització típica d’HIC hipertensiva no reque-
reixen estudis addicionals. En pacients amb loca-
litzacions lobars es recomana la realització d’una 
A-RMc. Si es detecten múltiples microsagnats 
crònics a nivell cortical o subcortical, típics d’an-
giopatia amiloide, no es requereixen més estudis 
diagnòstics. En pacients joves (<45 anys) sense 
història d’HTA és recomanable ampliar l’estudi 
amb angiografia si les exploracions no invasives 
no són cloncloents.

Recomanacions
 —La TACc o la RMc urgent es recomana amb 
l’objectiu de diferenciar l’ictus isquèmic de 

l’hemorràgic (estudis classe I, recomana-
ció nivell A)
 —L’A-TACc amb contrast pot ser considerada 
per identificar pacients amb risc d’augment 
de l’hematoma (estudis classe IIb, recoma-
nació nivell B)
 —L’A-TACc amb contrast o l’A-RMc amb con-
trast poden ser utilitzades per avaluar causes 
secundàries d’HIC si hi ha sospita clínica o 
radiològica (estudis classe IIa, recomana-
ció nivell B).
• Es recomana la RMc davant la sospita diag-

nòstica de cavernoma i davant la sospita 
clínica d’angiopatia amiloide.

• Es recomana l’A-TACc o A-RMc amb veno-
grafia davant la sospita d’una trombosi ve-
nosa cerebral.

 —Es recomana la utilització d’arteriografia ce-
rebral en pacients amb HIC d’etiologia no 
aclarida, amb bon estat de salut i que puguin 
ser candidats a cirurgia, especialment si són 
joves i estan clínicament estables (estudis 
classe IIa, recomanació nivell C).

3.5. Tractament de la HIC

El maneig de l’HIC es basa en uns punts clau:
 —Maneig urgent
 —Tractament general, equiparable a l’ictus is-
quèmic, amb monitorització de l’estat neuro-
lògic, control de funcions vitals i de l’homeos-
tasi i prevenció de complicacions mèdiques.
 —Tractament de les complicacions neurològiques 
com les crisis comicials o la hipertensió in-
tracranial.
 —Tractaments específics per reduir el creixe-
ment de l’hematoma i revertir coagulopaties.
 —Rehabilitació precoç.
 —Prevenció de recidives.



202 

Guies mèdiques de la Societat Catalana de Neurologia

    203

Diagnòstic i tractament de les malalties vasculars cerebrals 

Tensió arterial
La TA està sovint elevada i freqüentment els va-
lors són superiors als de l’ictus isquèmic. El ma-
neig de la TA en l’HIC és un tema controvertit. 
Les recomanacions habituals de la majoria de 
guies internacionals són conservadores perquè 
toleren valors de TA elevats.

La TA elevada pot contribuir teòricament a l’ex-
pansió de l’hematoma, al resagnat i a l’augment 
de l’edema perihematoma, però una reducció de 
la pressió de perfusió cerebral podria comprome-
tre el flux sanguini cerebral a causa de l’augment 
de la pressió intracranial. S’ha associat la TA ele-
vada a augment de l’hematoma i a pitjor pronòs-
tic funcional.

Els resultats dels assaigs ATACH (Antihypertensive 
Treatment of Acute Cerebral Hemorrhage) i INTE-
RACT (Intensive Blood Pressure Reduction in Acute 
Cerebral Hemorrhage) han mostrat que reduccions 
de la TAS a 140mmHg s’associen a menor creixe-
ment de l’hematoma sense augmentar els efectes 
adversos, i obren pas al plantejament de tracta-
ments més contundents en el control de la TA. De 
totes formes és recomanable una actitud prudent, 
perquè l’efecte sobre el pronòstic funcional no ha 
estat valorat i perquè s’ha de tenir precaució quan 
es disminueix la TA agressivament sense contro-
lar paral·lelament la perfusió cerebral. En la taula 
IX es presenten les recomanacions del tractament 
de la TA en la fase aguda de la HIC.

Hiperglicèmia
La hiperglicèmia a l’admissió s’ha relacionat amb 
un augment de mortalitat i amb mal pronòstic 
funcional. Estudis amb infusió d’insulina han 
mostrat millores del pronòstic en pacients crítics 
quirúrgics; però altres estudis també han mos-
trat un augment de complicacions hipoglicèmi-
ques. El maneig òptim de la hiperglicèmia està 
per clarificar. Es recomana tractar la hiperglicè-
mia i evitar solucions glucosades que puguin afa-
vorir la presència de més dany neuronal.

Temperatura
La febre ocasiona dany neuronal i empitjora el 
pronòstic funcional. La hipertèrmia en fase agu-
da acostuma a estar relacionada amb l’ictus men-
tre que la febre d’aparicó més tardana, aproxima-
dament a partir de les 48-72h pot ser secundària 
a complicacions infeccioses. Independentment 
de la seva causa, s’ha de tractar la hipertèrmia 
amb antipirètics (paracetamol, metamizol) per 
evitar més dany neuronal.

Prevenció de la trombosi venosa 
profunda
Els pacients amb HIC tenen un risc elevat de ma-
laltia tromboembòlica. Les mitges de compressió 
són insuficients per a la prevenció de la trombosi 
venosa profunda (TVP). La compressió pneumà-
tica intermitent amb mitges elàstiques ha mostrat 
ser superior en la reducció de TVP enfront de les 
mitges elàstiques. El tractament preventiu amb 
heparines de baix pes molecular a partir del 2n 
dia no ha mostrat un augment del risc de sagnat.

3.5.3. Tractament de les 
complicacions

Crisis epilèptiques
La incidència de crisis durant les primeres 2 set-
manes s’ha descrit entre un 2’7% a un 17%. La 
majoria es presenten a l’inici de l’ictus. Les crisis 
augmenten els requeriments metabòlics cerebrals 
empitjorant la lesió neurològica i s’han associat a 
un pitjor pronòstic i a un augment de la mortalitat.

Les hemorràgies lobars o subcorticals més super-
ficials i de gran mida s’han associat a un major risc 
de crisis. A causa del risc de resagnat i a l’empit-
jorament clínic per augment de la PIC ocasionat 
per les crisis, s’ha postulat la profilaxi primària en 
pacients d’alt risc ; però, la utilitat del tractament 
anticonvulsivant profilàctic és incerta. 

Taula VIII.

Elements de la història, exploració física i exploracions complementàries a realizar en el SU

Comentaris

Història clínica

Hora d’inici (darrera vegada vist normal)

Símptomes inicials i progressió

Factors de risc vascular HTA, DM, hipercolesterolèmia i tabaquisme

Fàrmacs Anticoagulants, antiagregants, descongestionants 
nasals, estimulants (pastilles dietètiques), simpa-
ticomimètics i antihipertensius

Trauma o cirurgia recent TCE, cirurgia carotídia (sd., reperfusió)

Deteriorament cognitiu Associat a angiopatia amiloide cerebral

Alcohol o drogues d’abús Cocaïna, simpaticomimètics

Crisis epilèptiques

Hepatopatia

Neoplàsia i trantorns hematològics

Exploració física

Constants vitals

Exploració física general

Exploració neurològica completa però ràpi-
da i dirigida

La utilització d’escales com la NIHSS i l’EG com-
plementa i quantifica el dèficit i pot donar infor-
mació predictiva

Analítica sanguínia Hemograma, coagulació, bioquímica bàsica

Tòxics en orina en pacients joves o de mit-
jana edat

Test d’embaràs en dones joves

ECG

Rx tòrax

Neuroimatge urgent
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traumatisme cranial. Es recomana la monitorit-
zació de la PIC i el seu tractament en pacients 
amb disminució del nivell de consciència (EG ≤ 
8), amb evidència clínica d’herniació transten-
torial, amb hemorràgia intraventricular (HIV) 
significativa o amb hidrocefàlia i en pacients in-
tubats amb ventilació mecànica. Es recomana 
mantenir una pressió de perfusió cerebral entre 
50-70 mmHg.

El tractament mèdic de la HTIC inclou: la hiper-
ventilació controlada, els diurètics osmòtics i els 
barbitúrics. Aquests tractaments són més útils 
com a tractament pont o provisional si es plante-
ja cirurgia. Els corticoides no són recomanables 
ja que no han mostrat benefici i sí un augment 
potencial de complicacions mèdiques.

L’objectiu de la hiperventilació és aconseguir uns ni-
vells de PCO2 arterial de 30-35mmHg per provo-
car una vasoconstricció cerebral amb reducció de 
la PIC. El benefici de la hiperventilació és transito-
ri mantenint-se només durant uns poques hores.

El manitol és un diurètic osmòtic que provoca un 
efecte ràpid ja observable a partir dels 20 minuts 
de la seva instauració. El manitol pot provocar, 
però, augments de la osmolaritat, trastorns hi-
droelectrolítics i insuficiència renal.

Quan la HTIC no es pot controlar amb osmote-
ràpia ni hiperventilació, ha de ser considerada la 
inducció d’un coma barbitúric. Els barbitúrics re-
dueixen el metabolisme cerebral i el flux sangui-
ni cerebral amb la consegüent reducció de la PIC. 
El coma barbitúric s’hauria d’induir amb tiopental 
(dosi càrrega de 10mg/Kg) o pentobarbital (dosi 
càrrega 3-10mg/Kg amb infusió a 1mg/Kg/min) i 
s’ha de seguir amb una infusió contínua adaptant 
les dosis per aconseguir un patró de brot-supressió 
a l’EEG. Els inconvenients de la sedació són: la hi-
potensió arterial, les infeccions i la impossibilitat 
de la monitorització clínica neurològica. L’expe-
riència en el seu ús en pacients amb HIC és limita-
da i es requereixen resultats de més estudis.

Els factors que poden contribuir a augmentar la 
PIC són la hipertensió arterial, la hipòxia, les con-
vulsions, la febre i la posició horizontal del cap. Es 
recomana mantenir el capçal a 30-45° i tractar 
les complicacions esmentades.

La presència d’hidrocefàlia en l’estudi STITCH i 
en altres estudis s’ha associat a un pitjor pronòs-
tic. La hidrocefàlia és una important causa de 
morbi-mortalitat en la HIC i per tant s’ha de con-
siderar el seu tractament en pacients amb dismi-
nució del nivell de consciència.

Recomanacions
1. Els pacients amb HIC aguda han de ser trac-

tats preferentment en Unitats d’Ictus o 
d’Intensius si la seva condició ho requereix, 
amb facultatius i infermeria amb experiència 
en el maneig de pacients neurològics aguts 
(estudis classe I, recomanació nivell B) .

2. Pel maneig de la TA es recomana seguir les 
indicacions de la Taula III (estudis classe 
IIb, recomanació nivell C).

3. En pacients amb TAS de 150 a 220mmHg 
la reducció aguda de la TAS a 140mmHg és 
probablement segura (estudis classe IIa, 
recomanació nivel B).

4. Es recomana aconseguir la normoglicèmia.
5. Es recomana el control de mesures generals 

per evitar la hipertèrmia, una adequada nu-
trició i administració de fluids i la prevenció 
de la pneumònia per aspiració i de les úlceres 
per decúbit.

6. Es recomana la compressió pneumàtica in-
termitent afegida a les mitges de compressió 
elàstica per a la prevenció de la TVP (estudis 
classe I, recomanació nivell B).

7. La Heparina de Baix Pes Molecular pot ser 
considerada per a la prevenció de la TVP a 
partir de les 24 hores de l’inici de la clínica 
(estudis classe IIb, recomanació nivell B).

8. Les crisis epilèptiques s’han de tractar amb 
antiepilèptics (estudis classe I, recomana-
ció nivell A). Es recomana la monitrització 

Un 28% dels pacients estuporosos o en coma 
presenten crisis no-convulsives o un estatus epi-
lèptic no-convulsiu.

Estudis de monitorització contínua EEG mos-
tren crisis electroencefalogràfiques en un 28-
31% de pacients, fins i tot, rebent tractament 
profilàctic. L’impacte clínic de les crisis subclíni-
ques detectades al EEG no és clar.

Es recomana l’EEG en pacients amb canvis de 
l’estat mental desproporcionat a l’insult neurolò-
gic i es recomana tractar les crisis clíniques i les 
crisis electroencefalogràfiques en pacients amb 
canvis de l’estat mental.

Les crisis han de ser controlades immediatament 
amb diazepam ev i seguides de fenitoïna ev.

Hipertensió intracranial
La hipertensió intracranial (HTIC), l’edema cere-
bral i l’efecte de massa s’associen a elevada mor-
bi-mortalitat. El control de la pressió intracra-
nial (PIC) és un objectiu del tractament mèdic de 
la HIC i cal tractar també els factors que poden 
contribuir a elevar-la. 

La monitorització invasiva de la PIC és una pràctica 
estesa, però sense estudis randomitzats que demos-
trin que la seva utilització tingui un benefici clínic 
en el pronòstic d’aquests pacients. Les complica-
cions infeccioses derivades de la seva col·locació es-
tan entre el 3 i el 4%, i les complicacions hemorràgi-
ques secundàries a la seva col·locació entre el 2-3%.

Les indicacions de la seva utilització s’extra-
polen de les recomanacions del malalt amb un 

Taula IX.

Elements de la història, exploració física i exploracions complementàries a realizar en el SU

Recomanacions de maneig

1. Si la TAS>200mmHg o la TAM >150mmHg es recomana tractament antihipertensiu inten-
siu amb perfusió contínua e.v. amb monitorització de la TA cada 5 minuts.

2. Si la TAS>180mmHg a TAM>130mmHg es recomana tractar amb fàrmacs antihipertensius 
e.v. amb bolus puntuals amb monitorització de l’efecte cada 15-20 minuts.

3. Si la pressió intracranial està monitoritzada es recomana mantenir pressions de perfusió 
cerebral ≥ 60mmHg.

Fàrmacs

1. Labetalol: bolus de 10-20mg en 1-2 minuts. Repetir cada 15-20 minuts. Si no es controla 
després de 3 bolus o valors inicials TAS>200 o TAM>130, perfusió 100mg cada 6 hores.

2. Urapidil: 12.5-25mg bolus; infusió 5-40mg/h.

3. Nitroprussiat sòdic: perfusió a 2mg/Kg/h
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Hemorràgia de ganglis basals
La HIC de ganglis basals és la més freqüent. Els 
resultats de la cirurgia en aquest tips d’hemor-
ràgies no són concloents. L’hemorràgia talàmica 
tampoc es beneficia de la cirurgia.

Hemorràgia de tronc cerebral
No està indicada la cirurgia en hemorràgies me-
sencefàliques ni protuberencials.

Cirurgia mínimament invasiva
Diferents grups han desenvolupat tècniques d’ex-
tracció de l’hematoma mínimament invasives, 
amb guies estereotàctiques i combinades amb as-
piració endoscòpica o aspiració augmentada amb 
trombolítics. Els assaigs clínics que han avaluat 
aquestes tècniques han mostrat un augment en 
l’evacuació dels hematomes i una disminució de 
la mortalitat en els pacients tractats quirúrgica-
ment, però no s’ha demostrat de manera cons-
tant una millora en el seu pronòstic funcional.

Recomanacions
1.  Es recomana la craniectomia evacuadora en 

pacients amb disminució del nivell de cons-
ciència (EG 12-8) si l’hematoma és superficial 
(≤ 1cm de la superfície). (estudis classe IIb, 
recomanació nivell B).

2.  Es recomana la craniectomia posterior evacua-
dora en pacients amb hemorràgia cerebel-
losa amb deteriorament neurològic o amb 
compressió del tronc encefàlic i/o hidrocefà-
lia (estudis classe I, recomanació nivell B). 
No es recomana el tractament aïllat amb ca-
tèters de drenatge ventricular (estudis clas-
se III, recomanació nivell C).

3.5.5. Hemostàsia

El creixement de l’hemorràgia pot contribuir al de-
teriorament neurològic precoç. El resagnat s’ha 
descrit en el 16% de pacients amb HIC sense an-

ticoagulants orals (ACOs) i en el 54% de pacients 
amb ACOs. 

En l’HIC per ACOs la meitat de pacients pre-
sentaran empitjorament neurològic durant les 
primeres 24-48h amb una mortalitat del 64% 
als 6 mesos.

S’ha de revertir urgentment qualsevol alteració 
de la coagulació en els pacients amb HIC.

Per normalitzar l’INR en pacients amb HIC per 
ACOs s’utilitza la vitamina K, plasma fresc (PF), 
concentrats de protrombina (CP) i Factor VII re-
combinant (FVIIr).

 El PF, el CP i el FVIIr són ràpids, però precisen 
vitamina K com a tractament coadjuvant per 
aconseguir un efecte sostingut. La vitamina K aï-
llada és insuficient perquè precisa hores per nor-
malitzar l’INR.

El PF està limitat pel risc de reaccions al·lèrgiques 
i transfusionals, pel temps de processament i pel 
volum requerit per a la normalització de l’ INR.

El CP és un concentrat de factors II, VII, IX i X, 
derivat del plasma. Té l’avantatge de la seva rà-
pida constitució i administració, amb altes con-
centracions de factors amb volums petits i pro-
cessats per inactivar agents infecciosos. Els CPs 
ràpidament normalitzen l’INR.

El FVIIr pot revertir ràpidament l’efecte dels 
ACOs però no reposa tots els factors vitamina K 
depenents. Davant la manca de dades no es re-
comana el seu ús per a la reversió de la HIC per 
ACOs.

Una revisió mostra un augment de la grandà-
ria de l’hematoma en el 19% de HIC per ACOs 
tractades amb CP, per un 33% dels tractats amb 
PF i pel 50% dels tractats amb vitamina K úni-
cament. La normalització del INR en 2 hores va 
ser aconseguida pel 84% dels tractats amb CP, el 

EEG en pacients amb depressió de l’estat 
mental desproporcionada a l’insult cerebral 
(estudis classe IIa, recomanació nivell B). 
Els pacients amb canvis de l’estat mental 
amb crisis electroencefalogràgfiques s’han 
de tractar amb antiepilèptics (estudis clas-
se I, recomanació nivell C). El tractament 
antiepilèptic profilàctic no està indicat (es-
tudis classe III, recomanació nivell B).

9. La monitorització i tractament de la PIC es re-
comana en pacients amb disminució del ni-
vell de consciència (EG ≤ 8), evidència clíni-
ca d’herniació transtorial, HIV significativa 
o hidrocefàlia i en pacients amb ventilació 
mecànica. Es recomana mantenir una pres-
sió de perfusió cerebral de 50-70 mm Hg se-
gons l’estat de l’autoregulació cerebral (estu-
dis classe II, recomanació nivell C).

10. Es recomana iniciar tractaments mèdics per 
reduir la HTIC si el deteriorament neurolò-
gic està relacionat amb la HTIC (recomana-
ció nivell C).

11. És raonable el drenatge ventricular en pa-
cients amb hidrocefàlia i disminució del ni-
vell de consciència (estudis classe II, reco-
manació nivell B)

3.5.4. Tractament específics

Tractament quirúrgic
El tractament evacuador de l’hematoma és con-
trovertit. El dany neurològic de l’hematoma és 
degut a l’efecte compressiu mecànic i a l’efecte 
tòxic de la sang en el teixit cerebral circumdant. 
La cirurgia precoç per limitar l’efecte mecànic i el 
dany tòxic pot reduir al dany neuronal, però el 
risc quirúrgic d’un pacient amb sagnat actiu i el 
dany produït per la via d’abordatge poden sobre-
passar el benefici potencial.

Hemorràgia cerebel·losa
L’hemorràgia cerebel·losa representa un 10-
15% de les HIC. Estudis no randomitzats han 

mostrat el benefici de la cirurgia evacuadora 
en pacients amb hemorràgia cerebel·losa de 
>3cm de diàmetre, o amb compressió del tronc 
cerebral o amb hidrocefàlia. Les diferències 
clíniques són tan significatives que la realitza-
ció de més estudis clínics no sembla raonable. 
L’ús de catèters ventriculars com a tractament 
únic i exclusiu es considera insuficient i no re-
comanable.

Hemorràgia supratentorial
La valoració global dels diferents assaigs clínics 
randomitzats de cirurgia evacuadora de l’hemor-
ràgia supratentorial no-aneurismàtica suggereix 
una tendència de reducció de mortalitat a favor 
de la cirurgia precoç.

L’assaig STICH (International Surgical Trial in Intra-
cerebral Haemorrhage) amb 1033 pacients va mos-
trar una tendència favorable de la cirurgia precoç 
amb millor pronòstic funcional en pacients amb 
hematomes superficials a 1 cm de la superfície i 
en pacients amb hematomes lobars amb disminu-
ció del nivell de consciència amb EG entre 9 i 12. 

Hemorràgia intraventricular
L’hemorràgia intraventricular pot ser primària 
(confinada als ventricles) o secundària (origina-
da per contigüitat amb l’HIC especialment en les 
HIC a nivell de ganglis de la base o tàlam). L’he-
morràgia intraventricular s’observa en un 45% 
dels casos. Els estudis de tractament de l’he-
morràgia intraventricular són escassos. S’han 
utilitzat drenatges o sistemes permanents de 
derivació per al tractament del deteriorament 
neurològic secundari a la hidrocefàlia.

La col·locació d’un catèter ventricular de dre-
natge està limitada per la dificultat a mantenir 
la permeabilitat del catèter. S’han realitzat nom-
brosos estudis amb administració d’agents fi-
brinolítics amb resultats no concloents. Actual-
ment es considera un tractament que està en 
fase d’investigació.
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dels antiagregants quant a risc de recurrència de 
la HIC i gravetat de la HIC són menors, i per tant 
poden ser considerats com una alternativa. En 
estudis de sèries de pacients amb HIC associa-
da a ACOs i risc tromboembòlic elevat, mostren 
menys complicacions hemorràgiques que com-
plicacions tromboembòliques en pacients que no 
reinicien ACOs. 

Recomanacions
1. Es recomana el tractament preventiu de la 

HTA després del període agut en els pacients 
afectats d’HIC (estudis classe I, recomana-
ció nivell A).

2. L’abstinència alcohòlica pot ser beneficiosa 
(estudis classe II, recomanació nivell B). 
No hi ha evidència per recomanar restric-
cions en l’ús d’estatines, i en l’activitat física 
o sexual.

3. En pacients amb HIC lobar és recomanable 
evitar els anticoagulants orals (estudis clas-
se II, recomanació nivell B). La descoagu-
lació o el tractament antiagregant pot ser 
considerat després de l’HIC no lobar si hi 
ha indicacions definitives i necessàries per a 
aquests tractaments (estudis classe IIb, re-
comanació nivell B).

El maneig assistencial pràctic del pacient amb 
HIC el podem veure resumit en l’algoritme IV 
(adaptat de Qureshi AI et al).

39% dels tractats amb PF i pel 0% dels tractats 
únicament amb vitamina K.

Es recomana la reversió de l’INR en 2 hores des 
de l’inici amb productes d’acció ràpida (CP, PF), 
associant vitamina K per mantenir-ne l’efecte. És 
necessari monitoritzar la coagulació per avaluar-
ne l’efecte i la seva durada en el temps.

El FVIIr s’ha avaluat per tractar l’HIC espontània 
no relacionada amb la presa d’ACOs. Un estudi 
de fase 2 va mostrar que el tractament amb FVIIr 
en les primeres 4 hores limitava el creixement de 
l’hematoma i millorava el pronòstic funcional a 
costa d’un augment de complicacions trombo-
embòliques. L’estudi següent de fase 3 (FAST 
Trial) no va aconseguir mostrar diferències sig-
nificatives quant a pronòstic funcional tot i re-
duir significativament la mida de l’hematoma. 
Els autors van detectar diferències entre grups 
amb una major proporció d’HIV en el grup trac-
tat. Encara s’ha de determinar si el FVIIr pot ser 
útil en algun subgrup de pacients.

Recomanacions
1. Els pacients amb un dèficit conegut d’un fac-

tor de la coagulació o trombopènia greu hau-
rien de rebre tractament substitutiu (estu-
dis classe I, recomanació nivell C).

2. Els pacients amb HIC relacionada amb la pre-
sa d’ACOs han de rebre tractament amb CP o 
PF i vitamina K (classe I, nivell C). Els CPs 
poden tenir menys complicacions que el PF i 
és raonable considerar-los enfront del PF. El 
FVIIr no retorna tots els factors de la coagula-
ció i tot i normalitzar l’INR no restaura la coa-
gulació i per tant el seu ús no és recomanable.

3.5.6. Tractament preventiu

El risc de recurrència de l’HIC en estudis poblaci-
onals és del 2.1 al 3.7% per pacient-any. El 70% 
de les recurrències poden ser mortals. 

La localització de l’hemorràgia és un dels factors 
més determinants de risc de recurrència. L’he-
morragia lobar està associada a més risc de re-
currència, possiblement en relació a l’angiopatia 
amiloide cerebral. L’hemorràgia en zones asso-
ciades típicament a l’etiologia hipertensiva (gan-
glis de la base, tàlam i tronc cerebral) tenen un 
risc inferior. Altres factors de risc de recurrència 
són: l’edat avançada, un major nombre de micro-
sagnats en les seqüències d’ecogradient per RMc, 
la descoagulació post-HIC, les HIC prèvies a l’ac-
tual i els portadors dels al·lels ε2 i ε4 de l’apoli-
poproteina E.

La HTA és el factor de risc modificable més 
important. L’estudi PROGRESS (Perindopril 
Protection Against Recurrent Stroke Study) va 
mostrar en els pacients amb malaltia cere-
brovascular tractats amb perindopril, amb in-
dapamida opcional, una reducció d’HIC i una 
reducció, encara que no significativa, en la re-
currència d’HIC. Hi ha una associació positiva 
entre la magnitud de la reducció de la pressió 
arterial i la reducció de complicacions vascu-
lars. L’alcohol és un factor de risc per HIC i se’n 
recomana l’ abstinència.

La reinstauració del tractament anticoagulant és un 
tema controvertit. El tractament anticoagulant 
augmenta el risc de recurrència i s’asocia a HIC 
de pitjor pronòstic. S’ha de tenir en compte l’es-
tabilització del sagnat cerebral, el risc de recur-
rència de l’HIC i el risc tromboembòlic. 

En pacients amb fibril·lació auricular aïllada i he-
morràgia lobar, els estudis de models de risc no 
mostren benefici de la descoagulació preventiva. 
Respecte a les hemorràgies profundes el risc/be-
nefici de la descoagulació és menys clar. L’efecte 
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Hiperglicèmia Insulina Hipoglicemiants orals i insulina sc si precisa

Hipertèrmia Paracetamol ev o 
metamizol ev

Valorar etiologia subjacent i tracta-
ment específic si precisa

Deteriorament 
neurològic

- Valoració clínica urgent i TACc urgent.
Monitorització PIC si empitjorament re-
lacionat amb HTIC
- EEG si deteriorament inexplicable
Descartar causes sistèmiques d’empit-
jorament
- Valoració quirúrgica (hematoma lobar 
o cerebel·lós) o de drenatge si hidroce-
fàlia secundària a HIV
- TACc urgent

Efecte massa  
o herniació  
transtentorial  
clínicament  
significativa

Valorar hiperventilació, manitol i  
valoració neuroquirúrgica

Crisis epilèptiques Tractament antiepilèptic Tractament 
perllongat en 
pacients se-
leccionats

Profilaxi TVP Mitges elàstiques i com-
pressió pneumàtica inter-
mitent

Heparina Baix Pes Mole-
cular

Servei Urgències 24h Dies 1-7 Dies 8-14 Alta

Algortime IV.

Maneig del pacient amb hemorràgia intracerebral

Servei Urgències 24h Dies 1-7 Dies 8-14 Alta

Monitorització 
neurològica,  
respiratòria i  
hemodinàmica

Monitoritzacio intensiva 
(Unitat d’Ictus - UCI neu-
rointensiva)

Reducció progressiva (Uni-
tat Ictus – Planta conven-
cional)si clínicament indi-
cat, bona evolució i baix 
risc empitjorament

Seguiment 
habitual cen-
trat en control 
de la TA

Disminució nivell 
consciència  
(EG <8)

Intubació precoç, considerar monitorit-
zació PIC

Considerar 
traqueosto-
mia si extu-
bació no és 
possible

Tensió arterial  
elevada 
(TAS>180)

Medicació antihipertensi-
va ev en bolus si TAS>180 
o infusió contínua si 
TAS>200

Valorar 
inici de 
medicació 
antihiper-
tensiva 
via oral

Medicació antihipertensiva via 
oral

Neuroimatge 
urgent  
(TACc o RMc)

Hemorràgia lobar Valoració quirúrgica
AngioRM/TC amb contrast i  
angiografia si precisa  
(jove, sospita lesió subjacent)

Hemorràgia 
cerebel·losa

Valoració quirúrgica
Angiografia en pacients joves  
(<45 anys)

Hemorràgia gan-
glis, tàlam o pro-
tuberància

Maneig conservador
Angiografia si pacient normotens 
jove

Hemorràgia intra-
ventricular/hidro-
cefàlia

Valorar drenatge extern
Angiografia en pacients amb HIV 
aïllada

INR elevat Reversió urgent 
amb concentrat 
de protrombina o 
plasma fresc més 
vitamina K

Monitorització INR Avaluació 
risc sagnat i 
tromboembò-
lic i considerar 
tractament 
antitrombòtic
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3.  Temps d’evolució de l’ictus carotidi < 6 hores.
4.  Temps d’evolució de l’ictus basilar < 12 hores 

o fins a 48 hores si el curs clínic és progres-
siu, fluctuant o precedit d’AIT.

5.  Desconeixement de l’hora d’inici dels símp-
tomes o ictus del despertar de <6 hores.

6.  NIHSS ≥10 i <22 + oclusió arterial proximal 
en DTC als 30 minuts del tractament endo-
venós.

7.  NIHSS ≥14 i <22 + estat de permeabilitat 
vascular no conegut.

8.  NIHSS ≥6 i contraindicació per a la trombò-
lisi farmacològica.
• Anticoagulació (si INR >1.7 o APTT allargat).
• Plaquetes < 100.000.
• HBPM (no es permet HBPM a dosi anticoa-

gulant en les últimes 12 hores).
• Cirurgia prèvia recent.
• Revascularització carotídia o coronària prè-

via recent.
• Malaltia o condició que comporti risc d’he-

morràgia.
• Ictus en les últimes 6 setmanes.

9. Hemorràgia subaracnoïdal no traumàtica.

Criteris de NO activació del Codi 
Ictus-Tractament endovascular:
 1. TC cranial amb signes d’hipodensitat en més 

d’un terç de territori de ACM o ASPECTS <7).
2. Comorbilitat greu i/o esperança de vida re-

duïda.

Tots els pacients del circuit s´han d’incloure en 
el Registre SONIA del Pla Director de la Malaltia 
Vascular Cerebral.

Trombòlisi intraarterial
Si es confirma que el pacient té una oclusió arte-
rial de gran vas (M1, M2, artèria basilar, P1, P2) 
l’administració intraarterial de rt-PA i/o la trom-
bectomia mecànica poden fer possible el tracta-
ment local del trombe.

Farmacològica: 
9 mg (a raó de 30 ml/hora) de r-prouroquinasa 
o rTPA en 2 hores administrats per microcatè-
ter amb la punta dins del trombe o tan a prop 
com sigui possible. També heparina IV (bolus de 
2.000 U seguida d’infusió 500 U/hora durant 4 
hores a partir de l’arteriografia).

Trombectomia mecànica:
Diferents catèters estan en ús actualment. Fal-
ten estudis comparatius. 

1.
Trombolítics 

En el 80% dels pacients amb isquèmia cerebral agu-
da hi ha una oclusió arterial. Al voltant de l’infart 
cerebral hi ha una regió de penombra isquèmica po-
tencialment recuperable si es produeix la reperfusió 
precoç, amb la recanalització o lisi del trombe. Els 
trombolítics augmenten la taxa de recanalització.

Intravenós

Fonament. L’rt-PA intravenós s’ha mostrat útil 
en estudis doble cec.

Quan s’utilitza. En l’infart cerebral agut de 
menys de 4h 30m d’evolució.

Com s’utilitza. Dosi: 0,9 mg/kg de rt-PA en in-
fusió intravenosa, amb un màxim de 90 mg. El 
10% del total en bolus durant 1’, la resta en infu-
sió durant 1 hora després de 3-5’ del bolus. L’he-
parina i els antiagregants no es recomanen fins a 
24 hores després. Control TA protocolitzat.

Criteris d’inclusió
 — Ictus isquèmic ≤4h 30m.
 —TC cranial o RM compatibles amb ictus is-
quèmic.

Criteris d’exclusió
 —Presència d’hemorràgia intracranial o franca 
hipodensitat major d’1/3 del territori de l’ar-
tèria cerebral mitja en la neuroimatge.
 —TA sistòlica > 185 o diastòlica > 110 mmHg 
persistent, o haver rebut més de 2 dosis o 
una perfusió endovenosa contínua de tracta-

ment hipotensor.
 —Millora clínica espectacular amb recuperació 
pràcticament completa.
 —Crisis comicials a l’inici de la clínica sense una 
evidència clara d’isquèmia en la neuroimatge.
 —Clínica suggestiva d’hemorràgia subaracnoïdal.
 —Coagulació: TTPa > 40 segons o INR > 1.7 o 
tractament amb heparina de baix pes mole-
cular a dosis anticoagulants.*

 —Plaquetes < 100.000/mm.3
 —Glicèmia < 50 ó > 400 mg/dl.
 —Hematòcrit < 25%.
 —Punció lumbar o punció arterial en zona no 
compressible < 7 dies.
 —Cirurgia major < 14 dies.
 —Hemorràgia digestiva alta, pancreatitis agu-
da, hematúria, traumatisme, part < 21 dies.
 —TCE important amb fractura de crani o pèrdua 
de consciència prolongada, cirurgia intracra-
nial o accident cerebrovascular en < 3 mesos.
 —Antecedent d’hemorràgia cerebral, MAV o 
aneurisma cerebral.
 —Retinopatia hemorràgica.
 —Sospita d’endocarditis i/o pericarditis.
 —Comorbiditat greu, malaltia terminal o esca-
la Rankin ≥ 3 (excepte per ceguesa o altra li-
mitació estable amb bona qualitat de vida).
 —Desconeixement de l’hora d’inici dels símp-
tomes.

Tractament Endovascular: 
Intraarterial/trombòlisi 
mecànica

Indicació:
Criteris d’activació del Codi Ictus-
Tractament endovascular: 
1.  Edat < 85.
2.  Rankin ≤2 previ a l’ictus

*no cal esperar resultats de coagulació en pacients sense tractament an-
ticoagulant i sense història clínica de malalties que poden alterar la coa-
gulació.
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i si no hi ha resposta en 5 min repetir bolus 5ml 
i si no resposta als 5 min, bolus 10 ml. Si hi ha 
bona resposta seguir amb perfusió 5 amp en 500 
ml en sèrum glucosalí en perfusió a 18 ml/h (fins 
dosi màxima 60ml/h). Si no hi ha resposta ini-
cial, desestimar l’ús d’aquest fàrmac.

Enalapril EV: 1 amp=1ml= 1 mg. Bolus 0.5-1 mg 
en 5 min. Repetir 1-5mg/6h (és possible diluir en 
100 ml de sèrum fisiològic i passar en 1 hora).

Primera elecció en asmàtics, insuficiència cardía-
ca, bradicàrdia < 50 per minut, trastorn de con-
ducció cardíaca.

Nitroprusiat sòdic
Si no resposta a labetalol o TAD >140 mmHg, 
iniciar Nitroprusiat sòdic:

 —  1 amp 5 ml =50 mg . Diluir en 495 ml de sè-
rum glucosat (1ml= 0.1 mg). 
 —0.5-10 microg/kg/min (Màxim 3-10micro-
gram/kg/min). Iniciar 10-20 ml/h i augmen-
tar +5ml/h cada 5 min fins TAD<140.

 (exemple: 1microgram/kg/min, si 70 kg; 
70microg/min = 4,2mg/h = 40 ml/h, màxim 
400ml/h).
 —Continuar amb 100 mg de Labetalol (100ml) 
en 30 min cada 8 hores.

NOTA: L’urapidil a les dosis recomanades és di-
fícil que produeixi hipotensió acusada, tot i que 
en pacients grans i/o hipovolèmics s’ha de vigilar 
quan es dóna en bolus. De totes maneres, la hi-
potensió respon bé a la hidratació i si apareix, sol 
revertir en pocs minuts. En perfusió és bastant 
fàcil de manejar, no sol donar problemes hipo-
tensius, al contrari, hi ha pacients que responen 
molt poc a l’urapidil tot i dosis màximes. No sol 
ser eficaç com a fàrmac únic per tractar hiperten-
sions importants mantingudes. 

Contraindicacions i efectes secundaris
 —Nitroprussiat. Principal contraindicació: hi-
pertensió intracranial. L’ús prolongat pot 
comportar intoxicació per cianides, acidosi 

amb metahemoglobinèmia, nàusees i/o vò-
mits, fasciculacions. Protegiu les ampolles i 
els equips de sèrum de la llum.
 —Labetalol: broncoespasme, bloqueig cardíac, 
hipotensió. Efectes secundaris: nàusees i vò-
mits, pruïja, odinofàgia, vertigen, bloqueig 
cardíac, hipotensió ortostàtica.
 —Enalapril: Edema angioneuròtic, estenosi 
d’artèria renal bilateral o unilateral amb ro-
nyó únic, precaució en insuficiència renal i en 
qui ja ha rebut tractament diürètic intensiu. 
Està especialment indicat en insuficiència 
ventricular esquerra.
 —Diazòxid: Possibilitat d’hipotensió brusca.

CASOS ESPECIALS:
 —Hematoma cerebral: iniciar tractament si TA 
sistòlica > 180 o diastòlica >105
 — Insuficiència cardíaca, cardiopatia isquèmi-
ca: iniciar tractament si TA sistòlica > 150 o 
diastòlica >90
 —Tractament amb fibrinolítics: iniciar tracta-
ment agressiu EV si TA sistòlica > 185 o dias-
tòlica >105.

NOTA: Si s’inicia tractament hipotensor per via 
endovenosa, es recomana l’ús concomitant de 
fàrmacs hipotensors per via oral.

Maneig de la HTA en la 
trombòlisi 

A) Tractament pretrombòlisi
 —Monitoritzar la pressió arterial cada 15 minuts. 
 —Ha de ser < 185/110 abans d’iniciar la infu-
sió de rt-PA.
 —Si la pressió és major de 185/105 s’adminis-
trarà un o dos bolus de 10-20 mg de labetalol 
IV. Si aquestes mesures no redueixen la TA 
per sota de 185/110 una hora abans d’admi-
nistrar el rt-PA, el pacient no hauria de rebre 
tractamet trombolític. 

2.
Neuroprotectors 

La isquèmia cerebral desencadena múltiples cir-
cuits metabòlics, alguns dels quals poden ser 
perjudicials per a la supervivència neuronal (en-
trada de calci intracel·lular, oxidació, transmis-
sió glutamatèrgica, etc.). Experimentalment 
s’ha demostrat l’eficàcia de molts neuroprotec-
tors. Només la citicolina ha demostrat la segure-
tat i possible eficàcia en ictus isquèmic i hemor-
ràgic i en prevenció de deteriorament cognitiu 
postictus. 

3.
Antihipertensius

Fàrmacs antihipertensius

A la fase aguda de l’infart cerebral es perd l’auto-
rregulació, i això implica que la irrigació del teixit 
isquèmic depèn de la pressió arterial sistèmica. 
En general, està contraindicat un descens brusc 
de la pressió arterial a la fase aguda (primeres 72 
hores).

Labetalol EV: Ampolles de TRANDATE (100 mg 
en 20 ml; 5mg=1ml).

Contraindicat en asmàtics, insuficiència cardía-
ca, bradicàrdia < 50 per minut, trastorn de con-
ducció cardíaca (veure enalapril).

 —20 mg (4ml) en bolus lent en 1-2 minuts. 
S’ha de repetir cada 10 minuts fins assolir TA 
desitjada.
 —Perfusió EV (preparar ampolles de 100 mg 
amb 20 ml i afegir 80 ml de sèrum fisiològic 
per tal d’obtenir una solució de 1mg/ml). Ini-
ciar a 120ml/h (màxim 600 ml/hora i mà-
xim 300 mg/dia), incrementar cada 15 mi-
nuts + 60ml/h fins que TAS<200 i TAD<120. 
Si s’aconsegueix TA TAS<200 i TAD<120 dis-
minuir 60 ml cada 15 min fins assolir TAS 
entre 140-180 i TAD <105.

(Si hi ha poca resposta amb 3 bolus, és possible 
administrar 100 ml en 30 min cada 8 hores). Un 
cop controlada la TA iniciar fàrmacs per via oral i 
disminuir de 5 en 5 ml cada 15-20 minuts.

Urapidil EV: 1 amp = 50mg = 10 ml. Bolus 3ml 
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4.
Febre en la fase aguda 
de l’ictus 

Maneig de la febre en la fase 
aguda de l´ictus

• Si Tª>37.5ºC.
 —Administrar Paracetamol 1g/6h Ev fixe (no 
a demanda) durant 48 hores després de la 
primera determinació de Tº>37.5ºC. A més, 
mesures físiques (drap d’aigua freda) si tem-
peratura> 38ºC.
 —Alternativa: metamizol (Nolotil) 1 amp (2g) 
en 100 ml sèrum fisiològic en 15 min cada 
8 hores (contraindicat si leucòcits < 2000/
mm3, plaquetes < 100.000 /mm3)

• Recerca etiològica de la febre.
• Un cop passades les primeres 48 hores, només 
tractar amb antitèrmics si Tª> 38ºC.

Maneig antibiòtic en l´ictus 
agut

Ceftriaxona 1g/24h IV

Amoxiclavulàmic  1g/8h IV 

VO

Levofloxacina 500mg/d V

VO

Piperacilina+ 
tazobactam

4g/8h IV

Clindamicina 600mg/8h IV

300mg/8h VO

Nota: L’absorció intestinal de la levofloxacina 
i clindamicina és molt bona pel què es pot ad-
ministrar per via oral ja des de la primera dosi.

Ajustar dosi de levofloxacina en pacients 
amb insuficiència renal greu.

Davant l’aparició de febre (la definirem com Tª> 
37.5ºC) en un pacient amb ictus haurem de re-
alitzar una correcta anamnesi i exploració física 
completa per buscar el focus infecciós. Així tin-
drem 2 tipus de pacients:

A) Febre amb focus aparent: 
1. Sospita d’infecció urinària.
 Cursar sediment, urinocultiu i 2 hemocul-

tius, hemograma i bioquímica amb PCR.
Tractament: 

a) Aparició en els tres primers dies d’ingrés: Cef-
triaxona 1g/24h iv o Amoxi-clavulàmic 1gr/8h 
IV. (passar a VO després de la defervescència)

 En al·lèrgics a penicil·lina: Levofloxacina 
500 mg/24h VO (possible primera dosi IV 
si el pacient és portador de sonda nasogàs-
trica o existeix gravetat clínica).

b) A partir del quart dia d’ingrés: piperacili-
na-tazobactam 4 gr /8h IV.

 En al·lèrgics a penicil.lina: Aztreonam 
1g/8h IV + vancomicina 1g/12h IV

 En pacients sondats s’ha de canviar la sonda 
un cop iniciat el tractament antibiòtic.

 Amb el resultat dels cultius, plantejar canvi 
de tractament.

2. Sospita de traqueobronquitis o pneu-
mònia

 Cultiu de BAS i/o esput (si és possible), he-
mograma i bioquímica amb PCR. Rx Tòrax. 

B) Durant i després del tractament trombolí-
tic, mantenir TAS<185 i TAD<105 mmHg

 —Monitoritzar la TA durant las primeres 24 
hores, cada 15 minuts les dues primeres ho-
res, cada 30 minuts les 6 hores següents, 
cada hora durant les 16 hores següents. 
 — Si la TA diastòlica és major de 140 mm Hg 
començar infusió intravenosa de nitropru-
siat sòdic. 
 —Si la TA sistòlica és major de 230 mm Hg i/o 
TA diastòlica 121-140 mm Hg, administrar 
20 mg de labetalol IV en bolus d’1 minut. La 
dosi pot repetir-se, fins i tot doblar-se cada 
10 minuts fins a un màxim de 150 mg/d. Al-
ternativament, després del primer bolus de 
labetalol, pot iniciar-se una infusió de 0.5-2 
(fins 10mg) min de labetalol que es continua-
rà fins que la TA estigui controlada. En cas de 
no resposta, administrar nitroprusiat. 
 — Si la TA sistòlica és 230-180 i/o TA dias-
tòlica és 105/120 mm Hg en dues lectures 
separades 5-10 min, administrar bolus IV 
de 10 mg labetalol. La dosi pot repetir-se, 
fins i tot doblar-se cada 10 minuts fins a 
un màxim de 150 mg. Alternativament, 
després del primer bolus de labetalol, pot 
iniciar-se una infusió de 2-8 mg/min de la-
betalol que es continuarà fins que la TA es-
tigui controlada. 

C) Si TAS entre 180- 220 o TAD entre 100-
110 en las primeres 48 hores, o TAS > 160 o 
TAD > 90 passades les primeres 48-72 hores: 
Repetir la determinació als 10 minuts i si persis-
teixen aquestes xifres iniciar:

MONOTERÀPIA
1.  Captopril 12.5mg -25mg- 50 mg cada 8h VO 

o VO per SNG 
2.  Amlodipí 5-10 mg/12h VO o VO per SNG
3.  Atenolol 50mg/12h VO o VO per SNG (indi-

cat en pacients < 50 anys)

Nota: Indicar a infermeria no donar la dosi de 
tractament si TAS < 130 en els primers 7 dies de 

l’ictus, a excepció dels pacients amb cardiopatia is-
quèmica o amb clínica d’insuficiència cardíaca.

D) Persistència de TAS entre 160-200 o TAD 
entre 90-110 tot i el tractament en monote-
ràpia durant 24-48 hores:
1-  Associar Captopril 50 mg/8h i Amlodipí 

5-10 mg/12h
2-  Si persisteixen aquestes xifres afegir un diu-

rètic Hidroclorotiazida 50mg/d o furosemi-
da 40 mg/d VO o VO per SNG

3-  És possible associar Atenolol 50mg/12h VO 
o VO per SNG (indicat en pacients < 50 anys)

Nota: Indicar a infermeria no donar la dosi de 
tractament si TAS < 130 en els primers 7 dies de 
l’ictus, a excepció dels pacients amb cardiopatia 
isquèmica o amb clínica d’insuficiència cardíaca.

E) Passada la fase aguda 
Un cop controlada la TA en els primers 4-7 dies, 
s’intentarà tractament en monoteràpia a dosi 
única al dia: 

MONOTERÀPIA
 —Enalapril 5mg-10mg- 20 mg 
1-0-0 VO o VO per SNG 
 —Amlodipí 5-10 mg 
1-0-0 VO o VO per SNG
 —Atenolol 50mg-100mg 
1-0-0 VO o VO per SNG 

POLITERÀPIA 
 —Enalapril 5mg-10mg- 20 mg 
1-0-0 VO o VO per SNG 

   +  Amlodipí 5-10 mg 
0-0-1 VO o VO per SNG
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5.
Maneig de la 
hiperglicèmia 

Objetiu: Mantenir les glicèmies entre 100 i 140 
mg/dl.

Metodologia:
A) Aportació de glucosa.
 Mentre el pacient no mengi precisa una 

aportació mínima de 150 gr de glucosa/24 
hores.

 (S. glucosalí 500 ml/8 hores i iniciar nutri-
ció de manera precoç per via oral o per sonda 
nasogàstrica).

 En pacients amb dieta absoluta i si no exis-
teix insuficiència renal, assegurar aport de 
KCl entre 60-80 mEq/d. 

B) Un pacient diabètic requereix sempre una 
dosi d’insulina cada 6 hores encara que el 
BM test sigui < 80 mg/dl. Es modificaran les 
dosis fixes d’insulina subcutània segons el 
BMtest

 —Si BM test < 60 :
 administrar suc i disminuir 2 unitats

 —Si BM test entre 61-80: 
 disminuir 2 unitats

 —Si BM test entre 81-160:
 igual

 —Si BM test entre 161-180:
 augmentar 2 unitats

 —Si BM test entre 181-250:
 augmentar 4 unitats

 —Si BM test entre 250-300: 
 augmentar 6 unitats

 —Si BM test entre 300-400: 
 augmentar 8 unitats

 —Si Bmtest >400: 
 avisar el metge de guàrdia

Una alternativa és la infusió contínua amb bom-
ba d’insulina i ajustar la velocitat d’infusió se-
gons BMtest.

C) Pas a insulina NPH subcutània
Es procedirà a canviar l’administració d’insulina 
ràpida subcutània cada 6 hores o bomba d’infu-
sió continua a insulina NPH subcutània cada 12 
hores quan hagin passat un mínim de 4 dies des 
de l’inici de l’ictus, quan no existeixi cap altera-
ció metabòlica o infecciosa intercurrent i quan es 
pauti el descans nocturn en la pauta de nutrició. 
Es mantindrà la dosi d’insulina ràpida cada 6 
hores mentre s’administri nutrició contínua 
per sonda nasogàstrica.

La dosi d’insulina NPH subcutània serà les 3/4 
parts de la suma de la dosi d’insulina ràpida dià-
ria requerida i es repartirà en 2/3 a l’esmorzar i 
1/3 al sopar.

Notificar a infermeria si el pacient no era in-
sulinodepenent per iniciar l’educació diabeto-
lògica.

En pacients amb bon cumpliment i < 65 anys 
es recomana 2 dosis d’insulina ràpida (7h00 i 
13h00) i una de NPH (19h00)

Exemple:
 —dosi diària d’insulina ràpida: 36 unitats
 —dosi d’insulina NPH: 18-0-9

Es modificarà segons BM test DE MANERA 
PUNTUAL:

 —Si BM test > 250: 
 augmentar 2 unitats 

 —Si BM test >300: 
 augmentar 4 unitats

 —Si BM test < 80:

 Si Tª>38ºC cursar 2 hemocultius. En cas de 
pneumònia cursar antigen de legionel·la i 
pneumococ en orina. 

Tractament: 
a) Si la febre apareix durant els tres primers 

dies d’ingrés: Ceftriaxona 1g/24h iv o Amo-
xi-clavulàmic 1-2 gr/8h IV (7-10 dies) (pas-
sar a VO després de defervescència).

 Alternativa: macròlid o clindamicina (dalacin) 
associat a un aminoglucòsid o a aztreonam. 

 De totes maneres, la majoria dels pacients su-
posadament al·lèrgics a la penicil.lina toleren 
bé les cefalosporines (ceftriaxona), si la histò-
ria d’al·lèrgia no és la d’un quadre d’anafilàxia. 

 Per altra banda, Levofloxacina 500 mgr/12-
24h VO (possible primera dosi IV si el pa-
cient és portador de sonda nasogàstrica o 
existeix gravetat clínica) (7-10 dies) segueix 
essent una bona alternativa.

b) Si se sospita pneumònia per anaerobis (apa-
rició de condensació pneumònica després 
d’una broncoaspiració, pneumònia cavitada): 
Amoxiclavulànic 2 gr/8h IV (7-10 dies) (pas-
sar a VO després de la defervescència).

c) Si la febre apareix a partir del quart dia d’in-
grés: piperacilina-tazobactam 4 gr/8h IV.

En al·lèrgics a penicil·lina: Aztreonam 1gr /8h 
IV+ vancomicina 1gr /12h IV

En cas de pneumònia greu valorar ingrés a la UCI 
si es compleix un criteri major o 2 de menors:

Criteris majors:
 —Necessitat de ventilació mecànica
 —Xoc

Criteris menors:
Insuficiència respiratòria greu (PO2/FiO2 < 50)

 —TAS< 90 mmHg
 —Afectació multilobar

3. Sospita d’infecció de catèter IV - flebitis
a) Flebitis perifèrica sense repercussió sistèmica 

(Tª< 38ºC, no leucocitosi): 
 Canviar via i tractament simptomàtic si pre-

cisa (local i/o sistèmic).
b) Flebitis amb repercussió sistèmica (Tª >38ºC 

+ leucocitosi) o sempre en cas de presència 
de drum o de via central: 

 Canviar via, cultivar la punta del catèter i 2 he-
mocultius, hemograma i bioquímica amb PCR.

Tractament:
Vancomicina 1 gr/12h IV + aztreonam 1 gr/8h IV

4. Diarrea
a) Sense febre:
 Susprendre la nutrició enteral fins que mi-

llori la simptomatologia.
 Cursar coprocultiu i Toxina de Clostridium 

difficile.
b) Amb febre (sense que existeixi altre focus):
 Susprendre la nutrició
 Cursar 2 hemocultius, coprocultiu i Toxina 

de Clostridium difficile, hemograma i bioquí-
mica amb PCR.

 Iniciar tractament empíric amb levofloxaci-
na 500 mg/24 IV.

B) Febre sense focus aparent: 
Cursar sediment urinari, urinocultiu, cultiu d’es-
put o BAS si és possible, 2 hemocultius, hemo-
grama i bioquímica amb PCR.

Tractament:
Iniciar tractament empíric amb: Ceftriaxona 
1g/24h iv o levofloxacina 500 mg /24h VO (pos-
sible primera dosi IV si el pacient és portador de 
sonda nasogàstrica o existeix gravetat clínica)

Si no tolera via oral: Amoxicilina-clavulàmic 
1gr/8h IV; Si al·lèrgia a penicil.lina: levofloxacina 
500 mg /24h IV

Revisar diàriament l’aparició de clínica infeccio-
sa focal.

Reajustar la pauta segons cultius o focus.
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cia inicial, i del pes molecular, l’heparina pot ser: 
 —convencional, no fraccionada (HNF): sòdi-
ca o càlcica.
 —de baix pes molecular (HBPM), fracciona-
da (HF) obtinguda a partir de l’heparina con-
vencional.

En funció del tipus de sal, l’heparina convencio-
nal pot ser: 

 — sal sòdica, per a administració intravenosa. 
 — sal càlcica, per a administració subcutània.

Com s’utilitza? Via
Heparina sòdica. Per via intravenosa (IV) en 
perfusió contínua; la perfusió intermitent, en 
forma de bolus cada 4 hores, és possible, però 
menys segura.

Heparina càlcica i heparina de baix pes mol-
lecular. Per via subcutània (SC) intermitent.

Cap heparina pot administrar-se per via intra-
muscular. 

A) Heparines sòdica i càlcica (convencionals)
Dosi 

Dosi inicial
Depèn de si la seva administració és amb finali-
tat terapèutica o profilàctica.

Terapèutica:
 —Heparina sòdica

 500-600 UI/kg/dia (5-6 mg/kg/dia)
 —Heparina càlcica

 2.500 UI / 10 kg / 12 hores (0,1 ml / 10 kg / 
12 hores)

Profilàctica:
 —Heparina sòdica

100-200 UI/kg/dia (1-2 mg/kg/dia)

 —Heparina càlcica
 5.000 UI / 12 hores (0,2 ml / 12 hores)

Dosi de manteniment
Està en funció dels controls de laboratori.

S’utilitza la ràtio del temps de tromboplastina 
parcial activada (TTPa) o temps de cefalina:

RÀTIO = TTPa del pacient / TTPa del control

Interval terapèutic 
Depèn del reactiu utilitzat. La ràtio és habitual-
ment entre 2.0-3.0

Controls 
Cal ajustar periòdicament la dosi, segons els con-
trols de laboratori. Això és degut a la gran varia-
bilitat individual en la resposta anticoagulant.

Moment de l’extracció de la mostra de sang:
 —Heparina sòdica:

 En perfusió IV contínua: qualsevol moment, 
sempre que hagin transcorregut 6 hores des 
de l’inici.

 En bolus IV cada 4 hores: 5-10 minuts abans 
de l’administració d’una nova dosi.
 —Heparina càlcica:

 A les 6 hores d’una injecció subcutània.
 La mostra s’ha d’extreure del braç que no 

està rebent l’heparina.

Freqüència dels controls:
Diària durant els primers dies, fins a assolir el ni-
vell terapèutic.

Cada 48-72 hores un cop assolits els nivells de-
sitjats.

Precaucions
El tractament amb heparina no ha de mantenir-
se més enllà de 10 dies, per evitar la tromboci-
topènia.

Així i tot, és el fàrmac d’elecció per a les dones 
embarassades, durant el primer trimestre, a cau-
sa de la contraindicació dels anticoagulants orals 
en aquest període. És degut al fet que les hepari-

 Administrar la dosi pautada si s’assegura la 
ingesta immediata.

Diàriament s’haurà d’ajustar la dosi fixa d’insuli-
na NPH tenint en compte els valors de BM test i 
d’insulina NPH del dia previ. 

Si el BM test està comprès entre 200 - 300, s’hau-
rà d’augmentar 2 unitats la dosi de les 12 hores 
prèvies i no la que correspon a aquest moment.

Si el BM test està entre 301 i 400 s’augmentarà 4 
unitats la dosi de les 12 hores prèvies i no la que 
correspon a aquest moment.

Si el BM test és > de 400 es reiniciarà insulina rà-
pida cada 6 hores.

Exemple:
 —BM test 7h00 : 160mg/dl

 dosi insulina NPH 18
 —BM test 19h00 : 

 250mg/dl dosi insulina NPH 9

Al dia següent s’augmentarà la dosi de les 7h00 a 
20 unitats (i no la de les 19h00)

6.
Anticoagulants 

Els fàrmacs anticoagulants són els que pretenen 
modificar el sistema de coagulació, a fi d’evitar la 
trombosi i la seva progressió en els vasos sangui-
nis, els coàguls en altres superfícies com ara les 
vàlvules cardíaques, i els èmbols a partir de super-
fícies alterades. 

Indicacions dels anticoagulants en els malalts 
vasculars cerebrals: 

A dosis totals:
 —atac isquèmic transitori d’origen cardíac .
 —atac isquèmic transitori aterotrombòtic que es 
repeteix després del tractament antiagregant.
 — infart cerebral embòlic d’origen cardíac. 
 — infart cerebral aterotrombòtic progressiu.
 — infart cerebral secundari a estats protrombò-
tics. 
 — infart cerebral secundari a dissecció arterial.
 — infart cerebral d’origen venós.

A dosis profilàctiques: 
 —pacient amb dèficit motor determinant d’im-
mobilització.

Fàrmacs anticoagulants
Els anticoagulants són de dos tipus: 

 —heparines. 
 —anticoagulants orals. 

Heparines

Tipus d’heparina
En funció del fraccionament o no de la substàn-
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ta vitamina, que és necessària per a la síntesi he-
pàtica dels factors de la coagulació.

Perllonguen el temps de protrombina (TP) i, en 
menor grau, el temps de tromboplastina parcial 
activat (TTPA).

En el nostre país s’utilitza principalment l’ace-
nocumarina; en els països anglosaxons, la war-
farina sèdica.

L’acenocumarina produeix el seu efecte anticoa-
gulant ple a partir de les 48 hores del seu inici. 
La dosi necessària d’anticoagulació és variable 
d’una persona a l’altra, i una mateixa persona pot 
presentar fluctuacions. 

Dosi inicial
La dosi inicial és de 2-3 mg al dia.

Controls
Cal ajustar periòdicament la dosi, segons els 
controls de laboratori. Això és degut a la gran 
variabilitat individual en la resposta anticoa-
gulant, i a les interaccions dietètiques o medi-
camentoses (inducció i inhibició enzimàtiques, 
modificació de la flora intestinal, unió a protei-
nes plasmàtiques).

Els controls s’han de realitzar a partir del 4t dia 
de l’inici del tractament, es pot practicar l’ex-
tracció en qualsevol moment del dia.

El seu efecte es controla mitjançant el temps de 
protrombina (TP) expressat com a INR.

El temps de protrombina expressat en segons o 
en percentatge té com a inconvenient el fet de 
dependre del tipus (reactiu) de tromboplastina 
utilitzada. Això vol dir que un mateix valor, ob-
tingut per dos laboratoris que utilitzin trombo-
plastines diferents, pot reflectir diferents graus 
d’anticoagulació.

Per evitar això l’OMS (1983) va instaurar la INR. 

La INR (International Normalized Ratio) per-
met l’estandardització internacional del tracta-
ment anticoagulant, gràcies a la utilització d’una 
tromboplastina tissular de referència, procedent 
del cervell humà. Això permet comparar els re-
sultats entre diferents laboratoris. 

Els nivells d’anticoagulació recomanats en 
funció de la patologia a tractar, són:

 —profilaxi de trombosi venosa, embòlia pul-
monar: INR 2-3
 — tractament de trombosi venosa, embòlia 
pulmonar: INR 2-3
 —prevenció d’embolisme d’origen cardíac: 
INR 2-3
 —prevenció de recurrència de l’embolisme: 
INR 2.5-3.5
 — tractament de pròtesis valvulars: INR 2.5-3.5

Efectes secundaris
 —Hemorràgia.
 —Necrosi cutània, sobretot a l’inici del tracta-
ment; és deguda a la trombosi capil·lar del 
greix subcutani.
 —Malformacions congènites si s’administra en 
els 3 primers mesos de gestació.

Precaucions
 —La freqüent interacció amb altres fàrmacs, 
reducció o potenciació de la seva acció, obli-
ga a consultar sempre que es vulgui afegir un 
medicament en pacients tractats amb aceno-
cumarina.
 —En pacients en els quals s’ha de practicar una 
extracció dentària no és necessari suspen-
dre el tractament sempre que aquest es trobi 
dins dels límits terapèutics.

Després de l’exodòncia, compressió local al llit al-
veolar amb cotó xop d’àcid tranexàmic durant 30 
minuts.

nes no travessen la barrera placentària i que els 
anticoagulants orals produeixen malformacions 
fetals.

Efectes secundaris 
 —Hemorràgia.
 —Trombocitopènia.

Contraindicacions
 —Diàtesi hemorràgica.
 —Hipertensió arterial no controlada.
 —Nefropatia greu.
 —Ulcus pèptic sagnant.

B) Heparines de baix pes molecular
Representen un gran avenç a la profilaxi de la 
trombosi venosa profunda de les extremitats i el 
tromboembolisme pulmonar.

Cada tipus comercial de HBPM ha de considerar-
se com un fàrmac diferent amb característiques 
peculiars.

Nadroparina 
 —Dosi profilàctica (subcutània, cada 24 hores).
 —Baix risc: 0,3 ml (2.850 UI) / dia.
 —Alt risc: 0,4 ml (3.800 UI) / dia.
 —Dosi terapèutica (subcutània, cada 12 ho-
res).
 —0,1 ml / 10 kg /12 hores.

Enoxaparina 
 —Dosi profilàctica (subcutània, cada 24 hores).
 —Baix risc: 20 mg (2.000 U) / dia. 
 —Alt risc: 40 mg (4.000 U) / dia.
 —Dosi terapèutica (subcutània, cada 12 hores). 
 —60 mg (6.000 U).

Tedelparina 
 —Dosi profilàctica (subcutània, cada 24 hores). 
 —Baix risc: 2.500 U /dia.
 —Alt risc: 5.000 U / dia. 
 —Dosi terapèutica (subcutània, cada 12 ho-
res) 8.500 U.

Bemiparina Només per a dosi profilàctica
 —Dosi profilàctica (subcutània, cada 24 hores).
 —Baix risc: 2.500 U / dia.
 —Alt risc: 3.500 U / dia.

Tinzaparina. Només per a dosi terapèutica. 
 —Dosi terapèutica.
 —175 U per kilo de pes / dia.

Hemorràgia per heparina
Neutralització de l’heparina 

Heparina convencional
 —Suspendre l’administració d’heparina 
 —Determinar els nivells d’anticoagulació.
 —Neutralitzar l’heparina administrada amb 
sulfat de protamina per via intravenosa; 1 mg 
IV en sèrum fisiològic, ha de passar en 20 mi-
nuts, neutralitza 100 U d’heparina. 

Heparina de baix pes molecular 
 —Suspendre l’administració d’heparina. 
 —S’intenta la neutralització amb sulfat de pro-
tamina, que només és parcialment eficaç.

Canvi de tractament
Pas d’heparina a anticoagulants orals

 —1r dia:
 dosi terapèutica de l’heparina +
 2 mg/24 hores d’acenocumarina

 —2n i 3r dies:
 dosi terapèutica de l’heparina +
 3 mg/24 hores d’acenocumarina

 —4t dia:
 dosi terapèutica de l’heparina + 
 determinació d’INR,
 acenocumarina segons INR

Anticoagulants orals

Els anticoagulants orals també s’anomenen an-
tivitamines K, perquè són antagonistes d’aques-
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En cas de sagnat sistèmic:
1- Col·locar dues vies gruixudes (també en sag-

nats mínims).
2- Ja que es requereix reposició de volum, ad-

ministrar plasma fresc + Vitamina K (no in-
dicat concentrat protrombínic).

Nous anticoagulants orals

Nous anticoagulants orals, inhibidors directes de 
la trombina, es troben actualment en estudi i/o 
pendents de que sigui acceptada la seva indicació 
en el tractament de la FA. L’únic d’aquests nous 
fàrmacs anticoagulants que de moment està 
aprovat en el tractament  de la FA i prevenció de 
l’ictus isquèmixc és el dabigatran

El Dabigatran és un inhibidor directe de la 
trombina; bloqueja la trombina lliure i la que ja 
està unida al quall.

Gràcies a això bloqueja: 
 — la conversió del fibrinogen a fibrina
 — l’activació de les plaquetes, i
 — l’augment dels factors de coagulació (V, 
VIII, XI)

Aquest fàrmac s’administra per via oral cada 12 
hores, ja que té una vida mitjana entre 12 i 14 
hores; arriba a la concentració plasmàtica màxi-
ma en dues hores; i s’elimina per via renal. Pot 
administrar-se conjuntament amb fàrmacs com 
estatines, paracetamol, AINEs, protectors gàs-
trics i hipotensors. 

No necessita controls hematològics periòdics. 
Actualment està acceptada la seva indicació en la 
prevenció de la Trombosi Venosa Profunda en pa-
cients sotmesos a artroplàstia de maluc o genoll.

En la dosi de 150 mg el Dabigatran té una efi-
càcia superior a la Warfarina (1,1% i 1.7% d’em-
bolismes cerebrals per any) i una anàloga enca-

ra que inferior incidència d’hemorràgies (3.1% i 
3.6% per any).

Ús de dabigatran fora de fitxa tècnica. 
Els resultats del tractament amb Dabigatran en 
la prevenció de l’ictus en pacients amb fibril·lació 
auricular aïllada han estat excel.lents, però enca-
ra no està aprovada la indicació per al seu ús ge-
neralizat en aquest tipus de pacients. Tot i això, 
hi ha alguns pacients amb problemes greus per a 
l’anticoagulació amb dicumarínics a qui podem 
oferir com a alternativa l’ús de Dabigatran, ba-
sant-nos en l’evidència científica de la seva eficà-
cia i seguretat.

S’administrarà Dabigatran als pacients amb 
fibril·lació auricular amb indicació d’anticoagu-
lació i filtrat glomerular per sobre de 30mL/
min, en absència de malaltia hepàtica activa, 
en els següents casos:

 —Hipersensibilitat, resistència o intolerància 
als dicumarínics.
 — Imposibilitat real de realitzar controls.
 — INRs molt inestables.
 — Incapacitat de fraccionar la pastilla.
 —Alt risc hemorràgic (administrar Dabigatran 
110mg/12h).
 — Ictus tot i bona anticoagulació (administrar 
Dabigatran 150mg/12h).

Per indicar Dabigatran s’haurà d’informar al pa-
cient el per què es pauta aquesta medicació i no 
dicumarínics, dels possibles efectes secundaris, 
i s’haurà d’exigir el consentiment informat en 
cada cas. 

Dosis recomanades
La dosi de 110 mg/12 hores ha demostrat un ni-
vell de protecció similar a warfarina, amb menor 
risc hemorràgic.

La dosi de 150 mg/12 hores ha demostrat un 
nivell de protecció enfront d’events tromboem-
bòlics superior a warfarina i a dabigatran 110 
mg/12 h, a expenses d’un lleuger increment de 

Durant dos dies després de l’extracció, glopejar 
cada 6 hores amb el mateix fàrmac antifibrinolí-
tic (àcid tranexàmic).

 —Poden administrar-se durant la lactància 
materna, perquè l’acenocumarina no és se-
cretada per la llet materna.

Contraindicacions
 —Embaràs (3 primers mesos).
 —Hepatopatia amb afectació de la coagulació. 
 —Hipertensió arterial no controlada (crisi hi-
pertensiva).
 — Insuficiència renal greu.
 —Diàtesi hemorràgica. 
 —Hemorràgia cerebral recent.
 —Malformació vascular cerebral.
 —Ulcus pèptic sagnant.
 —Manca de garanties de control del tractament.

Canvi de tractament 
Pas d’anticoagulants orals (acenocumarina) a 
heparina.

Canvi normal o lent:
 —1r dia:

 Suspendre l’anticoagulant oral.
 —2n dia:

 Heparina a mitges dosis.
 —3r dia:

 Comprovar que l’INR és inferior a 1,6, i aug-
mentar l’heparina a dosis totals.

Canvi urgent o ràpid (sense complicació he-
morràgica): 

 —Determinar l’INR.
 —Administrar vitamina K, IV, en bolus, 30 mg.
 —A les 8 hores, iniciar heparina sòdica a mit-
ges dosis.
 —A les 20 hores: 
• Nova determinació de l’INR i, si és inferior 

a 1,6,
• augmentar heparina sòdica a dosis totals.

Maneig de l’hematoma cerebral 
en pacients en tractament amb 
Acenocumarol

Cal considerar
1-  Gravetat clínica.
2-  Valor INR.
3-  Patologia de base motiu de la indicació del 

tractament anticoagulant.
4-  És una urgència mèdica.

Protocol
1- Administrar concentrat protrombínic (la 

dosi es calcula al Banc de Sang, cal donar el pes 
del pacient) + 1 ampolla EV de Vitamina K 
(mai intramuscular). El concentrat protrom-
bínic conté factors de la via extrínseca i vitami-
na K depenents. És d’origen plasmàtic (plasma 
humà). És un producte que es facturarà direc-
tament a la Generalitat (el pacient o familiar 
signa un full que porten des del Banc de Sang).

2- L’administrarà ev lent el ATS del del Banc de 
Sang.

3- Cures especials: No.
4- Temps d’acció immediat.
5- Cal repetir INR a l’hora del final del tracta-

ment per avaluar-ne l’ efecte.

Alternativa
1- Plasma fresc + 1 ampolla EV de Vitamina 

K. S’obté de donants individuals i es tracta 
amb blau de metilè per inactivar virus. Cada 
200 ml aproximadament, suposa un donant.

2- Manera d’administrar: no indicat en pa-
cient amb risc de sobrecàrega de volum o 
en crisis HTA, afegir furosemida EV.

6- Cures especials No tenir massa temps la bos-
sa passant el plasma, pot caducar (ho fa a les 
poques hores).

7- Temps d’acció immediat.
8- Cal repetir INR a l´hora del final del tracta-

ment per avaluar-ne l’ efecte.
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S’absorbeix ràpidament després d’administrar-
se oralment, i assoleix en 60 minuts la màxima 
concentració sanguínia.

Una variant de l’estructura química de l’aspirina 
és el triflusal, amb menys risc de complicacions 
hemorràgiques.

El dipiridamol inhibeix l’activació de les plaquetes, 
mitjançant el bloqueig de la fosfodiesterasa plaque-
tària, i es produeix un augment de l’AMPc, que blo-
queja el calci que intervé en l’activació plaquetària.

La seva utilitat no s’ha demostrat després d’ad-
ministrar-se aïlladament, tan sols quan s’ha 
combinat amb l’aspirina.

La ticlopidina (250 mg cada 12 hores) i el clo-
pidogrel (75 mg en dosi única diària) tenen un 
mecanisme d’acció diferent a l’aspirina: bloque-
gen l’agregació de les plaquetes i inhibeix la for-
mació dels receptors d’ADP i, amb això, indueix a 
l’activació plaquetària. 

Entre els dos fàrmacs és preferible el clopidogrel 
per a la dosi única diària, perquè no necessita de 
controls hematològics i perquè té menys efectes 
secundaris. 

L’activitat antitrombòtica del clopidogrel és supe-
rior a la de l’aspirina, la qual cosa redueix els esdeve-
niments isquèmics un 8,7% (risc relatiu) i un 0,5% 
(risc absolut) més que l’aspirina, en total en un terç 
(33%) dels pacients amb aterosclerosi sistèmica.

Els principals efectes secundaris dels fàrmacs 
antiagregants plaquetaris són les molèsties di-
gestives i les hemorràgies (nasals, cutànies, di-
gestives i urinàries).

8. 
Estatines

Un bon maneig dels factors de risc vascular re-
quereix el control del colesterol de forma regu-
lar. En prevenció primària es recomana canviar 
d’hàbits dietètics (estudis classe IV, recomana-
ció nivel C) davant d’una colesterolèmia elevada 
(LDL> 150mg/dl [3.9 mmol/l]) i tractament amb 
estatines (estudis classe I, recomanació nivell 
A). La teràpia amb estatines es recomana també 
en pacients amb ictus no cardioembòlic (estudis 
classe I, recomanació classe A). Diferents es-
tudis han demostrat l’eficàcia de rosuvastatina, 
atorvastatina i simvastatina.

les hemorràgies majors respecte a la dosi de 110 
mg/12 hores, no essent així respecte a warfarina.

 —Si no existeix risc de sagnat (HAS-BLED sco-
re 0-2), es pot iniciar amb 150 mg/12 hores.
 —Si existeix risc de sagnat (HAS-BLED sco-
re >=3), o si presenta un factor de risc per 
a tromboembolisme no major (CHA2DS2-
VASc =1) ( hipertensió arterial, diabetes, 
edat superior a 65 anys, disfunció ventricu-
lar o sexe femení) s’iniciarà amb 110 mg/12 
hores.
 —Si és possible que prengui o estigui prenent 
amiodarona, iniciar amb dabigatran 110 
mg/12 hores.
 —Si ha presentat un event cardioembòlic, tot i 
tractament amb 110 mg/12 hores, augmen-
tar a 150 mg/12 hores.

7.
Antiagregants 
plaquetaris 

Els fàrmacs destinats a evitar l’agregació de les 
plaquetes, els antiagregants plaquetaris, formen 
part dels fàrmacs antitrombòtics.

Les indicacions del tractament antiagregant 
plaquetari són les següents:

 —Atacs isquèmics transitoris d’origen atero-
trombòtic.
 — Infart cerebral d’origen aterotrombòtic.
 —Prevenció primària o secundària quan els an-
ticoagulants estan contraindicats.

Fàrmacs antiagregants 
plaquetaris

L’aspirina produeix una inhibició irreversible 
de la ciclooxigenasa plaquetària i amb això dis-
minueix la formació de tromboxà A2, un po-
tent estimulador de l’agregació plaquetària; 
però al mateix temps, produeix una inhibició 
de la ciclooxigenasa de l’endoteli vascular, cosa 
que fa disminuir la formació de prostaciclina, 
inhibidor de l’agregació plaquetària. Aquesta 
dualitat d’accions oposades és la que motiva 
que no coneguem la dosi ideal de l’aspirina; el 
85% de neuròlegs utilitzem la dosi de 300-325 
mg al dia.

L’aspirina redueix el risc d’infart cerebral, in-
fart de miocardi i mort d’origen vascular un 
25%.
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10.
Altres fàrmacs 

Antifibrinolítics

Serveixen per evitar la lisi del coàgul i prevenir 
el resagnat , i s’indicaran principalment en els 
pacients a qui no pot realitzar-se precoçment la 
cirurgia de l’aneurisma en l’hemorràgia subarac-
noïdal. S’utilitzen a l’inici de la simptomatologia.

Dosi: àcid aminocaproic, 2 gr per hora (via endo-
venosa en les primeres 48 h, i deprés 1,5 gr per 
hora fins al moment de la cirurgia). Àcid trane-
xàmic, 6-12 gr per dia, fins al dia de la cirurgia i 
sense excedir un període de 3 setmanes.

Precaucions: A causa del risc d’isquèmia cerebral 
retardada és imprescindible associar el tracta-
ment a antagonistes del calci.

Contraindicacions: HTA no controlada, cardio-
patia isquèmica, infart trombòtic previ, hemor-
ràgia cerebral associada i presència d’hemorràgia 
intraventricular.

Efectes secundaris: Ocasionalment, nàusees, do-
lor abdominal, diarrea, erupcions exantemàti-
ques, congestió nasal i astènia. Rarament, trom-
bosi. Excepcionalment, hipotensió, bradicàrdia o 
arítmies cardíaques.

Antivasoespasme 

Serveixen per prevenir el vasoespasme i la isquè-
mia cerebral retardada en l’hemorràgia subarac-

noïdal per ruptura aneurismàtica. S’utilitzen a 
l’inici de la simptomatologia.

Dosi: nimodipino (via endovenosa amb catè-
ter de polietilè a través d’una via de gran cali-
bre per evitar la flebitis; ha de protegir-se de 
la llum), 5 ml (1 mg) per hora durant les pri-
meres dues hores. Posteriorment 10 ml (2 mg) 
per hora durant dues setmanes o com a mínim 
fins a 8 dies després de la cirurgia. A partir de 
la tercera setmana pot iniciar-se l’administra-
ció oral 60 mg / 6 hores durant una setmana. 
Nicardipino (via endovenosa 0,075 mg/Kg/h 
durant 14 dies).

Precaucions: Com que és un fàrmac inotrop ne-
gatiu pot ocasionar hipotensió arterial, amb dis-
minució del flux cerebral. També pot associar-se 
a cefalea. El metabolisme és hepàtic, per tant cal 
ajustar la dosificació en pacients amb insuficièn-
cia hepàtica. 

Fàrmacs antiedema

Diürètics:
(Estudis classe III, Recomanació grau C)

1.  Manitol al 20%: És un diürètic osmòtic que 
no es difon en l’espai extracel·lular i que 
no es metabolitza i s’elimina via renal. Té 
una acció ràpida i perllongada. Únicament 
l´utilitzarem durant 72 hores.

 Dosi: 0,25-1,5 gr / kg pes / 6 hores / ha de 
passar en 30 minuts / 48-72 hores. Via en-
dovenosa. 

 Indicacions: hipertensió intracranial.
 Precaucions: Hem d’evitar dos factors; d’una 

banda, dosis elevades pel risc de rebot i 
per evitar un estat d’hiperosmolaritat greu 
(<320 mosm/kg) i, per l’altra, evitar infu-
sions molt ràpides que incrementen el flux 
cerebral i la PIC.

 S’aconsella associar furosemida per evitar la 
hipervolèmia.

9.
Gastroprotecció en 
l’ictus 

Gastroprotecció en el 
tractament amb AAS o AINE

 —S’ha demostrat que dosis d’AAS de 100 mg 
causen un augment del risc d’ulcus gastro-
duodenal i d’hemorràgia digestiva. Per tant, 
la dosi d’AAS de 300 mg ha de considerar-se 
com a potencialment gastrolesiva i els pa-
cients que segueixen aquest tractament han 
de realitzar gastroprotecció si tenen algun 
factor de risc.
 —Han de rebre gastroprotecció els pacients 
que rebin tractament amb AAS o AINE i que 
presentin algun dels següents factors de risc:
• Edat > 65 anys.
• Antecedents d’úlcera gastroduodenal o he-

morràgia gastrointestinal.
• Antecedents de gastropatia per AINE.
• Tractament concomitant amb AAS, antico-

agulants o corticoides.
 —Si està indicat, el fàrmac d’elecció és algun 
inhibidor de la bomba de protons (omepra-
zol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, 
esomeprazol). No s’han d’administrar mai 
per SNG, sense càpsula o triturats. Només 
esomeprazol permet la seva disolució en ai-
gua i l’administració per VO o SNG, sense 
perdre eficàcia. 
 —Pantoprazol i Esomeprazol no interfereixen 
en el metabolisme de l’acenocumarol.
 —En el cas d’antiagregació amb clopidogrel no 

es recomana la gastroprotecció amb omepra-
zol i esomeprazol, ja que s’han descrit inter-
accions que podrien ocasionar una disminu-
ció en l’efectivitat de l’antiagregació. Aquesta 
recomanació no es fa extensiva a la resta d’in-
hibidors de la bomba de protons, i és aconse-
llable l’ús de patoprazol com a primera elec-
ció. De totes maneres, les dades disponibles 
actualment són insuficients i inconsistents. 

En tots els altres casos, si està indicada la profila-
xi, l’evidència disponible mostra que la ranitidina 
(150 mg/12h/VO o SNG; 50 mg/6h/EV) o el su-
cralfat (1 g/4-6h/VO o SNG) tenen una elevada 
eficàcia i serien els fàrmacs d’elecció. Probable-
ment, els inhibidors de la bomba de protons si-
guin igualment eficaços o fins i tot superiors, tot 
i que no disposem de l’evidència per confirmar-
ho, podrien ser una opció vàlida.
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11.
Fàrmacs. Noms 
comercials i genèrics 

Tipus de fàrmacs
Noms genèrics 
NOMS COMERCIALS (laboratori farmacèutic)
Presentació

Trombolítics
rTPA, Alteplasa. 
ACTILYSE (Boehringer Ingelheim) 
Vial de: 20 mg o 50 mg; solució formada amb 
20/50 ml d’aigua: 1 mg/ml (580.000 UI/mg)

Antihipertensius
Labetalol (clorhidrat)
TRANDATE (Glaxo Wellcome) 
Ampul·les de 100 mg en 20 ml (5 mg/ml) 
Comprimits 100 mg, 200 mg

Enalapril 
RENITEC (Merck Sharp & Dohme)
Ampul·les 1mg / 1ml

Nitroprussiat sòdic
NITROPRUSIAT FIDES (Fides)
Ampul·les 50 mg / 5ml

Diazòxid 
HYPERESTAT
Ampul·les 300 mg / 20 ml

Anticoagulants 
Heparines
Heparina sòdica
HEPARINA SÒDICA (Rovi)(Leo)
a l’1%, flascó de 5 ml = 50 mg = 5.000 UI
al 5%, flascó de 5 ml = 250 mg = 25.000 UI

Heparina càlcica
HEPARINA CÀLCICA (Rovi)(Roger)
xeringa 0,2 ml = 5.000 UI
xeringa 0,3 ml = 7.500 UI
xeringa 0,7 ml = 17.500 UI
xeringa 1 ml = 25.000 UI

Heparines de baix pes molecular
Nadroparina 
FRAXIPARINA (Sanofi)
xeringa 0,3 ml = 2.850 UI anti Xa
xeringa 0,4 ml = 3.800 UI anti Xa
xeringa 0,6 ml = 5.700 UI anti Xa 
xeringa 0,8 ml = 7.600 UI anti Xa

Enoxaparina
CLEXANE (Rhône-Poulenc)
xeringa 20 mg = 2.000 UI
xeringa 40 mg = 4.000 UI
ampul·les de 0,2 ml = 20 mg = 2.000 UI
ampul·les de 0,4 ml = 40 mg = 4.000 UI 

 Hem de fer-lo servir amb precaució en cas 
de: insuficiència renal amb anúria, insufi-
ciència cardíaca (contraindicació relativa) i 
hiperosmolalitat plasmàtica prèvia.

 Efectes secundaris: alteracions hidroelectro-
lítiques (hiponatrèmia, hipopotassèmia), in-
suficiència renal.

2.  Furosemida. És un diürètic d’acció a nivell de 
la nansa de Henle que fa disminuir l’absor-
ció de sodi i de clor. Disminueix la PIC sense 
canvis de l´osmolaritat i, a més, disminueix 
la formació de LCR (NE III, GR C).

 Dosis: 20-40 mg / 6-8 hores. Via endovenosa.
 Indicacions: hipertensió intracranial, aïllada-

ment o coadjuvant al manitol.
 Contraindicacions: al·lèrgia a les sulfamides, 

alteracions electrolítiques prèvies.
 Efectes secundaris: deshidratació, hipoten-

sió ortostàtica, hipocalèmia, hipocalcèmia, 
ototoxicitat.

Barbitúrics
Disminueixen el metabolisme cerebral i, per 
tant, el flux cerebral. (NE I). L’efecte és breu.

 Dosis: pentobarbital 1-5 mg/kg, per via en-
dovenosa.

 Indicacions: hipertensió intracranial.
 Contraindicacions: porfíries, embaràs.
 Efectes secundaris: hipotensió arterial, hipo-

tèrmia.

Corticoides
No són útils en el tractament de la malaltia vas-
cular cerebral aguda.

Antiepilèptics

En cap cas de malaltia vascular cerebral han d’uti-
litzar-se antiepilèptics amb caràcter preventiu. 

En pacients amb malaltia vascular cerebral agu-
da, s’indica sempre després d’una primera crisi 

(en 3-5% de pacients), que generalment es pre-
senta en el curs de les primeres 24 hores.

Descartades les possibles causes metabòliques 
(hipoglucèmia, hiponatrèmia) que tenen un 
tractament específic, ha d’iniciar-se un tracta-
ment immediat. S’administra una dosi de càrre-
ga de fenitoïna intravenosa, amb monitoritza-
ció ECG, segons la dosi de 18 mg per quilogram 
de pes (habitualment 1.000 mg) i amb un ritme 
de 50 mg per minut.

Posteriorment, s’administra per via oral la dosi 
de 100 mg cada 8 hores, que es manté durant la 
fase aguda de la malaltia, és a dir, durant l’ingrés 
hospitalari.

Pot utilitzar-se l’àcid valproic per via intraveno-
sa, amb una dosi inicial de càrrega de 800 mg (15 
mg / kg de pes) ha de passar en 3 minuts; se-
guida, 30 minuts després, de perfusió contínua 
(0,5-1 mg / kg de pes / hora).

També pot utilizar-se el Levetiracetam a dosis 
entre 1000-3000mg/dia.
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Ticlopidina 
TIKLID (Sanofi)
comprimits de 250 mg

TICLODONE (Berenguer Infale)
comprimits de 250 mg

Clopidogrel 
PLAVIX (Sanofi)
comprimits de 75 mg

ISCOVER (Bristol-Myers Squibb)
comprimits de 75 mg

CLOPIDOGREL APOTEX

CLOPIDOGREL RATIOPHARM GMBH

GREPID 

Estatines
Rosuvastatina 
CRESTOR (Astra Zeneca)
comprimits de 5/10/20 mg

Atorvastatina
Actualment hi ha 47 preparats diferents 
d’atorvastatina

Simvastatina
Actualment hi ha 107 preparats diferents de 
simvastatina

Antifibrinolítics
Àcid tranexàmic 
AMCHAFIBRIN (Fides Rottapharm)
comprimits 500 mg; ampolles 500 mg (5 ml)

Àcid aminocaproic 
CAPROAMIN FIDES (Fides Rottapharm)
ampul·les 4 gr (10 ml)

Antivasoespasme
Nimodipina 
ADMON (Esteve)
comprimits 30 mg

BRAINAL (Andrómaco)
comprimits 30 mg

CALNIT (Vita Elan Farma)
comprimits 30 mg; ampul·les 10 mg (50 ml)

KENESIL (Kendall Institute)
comprimits 30 mg 

MODUS (Berenguer Infale)
comprimits 30 mg

NIMOTOP (Bayer)
comprimits 30 mg; ampul·les 10 mg (50 ml)

REMONTAL (Vita)
comprimits 30 mg; ampul·les 10 mg (50 ml)

Nicardipina 
DAGAN (Tedec Meiji Farma)
comprimits 20 mg

FLUSEMIDE (UCB Pharma)
comprimits 20 mg; solució (1 ml = 20 mg)

Dalteparina
BOXOL (Rovi), FRAGMIN (Pharmacia Upjohn) 
xeringa 0,2 ml = 2.500 UI
xeringa 0,2 ml = 5.000 UI

Bemiparina
HIBOR (Rovi)
Només per a dosi profilàctica
xeringa 0,2 ml = 2.500 UI 
xeringa 0,2 ml = 3.500 UI

Tinzaparina
INNOHEP
Només per a dosi terapèutica 
20.000 UI / ml
xeringa de 0,5 ml
xeringa de 0,7 ml
xeringa de 0,9 ml

Anticoagulants orals
Acenocumarol 
SINTROM (Geigy) 
Comprimits de 4 mg

SINTROM UNO (Geigy) 
Comprimits d’1 mg

Warfarina 
ALDOCUMAR (Aldo-Union)
Comprimits de 10 mg

Dabigatran
PRADAXA (Boheringer) 
Càpsules 75 mg, 110 mg

Antídots
Vitamina K (Fitomenadiona) 
KONAKION (Roche)
Ampul·les de 10 mg, 1 ml

Sulfat de protamina 
PROTAMINA (Rovi)
Flascó de 5 ml (10 mg / ml)

Antiagregants plaquetaris
Àcid acetilsalicílic 
ASPIRINA (Bayer)
comprimits 500 mg

ASPIRINA INFANTIL (Bayer)
comprimits 125 mg 

ADIRO (Bayer)
comprimits 100, 300 mg

TROMAYLT (Madaus)
càpsules de 150, 300 mg

AAS (Sanofi)
comprimits de 100, 500 mg

Triflusal 
DISGREN (Uriach)
càpsules de 300 mg

DISGREN (Uriach),
solució de 600 mg

TRIFLUSAL RATIOPHARM 300 mg

Dipiridamol 
PERSANTIN (Boehringer-Ingelheim)
dragees de 100 mg
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LECIBRAL (Nezel)
comprimits 20 mg

LINCIL (Funk)
comprimits 20 mg 

LUCENFAL (Farma Lepori)
dragees 20 mg

NERDIPINA (Ferrer Internacional)
càpsules o dragees 20 mg

NERDIPINA RETARD (Ferrer Internacional)
càpsules de 40 mg

NICARDIPINO RATIOPHARM (Ratiopharm)
comprimits 20 mg

NICARDIPINO SEID (Seid)
comprimits 20 mg

VASONASE (Yamanouchi Pharma)
compr3imits 30 mg
dragees 20 mg
sol·lució (1 ml = 20 mg)

VASONASE RETARD (Yamanouchi Pharma)
càpsules 40 mg 

VATRASIN (Sanofi Winthrop)
comprimits 20 mg 

Antiedematosos
Mannitol 
MANITOL (Baxter)
Flascó de 250 ml, al 10%, al 20%

Furosemida
SEGURIL (Hoechst) 
Ampul·les: 2 ml (20 mg), 25 ml (250 mg)
Comprimits de 40 mg

Barbitúrics 
LUMINAL (Bayer)
Ampul·les d’1 ml amb 200 mg

Antiepilèptics
Fenitoïna IV
FENITOINA (Rubió)
vial 250 mg

Àcid Valproic
DEPAKINE injectable (Sanofi)
vial 400 mg

Levetiracetam
KEPPRA (UCB)
sol. oral 100mg/ml
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1.
Introducció

 La malaltia de Parkinson (MP) constitueix la pa-
tologia neurodegenerativa més prevalent des-
prés de la malaltia d’Alzheimer. Fou descrita per 
primera vegada per James Parkinson el 1817 en 
el seu assaig sobre la “paràlisi tremolosa” (An Es-
say on the Shaking Palsy). La patologia de la ma-
laltia, però, no fou coneguda fins a principis del 
segle XX; el 1912 el patòleg alemany Frederick 

Lewy va notificar de l’existència d’inclusions ci-
toplasmàtiques neuronals en diverses regions ce-
rebrals, i el 1919 Tretiakoff ressenyà que l’anor-
malitat més important en la MP és la pèrdua de 
neurones en la pars compacta de la substància ne-
gra (SN) del mesencèfal. Diversos investigadors, 
en la dècada de 1950, van establir la importància 
de la dopamina i de la seva pèrdua en els ganglis 
basals (GGBB) com la clau per a entendre la pa-
tologia bioquímica i la fisiopatologia de la MP i, 
per tant, el seu abordatge terapèutic.

 Si bé s’han fet notables avenços pel que fa al co-
neixement dels mecanismes de degeneració neu-
ronal i en la recerca dels múltiples factors etiolò-
gics de la malaltia, en especial amb la descoberta 
de diversos gens relacionats, la causa de la MP 
roman encara desconeguda.

Diagnòstic 
i tractament
de la malaltia  
de Parkinson
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seqüent increment de l’excitació dels nuclis de 
sortida. Alhora la seva inhibició per la via directa 
s’hauria reduït. El resultat, doncs, seria un excés 
d’activació dels nuclis de sortida, amb un dese-
quilibri a favor del fre al moviment. 

Aquest model ha permès un avenç notable en el 
coneixement sobre la malaltia i ha estimulat al-
hora nous estudis neurocientífics, els resultats 
dels quals, però, en el nou segle XXI, han demos-
trat que l’organització funcional dels GGBB està 
constituïda per una xarxa de connexions més 
complexa que no només el simple sistema dual; 
que inclou el concurs del complex centre-medià-
parafascicular i la SN, i que manté una organit-
zació somatotòpica. Es tendeix, doncs, a adoptar 
un model funcional de xarxa neuronal en la qual 
els seus diferents elements estan interconnec-
tats i s’influencien en tota la xarxa.

Cal tenir present, a més, que el cervell té una 
notable capacitat per a compensar l’esgotament 
de la dopamina presinàptica, amb mecanismes 
compensatoris com l’augment de la síntesi de do-
pamina en les neurones supervivents i l’augment 
de les eferències de les dendrites de les neurones 
dopaminèrgiques. La denervació dopaminèrgica 
ha demostrat que genera una proliferació dels re-
ceptors D2, així com una col·localització de re-
ceptors D1 i D2. S’han proposat tres etapes de 
compensació que es correspondrien al període 
premotor de la MP:

 —Un primer període durant el qual els meca-
nismes homeostàtics compensatoris són ca-
paços d’“emmascarar” la malaltia. 
 —Augment de l’activitat dels nuclis dels gan-
glis basals de sortida (GPi) quan comença a 
fer fallida l’homeòstasi de dopamina de l’es-
triat. 
 —Augment de la intensitat de la compensa-
ció del dèficit per part d’estructures fora dels 
GGBB (per exemple, àrea motora suplemen-
tària de l’escorça) amb la consegüent manifes-
tació de la semiologia clínica motora de la MP. 

3.
Anatomia patològica

La lesió fonamental de la MP es localitza en la 
part compacta de la substància negra (SNc), on 
s’observa, a nivell macroscòpic, una progressiva 
despigmentació. A nivell microscòpic, s’hi cons-
tata una pèrdua neuronal i gliosi; així mateix, en 
les neurones supervivents, s’hi pot observar la 
presència d’acúmuls citoplasmàtics anomenats 
cossos de Lewy. La degeneració axonal de les 
cèl·lules nígriques en l’estriat explica la disminu-
ció de la dopamina en aquesta estructura i l’al-
teració de la transmissió dopaminèrgica. En el 
moment que els primers símptomes de la MP 
sorgeixen, al voltant del 60 per cent de les neu-
rones en la part compacta de la substància negra 
s’han perdut, i el 80% de la dopamina estriatal 
s’ha esgotat.

 A més de la degeneració de la SNc mesencefà-
lica, també s’observa en pacients amb MP neu-
rodegeneració en el nucleus ceruleus pontí, en el 
nucli dorsal del vague medul·lar i en altres nu-
clis del tronc cerebral incloent el GPi, el com-
plex del centre-medià-parafascicular, els nuclis 
del tegment pedunculopontí i els nuclis intrala-
minars caudals glutamatèrgics del tàlem. D’altra 
banda, estudis de ressonància magnètica volu-
mètrica han trobat una atròfia significativa de 
l’hipocamp en pacients amb MP, amb o sense de-
teriorament cognitiu.

 Si bé encara no hi ha un consens en quins crite-
ris patològics són necessaris per al diagnòstic de 
la MP, la majoria dels investigadors accepta que 
els cossos de Lewy, anomenats així honorant 
Frederick Lewy, constitueixen la característica 
patològica de la MP, tot i que no són específics de 

2.
Fisiopatologia

De la depleció de dopamina en els GGBB en re-
sulten alteracions i interrupcions en les seves 
connexions fisiològiques cap al tàlem i l’escorça 
cerebral motora, fet que clínicament es manifes-
ta amb els signes parkinsonians com el de la len-
titud del moviment.

 Els GGBB, part essencial del també anomenat 
sistema extrapiramidal, estan relacionats amb el 
manteniment de la postura del cos i de les extre-
mitats i els moviments espontanis (com el par-
pelleig) i automàtics que acompanyen un acte 
motor voluntari (com el balanceig dels braços 
quan es camina). Estan constituïts:

 —pel cos estriat (constituït pels nuclis caudat i 
putamen, que són contigus) 
 —el globus pàl·lid (GP). El GP i el putamen for-
men el nucli lenticular.
 — la SN, que està situada al mesencèfal; el seu 
tret histològic distintiu i específic és l’exis-
tència de grànuls de pigment (melanina) es-
campats pel protoplasma de les grans neu-
rones. La SN es compon de dues parts: una 
posterior molt fosca, en la qual les neurones 
amb melanina es troben en gran quantitat i 
estan juntes (la part compacta (SNc)); i una 
altra anterior, més clara, que ocupa més espai 
i amb moltes menys neurones (la part reticu-
lada (SNr)). 
 —el nucli subtalàmic de Luys (NST).
 — i el tàlem òptic, que no s’inclou estrictament 
com a GGBB, però hi té íntimes connexions. 

Segons el model funcional dels GGBB proposat 
els anys 80, aquests formen part d’un sistema 
cortico-subcortical que integra diverses regions 

de l’escorça cerebral i els GGBB, i que retorna a 
l’escorça després de fer sinapsi al tàlem. Segons 
la regió de l’escorça on s’origina, es distingeix 
un circuit sensitivomotor (mesoestriatal), un 
de cognitiu (mesocortical) i un d’afectiu (meso-
límbic). L’organització del circuit motor té com a 
principal nucli d’entrada l’estriat, i, com a nuclis 
de sortida del sistema, el globus pàl.lid intern 
(GPi) i la part reticular de la SN (SNr), d’acció 
inhibitòria GABAèrgica sobre els nuclis ventrals 
del tàlem, i aquest té una acció excitadora sobre 
l’escorça. Entre aquestes estructures d’entrada i 
de sortida, hi hauria dos sistemes de projecció 
anomenats “via directa” i “via indirecta”. Per la 
via directa, l’estriat, a través dels seus receptors 
dopaminèrgics D1, es projecta directament, de 
forma monosinàptica, al GPi i a la SNr; i per la 
via indirecta, l’estriat, a través dels seus recep-
tors dopaminèrgics D2, es projecta de forma po-
lisinàptica a la porció externa del GP (GPe), que 
envia eferències GABAèrgiques al NST, que se-
guidament es projecta als nuclis de sortida GPi i 
SNr amb sinapsis glutamatèrgiques.

Arreu dels GGBB i del sistema límbic s’hi han 
identificat i clonat cinc receptors de dopamina 
diferents (D1-D5). La dopamina a l’estriat oca-
siona un efecte modulador, dual, del sistema; 
per una banda, excitador, a través de les neuro-
nes D1 de la via directa, i per l’altra, inhibitori, 
a través de les neurones D2 de la via indirecta. 
L’efecte net sobre el control del moviment és, 
doncs, ambivalent i equilibrat; de l’activació de 
la via directa en resulta una inhibició dels nu-
clis de sortida (que estimula el moviment) i de 
l’activació de la via indirecta, amb la inhibició 
del GPe i la desinhibició del NST, en resulta una 
excitació dels nuclis de sortida del sistema (que 
frena el moviment).

En la MP hom considera que la depleció dopa-
minèrgica té com a conseqüència el desequilibri 
del sistema amb una relativa hiperactivitat de la 
via indirecta, això és, un augment de la inhibició 
del GPe i una desinhibició del NST, amb un con-
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4.
Etiologia i patogènesi. 
Genètica

Es desconeix la causa o causes, heretades o cir-
cumstancials, de la MP. Probablement és d’ori-
gen multifactorial. Independentment de l’etiolo-
gia inicial de la malaltia, el que s’esdevé en la MP 
és una degeneració neuronal per apoptosi, auto-
fàgia i necrosi. Es desconeix, però, amb precisió 
el seu origen i els mecanismes patogènics. Hi es-
tan involucrades anomalies en la proteïna alfa-
sinucleïna, alteracions en el sistema ubiqüitina-
proteasoma, disfuncions mitocondrials, estrès 
oxidatiu i la inflamació.

La majoria dels casos de MP semblen ser espo-
ràdics. Pel que fa al dilema sobre el pes causal 
entre l’herència i la circumstància en la malal-
tia, cal tenir present, a favor del paper de la cir-
cumstància, que la malaltia va ser descrita en 
ple apogeu de la revolució industrial i que el 
1983 es va publicar l’associació entre l’exposició 
a MPTP (1 metil - 4 fenil - 1, 2, 3, 6 tetrahidro-
piridina) i el parkinsonisme. 

Hi ha una evidència creixent, però, que els fac-
tors genètics juguen un paper en la patogènesi 
de la MP, sobretot quan l’edat d’inici dels símp-
tomes és anterior als 50 anys. Les MP de causa 
genètica es designen com a PARK amb números 
progressius de l’1 al 13. 

Una MP familiar, hereditària de caràcter domi-
nant, el PARK1 i PARK4, poc freqüent, s’associa 
a mutacions en el gen de l’alfa-sinucleïna. Una 
forma de MP juvenil amb resposta a levodopa 
hereditària recessiva, el PARK2, ve causada per 

mutacions en el gen Parkin. Les mutacions del 
gen de la kinasa 1 suposadament induïda pel 
PTEN mitocondrial (PINK1), s’associen a una 
MP familiar autosòmica recessiva, el PARK6. 
Mutacions en el gen mitocondrial DJ-1 s’as-
socien a una MP juvenil d’herència recessiva, 
PARK7. La forma més freqüent de malaltia de 
Parkinson monogènica és el PARK8, causada per 
mutacions en el gen de Kinasa-2 rica en repeti-
cions de Leucina (LRRK2), el producte proteic 
del qual és la dardarina (de l’eusquera dardara, 
que significa “tremolor”). A Catalunya podria re-
presentar el 6,4% de la MP familiar, així com el 
3,4 % de la MP esporàdica. El gen associat amb 
la malaltia de Gaucher és un important factor de 
risc per a la malaltia. De ben segur la investigació 
aportarà noves formes de MP monogenètiques 
que acotaran progressivament molts dels casos 
actualment considerats esporàdics. Les proves 
de genètica molecular per a determinar muta-
cions dels gens SNCA, Parkin (PARK2), PINK1 
(PARK6), DJ-1 (PARK 7) i LRRK2 (PARK8) estan 
disponibles, en centres de recerca, però la inter-
pretació d’aquestes proves és difícil. Les proves 
de rutina per a aquests gens no són, doncs, reco-
manables en aquest moment.

la MP, ja que s’observen també en la vellesa i en 
altres malalties neurodegeneratives de tipus tau-
patia, amiloïdeopatia i sinucleïnopatia. 

 Els cossos de Lewy són inclusions eosinofíliques 
rodones del citoplasma neuronal. Els estudis im-
munohistoquímics han demostrat que els cossos 
de Lewy es componen principalment d’alfa-sinu-
cleïna i d’ubiqüitina; també contenen calbindi-
na, proteïnes del complement, subunitats de mi-
crofilaments, tubulina, proteïna 1 i 2 associada a 
microtúbuls, i una proteïna del substrat parkin 
anomenada substrat Pael-R.

 En els pacients amb MP, els cossos de Lewy s’ob-
serven no només en la substància negra, sinó 
també en el nucli basal de Meynert, en el locus 
ceruleus, l’escorça cerebral, els ganglis simpàtics, 
el nucli dorsal del vague, el plexe mientèric de 
l’intestí, i fins i tot en el plexe simpàtic cardíac.

 Hi ha controvèrsia en el fet de si els cossos de 
Lewy són tòxics per a les neurones com s’ha con-
siderat tradicionalment o, en canvi, són neuro-
protectors i, per tant, la seva gènesi disminueix 
la patologia de la MP.

Estadiatge de Braak - Des del punt de vista 
tradicional, el procés patològic de la MP s’inicia 
amb la degeneració de les neurones dopaminèr-
giques en la substància negra. Aquesta visió ha 
estat qüestionada pel neuropatòleg Heiko Braak, 
que ha proposat que els canvis patològics de la 
MP en el sistema nerviós central, tant els cos-
sos de Lewy com les neurites de Lewy, s’inicien 
a la medul·la del tronc cerebral i en el bulb olfac-
tori, i que progressen rostralment durant molts 
anys fins a assolir l’escorça cerebral en un procés 
predictible de sis etapes. Segons l’estadiatge de 
Braak, la progressió dels canvis patològics es pro-
dueix de la següent manera:

 —Durant les fases presimptomàtiques 1 i 2, 
els canvis patològics es troben en el bulb ra-
quidi i el bulb olfactori.
 —En les etapes 3 i 4, la patologia ha migrat 

rostralment a la part compacta de la substàn-
cia negra i altres nuclis neuronals del mesen-
cèfal i prosencèfal, moment en què els símp-
tomes motors clàssics de la MP apareixen per 
primera vegada.
 —En les etapes finals 5 i 6, el procés patolò-
gic envaeix l’escorça telencefàlica dels lòbuls 
temporal i frontal.

Aquesta proposta és encara d’acceptació contro-
vertida. També són controvertides altres hipòte-
sis que proposen l’origen de la patologia fora del 
sistema nerviós central.
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6.
Clínica

La MP es caracteritza per la lenta aparició, de ma-
nera asimètrica, de quatre manifestacions clíni-
ques principals: 1) el tremolor de repòs, 2) la bra-
dicinèsia, 3) la rigidesa, i en avançar la malaltia, 4) 
l’alteració dels reflexos posturals. 

1. Tremolor
Es presenta sovint en estadis inicials de la malaltia i 
és un tremolor de repòs, asimètric, groller (3-7 Hz, 
generalment 4-6 Hz), que disminueix, tanmateix, 
en mantenir una postura. Afecta principalment les 
mans i els peus, encara que també afecta amb fre-
qüència els llavis, la barbeta i la llengua. El tremolor 
de les mans produeix el característic “comptar mo-
nedes” que es produeix per la postura de la mà, amb 
el canell flexionat, els dits estesos i el polze adduït. 
Sol començar per un braç o la cama i afectar pos-
teriorment el membre contralateral. S’agreuja en 
situacions d’ansietat, excitació emocional o estrès.

No és estrany que un tremolor de MP sigui pre-
sent en maniobres posturals o en una acció; però 
en aquests casos, el tremolor serà encara més nota-
ble en el repòs. No obstant això, quan el tremolor és 
greu, pot ser difícil distingir entre un tremolor de re-
pòs i un tremolor d’acció. Alguns pacients amb MP 
poden tenir un “tremolor reemergent”, és a dir, un 
tremolor postural que es manifesta després d’una 
latència de diversos segons i que té una freqüència 
típica del tremolor de repòs de la MP, que convé dis-
tingir-lo i no confondre’l amb el tremolor essencial.

2. Bradicinèsia
Lentitud generalitzada del moviment. És la prin-
cipal causa de discapacitat de la malaltia. Afecta 

la cara i els músculs axials i, en combinació amb el 
tremolor i la rigidesa, fa que tasques simples com 
escriure, vestir-se o cordar-se esdevinguin difícils 
o impossibles. Es produeix un alentiment progres-
siu dels moviments voluntaris, particularment en 
la seva iniciació. El malalt ho pot descriure com 
una “debilitat”, “falta de coordinació”, “cansament” 
en apreciar les dificultats en l’inici del moviment. 
A la cara, li ocasionarà la pèrdua de la riquesa de 
l’expressió de la musculatura facial. La bradicinè-
sia acostuma a començar distalment, en els braços, 
amb mala destresa dels dits. Els pacients es queixen 
de dificultat per a realitzar tasques com ara botonar 
la roba, lligar els cordons, fer doble clic a un ratolí 
de l’ordinador, escriure (micrografia) o agafar mo-
nedes d’una butxaca. A les cames, les queixes fan 
referència a caminar arrossegant els peus i amb la 
passa més curta (marxa “à petit pas”) o una sensa-
ció d’inestabilitat. Els pacients també poden tenir 
dificultat per aixecar-se d’una cadira o sortir d’un 
cotxe. A mesura que la malaltia progressa, pot apa-
rèixer el “bloqueig” o la “congelació” de la passa; de 
sobte el pacient es queda enganxat al lloc, incapaç 
de fer un pas endavant, com si els peus estigues-
sin enganxats a terra. Aquest fet es produeix típica-
ment quan el pacient s’aixeca d’una cadira, intenta 
canviar de direcció mentre camina o canvia d’una 
superfície a una altra (creuar portes). 

L’examen clínic de la bradicinèsia inclou l’avalua-
ció dels moviments de les extremitats de cada 
costat del cos. La velocitat, l’amplitud i el ritme 
dels dits tocant, agafant la mà, els moviments de 
pronació-supinació de la mà, i flexions dorsal i 
plantar del peu. 

3. Rigidesa
(o hipertonia parkinsoniana)
Augment de la resistència al moviment passiu 
d’una articulació. En la MP estan rígids tots els 
músculs de les extremitats afectades, i es produeix 
un augment del to al llarg de tot el moviment pas-
siu de l’extremitat, per la qual cosa s’ha comparat 
amb la sensació que es té quan es doblega un tub 

5.
Epidemiologia.  
Factors de risc

La MP és una malaltia neurodegenerativa pro-
gressiva que afecta entre 100 i 200 casos per cada 
100.000 persones majors de 40 anys. És rara en 
persones menors de 40 anys, i la incidència de la 
malaltia augmenta ràpidament a partir dels 60 
anys. A Catalunya hi ha uns 16.000 malalts. S’es-
tima que la prevalença de la MP a Catalunya és 
de 229 per 100.000 persones. No disposem d’es-
tudis sobre la incidència de la malaltia al nostre 
país, si bé a l’estat espanyol s’hi estima una inci-
dència de 16 per 100.000 persones l’any. 

A més dels factors genètics abans esmentats, es 
coneixen una sèrie de factors de risc potencials 
associats a la MP:

 —L’envelliment suposa un augment del seu risc.
 —La majoria d’estudis demostren una discre-
ta preponderància en homes, o cap diferència 
pel que fa a la prevalença en el sexe. 
 —El tabaquisme és un factor epidemiològic de 
protecció.
 —El consum de cafè i cafeïna s’ha associat a 
una menor incidència de la malaltia.
 —Alguns estudis epidemiològics han sugge-
rit que la malaltia de Parkinson és més fre-
qüent en els països industrials i en àrees 
amb importants indústries d’aliatge d’acer 
i fàbriques de pasta de fusta. Altres estu-
dis han relacionat l’aparició de la MP amb la 
vida a les zones rurals, el cultiu de vegetals, 
l’exposició als herbicides, els pesticides, l’ús 
d’aigua de pou i el consum de llet.
 —Professions relacionades amb l’advocacia, els 
negocis i finances, la construcció i extracció, i 

l’ocupació religiosa s’associen a la MP. Treba-
llar en agricultura, educació, salut o soldadu-
ra s’ha associat a la malaltia en estudis d’evi-
dència limitada.
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com ara la pèrdua dels gestos durant la conver-
sa, la disminució de parpelleig dels ulls o la cara 
de màscara, són probablement el resultat d’una 
combinació de bradicinèsia i de rigidesa. La dis-
fàgia és deguda a la bradicinèsia de la musculatu-
ra de la orofaringe, la qual cosa pot causar l’acu-
mulació de saliva a la boca i baveig (sialorrea). 

Símptomes no motors de la MP

Tot i que la MP ha estat tradicionalment consi-
derada un trastorn del sistema motor, hom reco-
neix que es tracta d’un trastorn neurològic com-
plex sistèmic amb manifestacions tant motores 
com cognitives, autonòmiques i sensorials:

Disfunció olfactòria
És freqüent en la MP, amb dèficits en la iden-
tificació, discriminació i detecció de les olors. 
Aquests dèficits en l’olfacte poden precedir els 
símptomes motors o produir-se relativament 
d’hora en el curs de la MP. En ocasions, els pa-
cients s’adonen del seu dèficit o que no identifi-
quen les pudors, però sovint no s’adonen del seu 
trastorn olfactiu. 

Trastorns del son
Són molt freqüents en la MP. Consisteixen inicial-
ment en una alteració del ritme, amb fragmentació 
del son i despertars freqüents. L’insomni té dife-
rents causes: la nictúria, la falta de mobilitat i di-
ficultat per girar-se al llit, la depressió, l’acatísia, el 
miòclon nocturn o la síndrome de les cames negui-
toses. Altres problemes són els “somnis viscuts”, els 
malsons, el trastorn de la conducta en el son, en 
els quals els pacients vocalitzen i breguen durant el 
son REM. I també l’excessiva somnolència diürna. 

Trastorns de l’estat d’ànim
Com la depressió, l’ansietat, l’apatia i l’abú-
lia són habituals en pacients amb MP. La de-

pressió és el més freqüent, fins a un 50% dels 
pacients amb MP tenen queixes depressives. La 
depressió que amb freqüència s’associa a l’an-
sietat pot ser reactiva o exògena, a causa de la 
discapacitat física produïda per la MP. Es pro-
dueix quan es diagnostica la malaltia, quan hi 
ha un empitjorament dels símptomes o quan 
sorgeixen complicacions en el tractament. L’al-
tre tipus de depressió és la “bioquímica” o “en-
dògena”: el dèficit de dopamina contribueix a 
l’anhedonisme, l’apatia i la manca de motiva-
ció. Existeixen fluctuacions anímiques en rela-
ció a l’estat motor dels pacients fluctuants. La 
depressió major sembla ser un factor de risc 
per a una progressió més ràpida de la MP. 

Psicosi
Al·lucinacions i deliris. Són relativament fre-
qüents en la MP, i s’observen en un 10-50% 
dels pacients. Atribuïbles a una difusió cor-
tical dels cossos de Lewy o al tractament an-
tiparkinsonià, tant dels agents dopaminèr-
gics o dels seus potenciadors (inhibidors de 
la COMT) com dels anticolinèrgics, els inhi-
bidors de la MAO-B (selegilina i rasagilina) i 
l’amantadina; o a ambdós. Aquest problema és 
més freqüent en aquells pacients que ja tenen 
un deteriorament cognitiu, els quals són parti-
cularment sensibles als efectes mentals de tots 
els fàrmacs dopaminèrgics. Les al·lucinacions 
són majoritàriament visuals, més rarament 
auditives, olfactòries o tàctils; estereotipades i 
amb poca o cap implicació emocional. Els deli-
ris més freqüents són de tipus persecutori, de-
liri de ruïna, zelotípia o creença de ser seguit, 
espiat o amenaçat. El nivell de consciència és 
clar en els estadis inicials. Les al·lucinacions 
inicials no solen produir temor o por. En fa-
ses més avançades pot aparèixer un compor-
tament paranoic amb temor, disminució de 
l’atenció i idees de persecució. El trastorn psi-
còtic, més que el trastorn motor, sovint és el 
motiu d’ingrés del pacient en un centre resi-
dencial assistit. 

de plom (rigidesa plàstica). La combinació de l’aug-
ment del to i el tremolor ocasiona el fenomen de la 
“roda dentada”, que es nota millor quan es flexiona 
i s’estén passivament, o quan es supina i prona el 
canell del pacient. La rigidesa parkinsoniana es pot 
evidenciar amb la maniobra de Froment en estirar 
un grup muscular d’una extremitat, flexors i exten-
sors del canell, mentre el pacient realitza un movi-
ment voluntari amb l’extremitat contralateral. La 
rigidesa pot afectar qualsevol part del cos. Pot oca-
sionar l’anomenada “mà de l’estriat” (extensió de 
les articulacions interfalàngiques proximals i dis-
tals amb la flexió de les articulacions metacarpofa-
làngiques), la disminució del balanceig dels braços 
en caminar i la típica postura encorbada. 

4. Inestabilitat postural
Per alteració dels reflexos posturals centrals que 
ocasionen sensació de desequilibri i propicien les 
caigudes. Amb la progressió de la malaltia, els pa-
cients se senten inestables i de sobte s’adonen 
dels constants ajustaments posturals impercep-
tibles que es produeixen normalment. Tenen di-
ficultat per mantenir-se drets en posició recta i, 
quan intenten caminar cap endavant, el cap i el 
tronc es mouen descompassats amb els peus, que 
són incapaços de seguir-los per evitar la caiguda, 
que pot ser greu, en caure els pacients “a plom” a 
terra. No s’atreveixen a canviar de direcció sense 
aturar-se i recuperar la seva postura inicial, i tor-
nar a repetir el procés complet. Qualsevol manio-
bra en espais reduïts pot acabar en problemes. En-
trar i sortir de la banyera, llevat que hi hagi alguna 
cosa on recolzar-se, pot arribar a ser impossible. 

Altres símptomes motors de 
la MP

A més de les manifestacions cardinals de la ma-
laltia, anteriors, la malaltia pot expressar-se clí-
nicament també amb altres trastorns motors se-
gons compromís de la: 

Musculatura craniofacial
 —Hipomímia: cara de màscara o de “jugador de 
pòquer”.
 —Disminució del parpelleig.
 —Trastorns de la parla: la disàrtria del pacient 
parkinsonià és hipocinètica i es combina amb 
una hipofonia. Palilàlia (repetició d’una frase 
o una paraula amb una rapidesa cada vegada 
més gran). Disprosòdia, pèrdua de l’entona-
ció de la veu.
 —Disfàgia. Dificultat per a empassar sobretot 
en les primeres fases de la deglució.
 —Sialorrea.

Visual
 —Visió borrosa.
 —Alteració de la sensibilitat al contrast.
 —Sàcades hipomètriques.
 —Deteriorament del reflex vestibulo-ocular.
 —Alteració de la mirada cap amunt i de la con-
vergència.
 —Apràxia d’obertura de parpelles.

Musculatura esquelètica
 —Micrografia.
 —Distonia.
 —Mioclònia.
 —Postura encorbada.
 —Camptocòrmia: flexió greu anterior de la co-
lumna toracolumbar.
 —Cifosi.
 —Escoliosi.
 —Torsió axial
 —Dificultat quan es vol girar en el llit.

Marxa
 —Arrossegar els peus, passes curtes (marxa “à 
petit pas”).
 —Congelació.
 —Festinació.

La majoria d’aquestes alteracions s’esdevenen 
pel concurs d’una o més de les manifestacions 
cardinals de la malaltia. A tall d’exemple, la dis-
minució dels moviments espontanis associats, 
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D’una manera més simple, a continuació descri-
vim les principals característiques clíniques se-
gons la seva evolució del seu grau lleu (MP ini-
cial) al moderat (MP en fase d’estat) fins l’avançat 
(MP amb complicacions), així com de la seva fase 
preclínica (síndrome de risc de MP):

Síndrome de risc de MP
El coneixement, corroborat pels estudis de neu-
roimatge, que quan apareix la semiologia clínica 
motora definitòria de la MP, la pèrdua neuronal 
ja ha estat significativa, conseqüència d’un pro-
cés anterior, ha conduït a hipotitzar l’existència 
prèvia d’una fase premotora, presimptomàtica, 
subclínica, prenígrica o preclínica de la malaltia.

Els coneixements en genètica, neuroimatge i de 
la patologia extranígrica de la MP han jerarquit-
zat aquestes hipòtesis amb el concepte de Sín-
drome de risc de MP.

En el vèrtex de la piràmide hi hauria la pròpia-
ment MP diagnosticada, i en les seves bases:

En la categoria de MP prediagnòstica, s’inclou-
rien els individus amb símptomes o signes par-
kinsonians, però que no complirien encara com-
pletament els criteris diagnòstics establerts.

Com a MP premotora s’inclourien els individus 
amb símptomes no motors precedents a la clí-
nica motora, com ara la disminució de l’olfacte, 
la depressió, diversos símptomes gastrointesti-
nals, en particular el restrenyiment, el trastorn 
del son REM, la dermatitis seborreica, el dolor i 
disfuncions autonòmiques.

La MP preclínica es referiria a les anormalitats 
de via nigroestriatal visualitzades per 18F-fluo-
rodopa PET o SPECT, en absència de simptoma-
tologia motora o no motora.

Finalment hi hauria els subjectes prefisiològics, 
que no presenten cap trastorn suggestiu de MP 

però tenen trets, com per exemple mutacions ge-
nètiques, que els confereixen un alt risc de de-
senvolupar la malaltia en el futur. 

La identificació d’aquesta fase preclínica de la 
malaltia és especialment interessant de cara a la 
seva prevenció.

MP inicial
En aquest estadi la incapacitat és nul·la o míni-
ma. El pacient realitza sense ajuda totes les acti-
vitats de la vida diària (AVD) i li costa una mica 
tallar filets durs, cordar-se el primer botó de la 
camisa, aixecar-se d’una butaca molt baixa o gi-
rar-se amb rapidesa al llit. Segueix portant a ter-
me les seves obligacions laborals i socials. En la 
seva exploració física, s’hi constata una lleugera 
disminució del braceig en el costat afectat, lleu-
gera rigidesa, poca destresa i lleu tremolor. 

MP en fase d’estat
La progressió de la MP comença a impedir que el 
malalt porti a terme la seva activitat sociolaboral i 
familiar. Al pacient pot costar-li molt realitzar cer-
tes activitats de la vida diària, per a les quals ja ne-
cessita ocasionalment ajuda: botonar-se, introdu-
ir el braç a la màniga de la jaqueta, entrar i sortir 
de la banyera, afaitar-se, tallar la carn, aixecar-se 
del llit i d’una butaca baixa. En l’exploració s’obser-
va que la rigidesa i la bradicinèsia són marcades, el 
tremolor pot ser manifest, el pacient camina ar-
rossegant la cama, no braceja, el colze es col·loca 
en flexió i la mà comença a adoptar una postura 
en tenda de campanya. La síndrome s’ha fet bila-
teral, encara que és asimètrica i hi ha rigidesa axi-
al. Els reflexos posturals encara es conserven i no 
hi ha episodis de congelació de la marxa. 

MP avançada i amb complicacions
En la fase avançada de la malaltia, el pacient perd 
l’expressivitat facial, perd la prosòdia de la par-
la, la postura s’encorba, apareixen els problemes 

Trastorn cognitiu i demència
S’esdevé, segons el estudis, en un 20 fins un 
60% dels pacients amb MP i, encara que és clí-
nicament distingible de la malaltia d’Alzheimer 
(MA), en ocasions la diferenciació no és fàcil. A 
vegades poden coexistir les dues malalties, MP 
i MA, ja que totes dues són relativament fre-
qüents en ancians.

La disfunció cognitiva de MP és diferent de la 
característica pèrdua de memòria, afàsia, aprà-
xia i agnòsia de la malaltia d’Alzheimer (MA). En 
la demència de la MP la pèrdua de memòria és 
menys important al principi, mentre que la dis-
funció executiva i les deficiències visuo-espacials 
són característiques que poden ser evidents i li-
mitar funcionalment el pacient abans que hom 
el consideri dement. Els primers signes de dete-
riorament cognitiu en pacients amb malaltia de 
Parkinson són la disfunció executiva, les alte-
racions visuoespacials, i la memòria verbal. Les 
proves de reconeixement facial, en particular, es 
deterioren precoçment. La demència de la MP 
es caracteritza per una bradifrènia o alentiment 
dels processos del pensament, una síndrome di-
sexecutiva, una dificultat per canviar l’atenció 
mental, una manca d’iniciativa, apatia, depres-
sió, i menys sovint una síndrome afaso-apraxo-
agnòsica com a la MA.

Fatiga
És una queixa comuna en pacients amb MP, so-
vint s’associa a la progressió de la malaltia, a la 
depressió i a la hipersòmnia diürna.

Alteracions autonòmiques
La hipotensió ortostàtica (que pot produir sínco-
pe o presíncope), el restrenyiment, la seborrea, la 
urgència i incontinència urinària (causades per 
hiperreflèxia del detrusor), les alteracions de la 
regulació tèrmica amb hipersudoració i la dis-
funció sexual són també manifestacions tarda-
nes d’aquesta malaltia.

La disfunció sexual en la MP pot variar des de 
la baixa activitat a la hipersexualitat. La meitat 
dels pacients masculins poden tenir dificultats 
en aconseguir o mantenir l’erecció, mentre que 
les dones malaltes sovint relaten estretor vagi-
nal, sequedat i incapacitat d’arribar a l’orgasme. 
La hipersexualitat, per altra banda, pot estar as-
sociada al tractament farmacològic o quirúrgic.

Dolor 

Troballes dermatològiques 
(seborrea)

Subtipus clínics de la malaltia

Els subtipus clínics principals de la MP són els 
següents:

 —Tremòric
 —Rígid-acinètic
 —Amb inestabilitat postural i dificultat per a 
la marxa.

Alguns investigadors han postulat que la progres-
sió de la malaltia podria variar segons el subtipus 
clínic. El subtipus tremòric tindria una evolució 
més lenta i amb menys repercussió neuropsico-
lògica; però això és controvertit, i actualment no 
hi ha símptomes o signes en la MP que permetin 
predir amb precisió el curs de la malaltia.

Estadis de la malaltia de 
Parkinson 

 Habitualment s’utilitza la classificació en esta-
dis de Hoehn i Yahr (annex I). Es tracta d’una 
escala ordinal que indica la situació evolutiva de 
la malaltia. L’escala de Schwab & England (an-
nex II) es gradua del 100% al 0%, amb intervals 
del 10%. El 100% significa cap incapacitat i el 
0%, una invalidesa total. 
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pa, més greu és el fenomen del wearing-off. Està 
directament relacionat amb el declivi en plasma 
del nivell de levodopa, i a mesura que disminueix 
el nivell plasmàtic d’aquest fàrmac, va disminu-
int la resposta clínica. 

Fenomen o resposta on-off (fluctuacions 
complexes)
També anomenat “oscil·lacions a l’atzar” o on-
off vertader. Es tracta d’una resposta sobtada i 
imprevisible que no té relació amb la dosi o l’ho-
rari de la levodopa. L’efecte de la medicació es 
perd sobtadament i apareix i desapareix brusca-
ment el parkinsonisme. A la gradual pèrdua de 
l’efecte o wearing-off s’oposa el brusc desenvo-
lupament dels períodes off d’aquest fenomen. 
El pacient passa de l’on a l’off sobtadament, i 
d’aquí el seu nom. La seva gènesi sembla radi-
car en els mecanismes que intervenen en l’acció 
central de la levodopa. És un problema molt di-
fícil de resoldre. 

Falta d’efecte de dosis individuals (absència 
de resposta on)
Certes dosis poden començar a fallar, i la man-
ca d’efecte sol produir-se a la tarda-nit, probable-
ment per l’absorció inadequada o per un buida-
ment gàstric pobre, que impedeixen que alguns 
comprimits passin a l’estómac. Apareix en pa-
cients amb fluctuacions greus, i en general amb 
una gran quantitat de preses al dia: l’efecte te-
rapèutic pot coincidir amb la presa següent, i el 
resultat és una estimulació dopaminèrgica exces-
siva, amb els seus efectes tòxics corresponents. 

Discinèsies 

Són moviments involuntaris anormals, produïts 
en la MP pels agents dopaminèrgics. La seva 
freqüència és del 30-80% després de 5-7 anys 
de tractament amb levodopa. L’inici de les fluc-
tuacions motores coincideix habitualment amb 
l’aparició de discinèsies. Les discinèsies més fre-
qüents són la corea (moviments involuntaris 

breus, usualment distals, ràpids i sense propòsit) 
i la distonia (contraccions musculars perllonga-
des i lentes que originen postures anormals).

Després de les fluctuacions, són el problema més 
important que apareix després del tractament 
crònic amb agents dopaminèrgics. Les discinè-
sies coreiques poden aparèixer en fases prime-
renques del tractament, però la seva incidència 
augmenta amb els anys. Al principi, la corea és 
més comuna que la distonia, però amb la conti-
nuació del tractament els pacients desenvolupen 
més distonia i menys corea. Al final pot haver-hi 
una barreja de les dues discinèsies, però el com-
ponent distònic és més incapacitant. 

En fases avançades de la MP, les discinèsies són 
inseparables dels efectes antiparkinsonians de la 
medicació, de manera que si apareixen i es redu-
eixen els fàrmacs en un intent de controlar-les, 
és a costa d’un increment del parkinsonisme. Ac-
tualment les discinèsies severes i invalidants són 
unes de les indicacions de la cirurgia en la MP. 

Els mecanismes bioquímics responsables de les 
discinèsies són mal coneguts, però probable-
ment es relacionen amb canvis dels receptors do-
paminèrgics com a conseqüència de la denerva-
ció dopaminèrgica i l’exposició crònica a fàrmacs 
dopaminèrgics: la manca de dopamina augmen-
ta la sensibilitat del receptor, i la discinèsia pot 
ser conseqüència en part d’una hipersensibilitat 
per denervació del receptor. La seva aparició està 
directament relacionada amb la severitat de la 
lesió dopaminèrgica. La dosi de levodopa, enca-
ra que desencadena la discinèsia, no és el prin-
cipal factor causal. Apareixen abans en pacients 
amb formes més greus de la MP i es manifesta 
primer en el costat més afectat. També hi podria 
tenir un paper la predisposició genètica. Els pa-
cients que millor responen a la levodopa són els 
que desenvolupen discinèsies amb més facilitat. 
Al contrari, els pacients amb altres parkinsonis-
mes degeneratius que obtenen poc benefici de la 
levodopa, és molt estrany que desenvolupin dis-

de congelació de la passa i festinació, de desequi-
libri i caigudes, s’alenteixen tos els moviments, 
necessita ajuda per vestir-se, menjar, fer-se la hi-
giene, aixecar-se d’una cadira, girar-se al llit, el 
deterior cognitiu pot fer-se més evident. A l’ex-
ploració, el parkinsonisme és bilateral i marcat i 
s’han perdut els reflexos posturals.

La combinació, d’una banda, del tractament de 
la MP a llarg termini amb levodopa, i la matei-
xa progressió de la malaltia, de l’altra, es tradu-
eix en una progressiva pèrdua d’eficàcia simpto-
màtica del tractament dopaminèrgic en un grup 
de pacients, i, en d’altres, s’associa amb l’apari-
ció de complicacions, principalment fluctuacions 
motores i discinèsies (moviments involuntaris). 
Aquests pacients entren en una nova fase de la 
malaltia, en la qual apareixen una sèrie de canvis 
que obliguen a fer importants modificacions en 
el tractament. El malalt, que fins ara havia ob-
tingut una millora notable, i sobretot estable, 
percep que per moments s’aguditzen els símp-
tomes de la malaltia. A aquests períodes d’em-
pitjorament dels símptomes parkinsonians se’ls 
anomena “períodes off”. No obstant això, durant 
una gran part del dia, existeixen moments en els 
quals el pacient es troba bé, amb pocs símptomes 
parkinsonians, anomenats “períodes on”. Els pe-
ríodes off s’alternen amb els on, i aleshores es 
diu que el pacient presenta fluctuacions. A més 
d’aquestes oscil·lacions de la clínica parkinsonia-
na, durant els períodes on apareixen moviments 
involuntaris anormals, anomenats “discinèsies”. 
Les fluctuacions motores són més complexes i 
menys previsibles com més duren la malaltia i 
les discinèsies. En la MP juvenil, les fluctuacions 
són més primerenques i més severes. 

Les fluctuacions i discinèsies produeixen un can-
vi substancial en l’expressió clínica de la MP du-
rant el tractament prolongat amb levodopa. Amb 
el pas dels anys apareix una pèrdua de l’eficàcia 
de la medicació, i ens trobem amb una etapa més 
greu, més complexa, fisiopatològicament mal co-
neguda, i de tractament menys eficaç. 

Fluctuacions motores

Són les complicacions més freqüents del tracta-
ment perllongat amb fàrmacs dopaminèrgics. La 
seva incidència és del 80% en els pacients joves i 
d’un 44% en pacients vells després de 5 anys de 
tractament amb levodopa. Les fluctuacions mo-
tores es defineixen com la presència de períodes 
durant els quals el pacient no respon adequada-
ment a una dosi de levodopa o els seus efectes 
duren poc temps. No es coneix la seva etiologia, 
però és probable que la levodopa indueixi canvis 
en els receptors dopaminèrgics dels ganglis ba-
sals i produeixi un fenomen de sensibilització als 
efectes motors de la levodopa, la qual exerceix un 
efecte de priming: és a dir, un cop el pacient ha es-
tat exposat a la levodopa, és capaç de desenvolu-
par complicacions amb qualsevol agent dopami-
nèrgic. Per explicar la fisiopatologia subjacent en 
el desenvolupament de les fluctuacions motores 
i discinèsies, s’han proposat diferents mecanis-
mes, com l’alteració dels receptors dopaminèr-
gics presinàptics i postsinàptics; i la neurotoxici-
tat in vitro de la levodopa, encara no demostrada 
“en viu”.

Un dels principals reptes en el tractament de la 
malaltia de Parkinson, a més d’evitar la progres-
sió de la malaltia, és el control de les fluctuacions 
motores i de les discinèsies greus i incapacitants, 
ja que si es poguessin atenuar o evitar aquestes 
complicacions, la qualitat de vida dels pacients 
amb la malaltia de Parkinson milloraria conside-
rablement. 

Tipus de fluctuacions
Acinèsia o deteriorament “fi de dosi” (feno-
men del wearing-off)
 És la fluctuació més freqüent; es tracta d’un de-
clivi regular i previsible de l’efecte de la levodopa 
que s’esdevé de 2 a 4 hores després de cada dosi, 
de manera que reapareixen els símptomes par-
kinsonians abans de la següent. Com més curt 
és el període amb una bona resposta a la levodo-
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7.
Diagnòstic

Criteris diagnòstics clínics

La MP es defineix com una síndrome clínica i ana-
tomopatològica. El seu diagnòstic, per tant, mal-
grat els avenços en neurogenètica, neuroimatge 
funcional i sonografia entre d’altres, continua es-
sent clínic amb confirmació histopatològica.

No hi ha proves fisiològiques o d’anàlisi de sang, 
que siguin diagnòstiques. El diagnòstic de sos-
pita de MP és, doncs, essencialment clínic, i es 
basa, segons criteris convencionals, en: 

 —La presència de símptomes i signes de par-
kinsonisme (és a dir, tremolor, bradicinè-
sia, rigidesa i inestabilitat postural) quan es 
constaten dues de les tres manifestacions clí-
niques cardinals de la malaltia (tremolor, bra-
dicinèsia, rigidesa).
 —L’exclusió del tremolor essencial i d’altres 
malalties neurodegeneratives que no són 
la MP idiopàtica (demència amb cossos de 
Lewy, degeneració corticobasal, atròfia mul-
tisistema, paràlisi supranuclear progressiva, 
forma rígida de malaltia de Huntington, de-
mència frontotemporal amb parkinsonisme, 
atròfia dentat-rubro-pal·lido-Luysiana, atàxi-
es espinocerebel·loses) i d’una àmplia varie-
tat de trastorns causants de parkinsonisme 
secundari; amb l’absència de dades incompa-
tibles amb el diagnòstic de MP i que són prò-
pies d’aquestes malalties i trastorns. Aques-
tes dades incompatibles amb MP són: presa 
de fàrmacs amb efectes parkinsonitzants, ha-
ver patit determinades intoxicacions, antece-
dents d’encefalitis o crisis oculogires, comen-

çament agut o curs esglaonat, evidència de 
malaltia cerebrovascular, caigudes precoces 
o parèsia de la mirada supranuclear, aparició 
de signes cerebel·losos o piramidals, signes 
autonòmics intensos i precoços, demència 
inicial o precoç, signes corticals focals, disfà-
gia o disàrtria precoces, distonia de comença-
ment pel braç, i evolució estacionària. 

Amb aquests criteris es diagnostiquen pràctica-
ment tots els casos de MP. Per tant, la seva sensi-
bilitat de diagnòstic és molt elevada, encara que 
amb aquests es pot catalogar com MP a pacients 
amb una clínica que correspon a altres processos, 
la qual cosa succeeix en aproximadament un de 
cada quatre malalts (20-25% de falsos positius). 
És a dir, l’especificitat és baixa, i per això s’han 
proposat uns criteris selectius de diagnòstic 
de MP per augmentar-ne la seguretat diagnòsti-
ca (que pot ser exigida per exemple, en un assaig 
clínic), amb els quals augmenta l’especificitat, 
però disminueix la sensibilitat, ja que així només 
s’inclouen una mica més d’una tercera part dels 
malalts amb MP. Els criteris més extensament 
emprats són els definits per la United Kingdom 
Parkinson’s Disease Society Brain Bank molt espe-
cífics, i s’exposen en aquest algoritme diagnòstic: 

Esglaó 1.
Diagnòstic de síndrome parkinsoniana
Constatació de l’existència de parkinsonisme. 
Cal que existeixi bradicinèsia i almenys un dels 
següents criteris: rigidesa muscular, tremolor de 
repòs de 4-6 Hz o inestabilitat postural. 

Esglaó 2.
Criteris d’exclusió de la MP
Ictus de repetició amb progressió esglaonada de la 
síndrome parkinsoniana, història de traumatismes 
cranioencefàlics repetits, història d’encefalitis de-
finida, crisis oculogires, tractament neurolèptic a 
l’inici dels símptomes, afectació de més d’un fami-
liar, remissió persistent, signes estrictament unila-
terals després de tres anys, paràlisi supranuclear de 
la mirada, signes cerebel·losos, intensa participació 

cinèsies. Els resultats del tractament mèdic de 
les discinèsies són bastant pobres. Un cop apa-
reixen, són molt difícils d’eliminar. 

Existeixen tres patrons bàsics de discinèsies: 

Discinèsies de pic de dosi 
 Són les més freqüents i també s’anomenen “dis-
cinèsies on”. Es produeixen durant el màxim 
efecte de la levodopa, que correspon a la màxi-
ma concentració en el cervell i al major grau de 
mobilitat. Les discinèsies acostumen a ser gene-
ralitzades i a afectar les extremitats, el tronc i el 
cap. Aquestes discinèsies de pic de dosi anuncien 
l’aparició de les fluctuacions motores. Tendeixen 
a ser pitjors en el costat més afectat i reflectei-
xen la major pèrdua de dopamina nigroestria-
tal. El major factor de risc per al desenvolupa-
ment d’aquest tipus de discinèsia és la gravetat 
de la malaltia. La “corea de pic de dosi” és més 
freqüent que la distonia i es produeix abans. La 
seva intensitat és molt variable i es manifesta 
com una lleugera intranquil·litat a penes per-
ceptible, fins a moviments coreics que mereixe-
rien la qualificació de “balístics”. Aquests poden 
produir traumatismes a la pell per les repetides 
rascades, sudoració i un aprimament accelerat 
progressiu. Amb el temps poden adquirir un ca-
ràcter distònic molt més invalidant. 

Discinèsies difàsiques 
També conegut com a fenomen D-I-D (distonia-
millora-distonia). El pacient presenta discinèsies 
tant a l’inici com al final de l’interval entre les do-
sis, que corresponen a l’augment i a la caiguda dels 
nivells de levodopa, encara que el seu mecanisme 
és desconegut. La majoria s’associen a fluctua-
cions. Els moviments poden ser distònics, coreics, 
o d’ambdós tipus. De forma característica, consis-
teixen en moviments rítmics alternants de les ex-
tremitats inferiors, la qual cosa facilita el diagnòs-
tic d’aquest fenomen, que pot ser conseqüència 
d’unes dosis farmacològiques infraterapèutiques. 

Distonia precoç matutina (distonia 
de l’off)
Aquesta “distonia de l’off” sorgeix amb més fre-
qüència al matí, però es pot veure a qualsevol 
hora quan es redueixen els nivells de levodopa 
plasmàtica, i al mateix temps es veuen altres sig-
nes de la MP. Aquesta distonia està clarament re-
lacionada amb les fluctuacions per levodopa, ja 
que quan se suspèn la levodopa, desapareix. Sol 
afectar els peus i les cames. El seu mecanisme és 
desconegut i és de difícil tractament. 
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nòstic de MP. La revisió sistemàtica de l’American 
Academy of Neurology (AAN), publicada el 2006, 
no va trobar evidències suficients per donar su-
port o refutar el valor de determinades proves 
complementàries com les imatges de ressonàn-
cia magnètica (MRI), la ultrasonografia del pa-
rènquima cerebral, la tomografia per emissió de 
positrons (PET) amb 18F fluorodeoxiglucosa 
(FDG), els estudis d’urodinàmica, les proves de 
funció autonòmica, electromiografia rectal o ure-
tral, per distingir la MP d’altres síndromes par-
kinsonianes.

Neuroimatge convencional
La neuroimatge no és diagnòstica en l’avaluació 
d’una sospita de MP. Però s’ha de realitzar per 
excloure anormalitats estructurals específiques 
(per exemple, hidrocefàlia, tumors o infarts lacu-
nars). La ressonància magnètica cerebral també 
pot ser útil en pacients amb troballes clíniques 
que suggereixen parkinsonisme atípic quan es 
palesa una atròfia mesencefàlica o cerebel·losa i 
de tronc encefàlic.

Noves tècniques de Ressonància 
Magnètica
Les tècniques de ressonància magnètica més 
avançades, com la volumetria, l’espectroscòpia 
o la difusió, són mètodes prometedors, encara 
que no prou abastables arreu del nostre territo-
ri sanitari, que poden oferir una sensibilitat més 
elevada que la RM convencional per distingir la 
MP idiopàtica dels parkinsonismes atípics. Però 
es necessiten més estudis per establir la utilitat 
diagnòstica d’aquests mètodes.

Neuroimatge funcional
Tant el PET (Positron Emission Tomography o 
“tomografia per emissió de positrons”) com el 
SPECT (Single Photon Emission Computed Tomo-
graphic Imaging o “imatge computeritzada to-
mogràfica d’emissió de fotons”) són mètodes 

d’estudi objectius i no invasius del sistema do-
paminèrgic nigroestriatal que han aconseguit 
d’aproximar-se a l’estudi de la integritat de la 
via nigroestriada, tant presinàptica (PET amb 
fluorodopa, PET amb C11-dihidrotetrabenaci-
na, DATScan amb I123βCIT) com postsinàptica 
(PET amb racloprida i SPECT amb iodebenzami-
da (IBZM). 

El PET amb fluorodopa (18F-dopa) determina la 
integritat dels terminals dopaminèrgics de l’es-
triat: en la MP existeix una característica reduc-
ció de la captació de fluorodopa, en especial en 
el putamen i en fases mitjanes i avançades de la 
MP. El PET discrimina els pacients dels subjectes 
normals amb una alta fiabilitat. 

Els “transportadors estriatals de dopamina” 
són unes proteïnes presinàptiques situades a la 
membrana de les neurones dopaminèrgiques, i 
per tant són un marcador potencial d’aquestes 
neurones. La seva funció és captar activament 
la dopamina de l’esquerda sinàptica després de 
la fi de la interacció de la dopamina amb els re-
ceptors postsinàptics. La degeneració del circuit 
nigroestriatal i la consegüent reducció o pèr-
dua dels transportadors de dopamina en l’estri-
at, particularment en el putamen, s’esdevé en 
les “síndromes parkinsonianes presinàptiques”, 
com la MP, però també en altres malalties com 
l’atròfia multisistèmica o la paràlisi supranuclear 
progressiva (PSP). La imatge d’aquests transpor-
tadors és una eina clínica per a detectar degene-
ració del circuit dopaminèrgic nigroestriatal. Els 
radiolligants utilitzats amb el PET per al mesu-
rament dels transportadors de dopamina són 
l’11C-nomifensina i l’11C-WIN35.428, i amb el 
SPECT: el 123I- β-CIT, i en especial, el 123I-FP-
CIT (DATScan).

Els estudis amb SPECT (i també amb PET) ajuden 
a diferenciar els “parkinsonismes presinàptics” del 
tremolor essencial i d’aquelles formes de parkinso-
nisme en les quals no existeix pèrdua de cèl·lules 
dopaminèrgiques presinàptiques, com el parkin-

autonòmica precoç, intensa demència precoç amb 
afectació de la memòria, llenguatge i praxis, signe 
de Babinski, troballa de tumor cerebral o hidroce-
fàlia comunicant en la TC cerebral, resposta nega-
tiva a dosis molt elevades de levodopa (si s’exclou 
una malabsorció), i exposició a MPTP.

Esglaó 3.
Criteris positius per a MP
Són criteris prospectius de recolzament. En calen 
tres o més per al diagnòstic de seguretat d’entre: 
començament unilateral, presència de tremolor 
de repòs, curs progressiu, asimetria persistent 
amb major afectació del costat pel qual van co-
mençar les alteracions, resposta excel·lent a la le-
vodopa (70-100%), corea intensa produïda per 
levodopa, resposta a la levodopa persistent du-
rant almenys cinc anys i curs clínic que es per-
llonga 10 o més anys. 

Un criteri de recolzament que augmenta l’espe-
cificitat del diagnòstic és la resposta a la teràpia 
dopaminèrgica. Si hi ha una millora amb els fàr-
macs dopaminèrgics, en general indica que el 
parkinsonisme és d’origen presinàptic. El més 
senzill és veure la resposta amb levodopa, que es 
considera negativa només si dosis elevades, d’al-
menys 1.000 mg/dia, són ineficaces. Un test més 
ràpid és la resposta a l’apomorfina subcutània. 
No obstant això, hi ha un 20-30 % de falsos posi-
tius, subjectes amb parkinsonisme vascular i un 
20% de pacients amb parkinsonisme per atròfia 
multisistema poden respondre inicialment a le-
vodopa, i un 30% de falsos negatius, que no res-
ponen a una dosi aguda.

D’acord amb la revisió basada en l’evidència de 
l’American Academy of Neurology, es poden tenir 
com a criteris suggestius d’exclusió de MP la pre-
sència en estadis inicials de les característiques 
clíniques següents:

 —Caigudes precoçment o en la presentació de 
la malaltia.
 —Mala resposta a la levodopa.
 —Signes motors simètrics.

 —Ràpida progressió a l’etapa de Hoehn i Yahr 3, 
malaltia de lleu a moderada, amb certa inesta-
bilitat postural, però físicament independent.
 —Manca de tremolor.
 —Disautonomia a principis del curs de la malaltia, 
manifestada amb urgència urinària / inconti-
nència i la incontinència fecal, retenció urinària 
que requereix cateterisme, fallida persistent de 
l’erecció o hipotensió ortostàtica simptomàtica.

Precisió diagnòstica clínica
Tot i que el diagnòstic clínic de la MP idiopàtica pot 
semblar relativament senzill, l’exactitud d’aquest 
diagnòstic quan s’utilitza l’examen neuropatolò-
gic com a prova definitiva, pot ser tan baixa com 
del 75%. D’altra banda, la precisió diagnòstica s’in-
crementa fins a un màxim de 90% si els pacients 
són seguits a llarg termini per especialistes en tras-
torns del moviment. Així doncs, en aquest sentit, i 
seguint les recomanacions d’altres guies (guies del 
National Institute for Health and Clinical Excellen-
ce (NICE), Scottish Intercollegiate Guidelines Ne-
twork (SIGN) i National Collaborating Centre for 
Chronic Conditions (NCCCC) ), i en base a l’evidèn-
cia respecte a l’increment del percentatge de certesa 
diagnòstica entre l’assistència primària, l’assistèn-
cia geriàtrica i l’especialitzada en trastorns del mo-
viment, és recomanable que davant la sospita clíni-
ca s’adreci el pacient, abans d’iniciar el tractament, 
a un neuròleg o, si s’escau, a un especialista expert 
en el seu diagnòstic diferencial. A Catalunya hi ha 
unitats de trastorns del moviment en els serveis de 
neurologia dels hospitals de referència de les dife-
rents àrees sanitàries. A més, els pacients haurien 
de ser reavaluats prospectivament amb l’objectiu de 
revisar l’aparició de signes neurològics atípics.

Procediments diagnòstics 
paraclínics

Els resultats de les proves neurodiagnòstiques 
complementàries no són suficients per al diag-
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la interpretació dels tests genètics és problemà-
tica i tampoc no condueix a tractaments espe-
cífics. No és, doncs, recomanable actualment el 
seu ús com a rutina diagnòstica.

Diagnòstic histopatològic

El diagnòstic definitiu de certesa de la MP és his-
topatològic, per tant, és un diagnòstic post mor-
tem. El veritable “patró or” per al diagnòstic de la 
malaltia és l’examen neuropatològic. Malgrat els 
avenços recents, el diagnòstic de MP avui en dia 
només es pot fer amb certesa en l’autòpsia. 

Encara que no hi ha un acord sobre quins crite-
ris patològics són necessaris per al diagnòstic de 
MP. A més de la pèrdua neuronal alló més carac-
terístic, però no específic, des d’un punt de vis-
ta anatomopatològic, és la presència dels cossos 
de Lewy (CL). Aquests cossos es troben en el ci-
toplasma de les neurones de la substància negra, 
del nucli basal de Meynert, del locus ceruleus, de 
ganglis simpàtics, del nucli dorsal del vague i fins 
i tot en el plexe mientèric, així com en l’escorça 
cerebral. Es tracta d’inclusions arrodonides eosi-
nofíliques amb un quore dens granulós i elements 
fibril·lars solts estesos en un halo perifèric. Els 
CL poden arribar a estar presents en el 10% de 
cervells de persones normals ancianes, però són 
molt més nombrosos en la substància negra (SN) 
de pacients amb MP. També estan augmentats en 

altres malalties neurodegeneratives com la malal-
tia per dèficit de pantotenat cinasa 2, l’atàxia te-
langièctasia, la PSP i la degeneració corticobasal 
(DCB). També en els cervells de MP s’han trobat 
cossos pàl·lids, sobretot en la SN i en el locus ce-
ruleus, però són menys nombrosos que els cossos 
de Lewy i menys fiables per al diagnòstic de MP. 

En la MP no hi ha un únic i exclusiu quadre clinico-
patològic. Aquesta manca d’especificitat de les tro-
balles patològiques ha fet pensar en la possibilitat 
que la MP no sigui una malaltia específica i única, 
sinó més aviat una síndrome, en la qual hi conflui-
rien malalties genètiques i esporàdiques diferents.

Resum i recomanacions 
diagnòstiques

És recomanable adreçar els pacients amb símp-
tomes suggestius de MP i sense tractament a un 
neuròleg expert en trastorns del moviment.

El diagnòstic es basa en la identificació clínica de: 
 —La presència de l’agrupació de bradicinèsia, 
rigidesa, tremolor de repòs i inestabilitat 
postural.
 —L’absència de signes atípics.
 —L’evolució lenta i progressiva.
 —La bona resposta al tractament específic per 
a la MP.

És recomanable fer atenció a la semiologia no 
motora de la malaltia ja que pot precedir als 
signes motors, en particular les alteracions 
olfactòries, el trastorn de conducta del son 
REM, el restrenyiment i la depressió.

sonisme farmacològic, la distonia amb resposta 
a levodopa o el parkinsonisme psicogen. En els 
casos de parkinsonisme incert o atípic, el DATS-
can és un procediment objectiu per confirmar o 
excloure un parkinsonisme presinàptic, amb un 
alt valor predictiu positiu. És a dir, un SPECT al-
terat és capaç de predir correctament el diagnòs-
tic d’un parkinsonisme presinàptic. La sensibilitat 
d’aquesta tècnica per al diagnòstic clínic del par-
kinsonisme és del 95-97%. Es tracta d’un mètode 
ràpid de diagnòstic, ja que per la seva ràpida ci-
nètica, la imatge s’obté de tres a sis hores després 
del subministrament del radiolligant, la qual cosa 
suposa una major comoditat per al pacient i és a 
l’abast de l’assistència rutinària en un Servei de 
Medicina Nuclear. Hi ha un grup de pacients en 
què la correlació clínica no és bona, i falten estudis 
correlacionats amb necròpsies. 

Els receptors D2 postsinàptics estan preservats 
a l’estriat dels pacients amb MP, mentre que en 
d’altres síndromes parkinsonianes del tipus de 
l’atròfia multisistèmica i la paràlisi supranuclear 
progressiva l’afectació dels receptors estriats D2 
exclou el diagnòstic de MP. La iodebenzamida 
(IBZM) marcada és el radiolligant utilitzat per 
observar els receptors D2 en el SPECT. 

El PET i el SPECT es consideren avui en dia les 
tècniques d’imatge més sensibles en la detecció 
de la MP, i també són una eina útil per a dife-
renciar la MP d’altres afeccions parkinsonianes. 
Comparat amb el PET, el SPECT és una tècnica 
relativament simple, menys cara i d’ús rutinari 
en la pràctica clínica, que permet l’estudi dels re-
ceptors dopaminèrgics i transportadors de dopa-
mina en l’estriat humà. 

Gammagrafia cardíaca amb MIBG
És una tècnica radiològica funcional de SPECT 
que avalua la integritat de les cèl.lules postgan-
glionars del sistema simpàtic cardíac. Permet di-
ferenciar la MP, en la qual hi ha afectació del sis-
tema nerviós autònom amb denervació cardíaca 

postganglionar (com n´hi ha també en la malal-
tia de cossos de Lewy difusos i en la fallida auto-
nòmica pura), d’altres parkinsonismes degenera-
tius (atròfia multisistema, paràlisi supranuclear 
progressiva o degeneració corticobasal) a més del 
parkinsonisme vascular. Sembla, doncs, una tèc-
nica útil per al diagnòstic de la MP i per al seu 
diagnòstic diferencial, tot i ser necessaris estudis 
més extensos i amb comparació histopatològica.

Sonografia de parènquima 
cerebral. 
També anomenada ultrasonografia transcra-
nial. La troballa d’augment de l’ecogenicitat de 
la substància negra és clarament característica 
de la MP respecte a subjectes sans. I també per-
met distingir-ho d’altres parkinsonismes dege-
neratius. També s’ha descrit que la hiperecoge-
nicitat en substància negra podria precedir al 
diagnòstic clínic de la malaltia. Es tracta d’una 
tècnica senzilla i a l’abast, però que també ne-
cessita estudis amb més pacients i amb correla-
ció histopatològica.

Proves olfactòries 
Tot i la seva escassa utilització en la pràctica clíni-
ca és una prova que podria ser prometedora per al 
diagnòstic precoç de la MP. El test més emprat és 
el test d’Upsit, que inclou 40 olors, algunes d’elles 
són però estranyes en el medi cultural català.

Proves de funció autonòmica
No es pot recomanar el seu ús en l’estudi diag-
nòstic de MP. En alguns casos poden ser útils per 
al diagnòstic diferencial entre MP i atròfia multi-
sistema, per exemple.

Proves genètiques
En determinats centres de recerca es poden re-
alitzar estudis genètics, però la contribució dels 
resultats al diagnòstic és incerta. En l’actualitat, 
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8.
Tractament

Teràpia protectora de la 
malaltia deParkinson 

Un dels principals objectius de la comunitat 
neurocientífica és el desenvolupament de te-
ràpies neuroprotectores que retardin o atu-
rin la progressió de la malaltia de Parkinson 
(MP). 

L’estratègia es dirigeix a interferir en la causa de 
la malaltia o en el mecanisme patofisiològic de 
la mort de la cèl·lula nígrica. Aquesta mort neu-
ronal en la MP podria estar mitjançada per me-
canismes apoptòtics. Els inductors de la cascada 
apoptòtica semblen ser l’excitotoxicitat, l’estrès 
oxidatiu i l’alteració de la cadena mitocondrial, 
per la qual cosa els fàrmacs potencialment neu-
roprotectors són els factors neurotròfics, els in-
hibidors de l’apoptosi o els agents antioxidants. 

Assajos de teràpies 
neuroprotectores a la malaltia de 
Parkinson
Estudi DATATOP, 1989
Fou el primer estudi de neuroprotecció a la MP. 
Es va avaluar la selegilina, un inhibidor MAO-B, 
comparada amb placebo. Actualment, la majoria 
de clínics i investigadors consideren que els re-
sultats de l’estudi favorables a l’efecte neuropro-
tector de la selegilina eren deguts a l’efecte simp-
tomàtic del fàrmac.

Estudi CALM-PD-CIT, 2002
Utilitzant estudis de DATSCAN, en compara-
ció amb la levodopa, l’estudi conclou que el pra-
mipexol pot tenir un efecte neuroprotector. 
Aquests resultats han estat molt controvertits 
per problemes metodològics.

Estudi REAL-PET, 2003
En aquest estudi s’utilitza PET de fluorodopa 
i s’analitza l’efecte neuroprotector del ropini-
rol en comparació amb la levodopa. De manera 
similar a l’estudi CALM-PD-CIT, si bé els au-
tors conclouen que el ropinirol pot tenir efec-
tes neuroprotectors, problemes metodològics 
relacionats amb l’adquisició dels PET fan que 
els resultats de l’estudi hagin estat molt con-
trovertits.

Estudi ADAGIO, 2009
En aquest estudi s’avalua l’efecte modificador 
del curs de la malaltia de la rasagilina, un in-
hibidor MAO-B. La peculiaritat d’aquest estudi 
és el seu disseny, on es compara un inici de la 
medicació precoç en comparació amb un inici 
retardat. Els autors conclouen que la rasagilina 
a dosisi de 1 mg/dia podria tenir un efecte neu-
roprotector. Ara bé, la majoria d’investigadors 
consideren que el clar efecte simptomàtic de la 
rasagilina pot explicar-ne els resultats. 

Conclusions
Malgrat els esforços per a desenvolupar fàr-
macs neuroprotectors en la MP, en l’actualitat 
no hi ha una evidència prou sòlida que doni 
suport a cap dels assajos fets sobre el tema. 
En qualsevol cas, l’existència de fàrmacs pos-
siblement neuroprotectors, com la selegilina 
i la rasagilina, amb molt pocs efectes secun-
daris i una posologia molt còmoda, especial-
ment la rasagilina, justificaria plenament la 
seva utilització en el moment en què s’esta-
bleixi el diagnòstic de MP [grau de recoma-
nació B].

És recomanable fer atenció a la semiologia no 
motora de la malaltia ja que pot precedir als 
signes motors, en particular les alteracions olfac-
tòries, el trastorn de conducta del son REM, el 
restrenyiment i la depressió.

Cal també fer atenció a la dificultat i a la impre-
cisió del diagnòstic clínic, sobretot en els estadis 
inicials. No tots els pacients amb un parkinso-
nisme pateixen una MP.

Cal revisar periòdicament el diagnòstic avaluant 
la resposta al tractament, la progressió clínica i 
l’aparició de nous signes atípics.

No hi ha un test analític que permeti el diagnòs-
tic de MP. S’usaran determinats exàmens per a 
identificar i descartar altres patologies causants 
de tremolor o parkinsonisme. Els exàmens genè-
tics no s’usen com a rutina diagnòstica.

La neuroimatge convencional no s’usarà per al 
diagnòstic de MP. La utilitat de la neuroimatge 
convencional (TC o RM) és per a identificar o 
descartar lesions estructurals que contribueixen 
al parkinsonisme.

Es pot practicar un FP-CIT-SPECT si existeix un 
dubte clínic raonable i per valorar si la pèrdua de 
dopamina estriatal és la causa del parkinsonisme 
o del tremolor.

El test d’exposició a tractament dopaminèrgic, la 
sonografia de parènquima cerebral, el test olfac-
tiu i el test de funció autonòmica no se solen rea-
litzar en la pràctica assistencial diària.
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 —La majoria dels pacients desenvolupen les 
complicacions tardanes de la DOPA-teràpia 
(fluctuacions i discinèsies), que poden estar 
relacionades amb l’administració intermitent 
de fàrmacs dopaminèrgics de vida mitjana 
curta, en especial amb la levodopa. 
 —No deté l’evolució de la malaltia. 

Encara que s’ha assenyalat un possible efecte tò-
xic d’aquesta substància, que contribueix a la pro-
gressió de la malaltia (només demostrat expe-
rimentalment, no confirmat en clínica), també 
existeixen treballs experimentals que demostren 
que la levodopa pot actuar com agent neurotròfic.

Principals efectes secundaris de la 
levodopa 

 —Digestius: alguns pacients tenen nàusees i 
vòmits. Per tal d’evitar-los, es recomana que si 
la levodopa es pren abans dels àpats, es faci 
amb una mica d’aliment o que es prengui a 
l’hora del menjar; encara que això pot reduir 
de manera significativa la quantitat de droga 
que arriba al cervell, ja que les proteïnes inter-
fereixen en el transport de levodopa a través 
de la paret intestinal i de la barrera hemato-
encefàlica. L’administració de domperidona 
(Motilium®, 10 o 20 mg abans de cada àpat, 
en xarop o comprimits) és molt eficaç per re-
duir aquests símptomes, i es pot iniciar de dos 
a tres dies abans de començar la levodopa o 
quan ja s’ha iniciat aquesta medicació. Si els 
símptomes persisteixen, s’ha de canviar a un 
altre preparat de levodopa amb un altre tipus 
d’inhibidor (per exemple, si prenia carbido-
pa canviar a benzerazida). Una altra opció és 
afegir més carbidopa, fins a 150-200 mg/dia, 

però el preparat sol no existeix a Catalunya. 
 —Hipotensió postural: és un efecte secunda-
ri de la levodopa que, encara que infreqüent, 
pot aparèixer precoçment. Es creu que és 
causat per mecanismes centrals i perifèrics. 
El més habitual és que hi hagi un descens de 
la tensió arterial de decúbit a bipedestació 
sense repercussió clínica. 
 —També a l’inici, la levodopa pot produir can-
vis mentals, però solen ser més freqüents 
en pacients amb trastorns cognitius preexis-
tents o demència. 
 —Alteracions del son: malsons, insomni o 
somnolència diürna. La presència d’aquests 
problemes indica que la dosi de levodopa és 
excessiva i s’ha d’intentar reduir al nivell an-
terior. 
 —Moviments involuntaris (de tipus coreic o 
discinèsies) a llarg termini. 
 —Alteracions psiquiàtriques (des d’al·-
lucinacions visuals, trastorns de compor-
tament i psicosis delirants). La presència 
d’aquests problemes indica que la dosi de le-
vodopa és excessiva i s’ha d’intentar reduir al 
nivell anterior. 

Conclusions
 —La levodopa és la medicació antiparkinsonia-
na més eficaç [grau de recomanació A]. La 
seva eficàcia la converteix en una gran eina 
diagnòstica (test de levodopa).
 —La levodopa no ha demostrat cap efecte neu-
roprotector ni tampoc neurotòxic.
 —Els preparats retardats i els que associen un 
ICOMT de levodopa tenen una eficàcia simi-
lar als preparats estàndards [grau de reco-
manació A].

La levodopa és la medicació 
antiparkinsoniana més eficaç.

Tractament simptomàtic de la 
malaltia de Parkinson

Cal que es perdin almenys un 80% de cèl·lules 
de la substància negra perquè no arribi dopami-
na suficient al putamen i comenci la simptoma-
tologia motora. El fet que en la MP es conservi 
la cèl·lula de l’estriat on es troben els receptors 
dopaminèrgics permet una teràpia substitutiva. 
L’objectiu de la teràpia simptomàtica és millorar 
la incapacitat funcional (lentitud en les tasques 
motores, dificultat per a la marxa…). 

El tractament ha de ser individualitzat. Hi ha cer-
ta controvèrsia sobre si el tractament simptomà-
tic s’ha de començar a partir del diagnòstic o bé 
quan el pacient comença a experimentar incapa-
citat funcional. L’objectiu no és eliminar tots 
els símptomes i signes, la qual cosa pot no ser 
possible o requerir altes dosis de medicació, 
sinó mantenir una situació funcional accep-
table amb els menors efectes indesitjables.

Hi ha diferents alternatives terapèutiques que es 
poden utilitzar en el tractament simptomàtic de 
la MP: levodopa, agonistes dopaminèrgics, inhi-
bidors de la MAO-B, inhibidors de la COMT, an-
ticolinèrgics i amantadina.

Levodopa

Característiques
La levodopa és el fàrmac simptomàticament més 
efectiu en el tractament de la MP. Es tracta d’un 
precursor de la dopamina que creua la barrera he-
matoencefàlica. Quan s’administra per via general 
és metabolitzada en gran part a dopamina i cate-
colamines a nivell perifèric per l’enzim descarbo-
xilasa de la levodopa, la qual cosa produeix efectes 
secundaris sistèmics, com hipotensió, vòmits, etc., 
i dificulta l’administració del preparat. Per aquest 
motiu tots els preparats actuals de levodopa incor-
poren un inhibidor de la descarboxilasa perifèrica 

(IDC) (carbidopa, com al Sinemet®, o bé benzera-
zida, com al Madopar®). Aquest inhibidor no creua 
la BHE i actua sobre la levodopa extracerebral. 

Preparacions comercials a 
Catalunya

 —Preparacions de formulació estàndard (alli-
beració immediata): Sinemet® (250 mg), Si-
nemet Plus® (100 mg), Madopar® (200 mg). 
Es disposa de preparats genèrics de levodopa 
estàndard/carbidopa.
 —Preparacions de formulació retardada: Sine-
met Retard® (200 mg), Sinemet Plus Retard® 
(100 mg), Madopar Retard (100 mg).
 —Preparació de formulació estàndard barreja-
da amb un ICOMT: Stalevo ® (50; 75; 100; 
125; 150 i 200 mg)
 —Preparació de levodopa d’administració duo-
denal: Duodopa ®

Avantatges de la levodopa
 —La levodopa produeix una ràpida millora ini-
cial dels signes i símptomes. Una manca de 
resposta total a la levodopa (a dosis d’almenys 
un gram al dia) suggereix que la MP no és idio-
pàtica i que hi deu haver una altra condició. 
 —Es tolera bastant bé. És la medicació amb 
més efecte simptomàtic i la seva efectivitat, 
amb major o menor mesura, persisteix du-
rant tot el curs de la malaltia. 
 —En relació amb l’era pre-levodopa, s’ha de-
mostrat que perllonga l’esperança de vida 
dels pacients parkinsonians. 

Inconvenients de la levodopa
 —Alguns símptomes parkinsonians que solen 
aparèixer i agreujar-se en el curs de la malal-
tia no milloren, com el bloqueig quan es ca-
mina, la inestabilitat postural, la disfunció 
autonòmica i la demència. 
 —Els aliments o els aminoàcids plasmàtics in-
terfereixen en el seu efecte clínic. 
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especialment a l’inici, nàusees, vòmits, epigas-
tràlgia, edema i hipotensió postural; símpto-
mes que s’atenuen amb el temps. L’ús de do-
sis altes i un ajustament ràpid s’associen a una 
major freqüència de reaccions adverses.
 — Solen agreujar les discinèsies induïdes per 
levodopa. 
 —Són capaços d’originar alteracions mentals del 
tipus de sedació, confusió, alteració del control 
dels impulsos, al·lucinacions i deliris en qualse-
vol moment durant el curs del tractament, re-
sultat de l’estimulació central dopaminèrgica. 
 —Els darrers anys s’han descrit “atacs de son”, 
relacionats inicialment amb la presa de pra-
mipexol i de ropinirol, però que també poden 
aparèixer en la resta d’agonistes. L’EMEA 
(Agència Europea del Medicament) publicà una 
nota de cautela respecte a aquest efecte se-
cundari, el qual s’ha de tenir en compte per 
la seva potencial perillositat en determinades 
activitats (p.e., conducció). 
 —Els agonistes ergòtics poden afectar el siste-
ma cardiorespiratori, amb dispnea, fibrosi re-
troperitoneal, pleuropulmonar o pericardíaca, 
angor pectoris i arítmies cardíaques, que poden 
obligar a suspendre el fàrmac per a la seva re-
solució. Recentment s’ha descrit l’associació 
de la pergolida i la cabergolina amb la malal-
tia valvular cardíaca. Aquest darrer efecte ad-
vers s’ha relacionat amb dosis acumulatives. 
En efecte, en estudis ecocardiogràfics s’ha des-
crit un risc aproximadament set vegades més 
gran quan s’utilitzen agonistes dopaminèrgics 
ergòtics respecte als no ergòtics. Un estudi va 
demostrar que el risc de desenvolupament de 
valvulopaties en pacients tractats amb caber-
golina era 13 vegades més gran que en el grup 
de placebo.

Agonistes dopaminèrgics no 
ergòtics
Pramipexol 
Agonista dopaminèrgic no ergòtic amb una acció 
relativament selectiva sobre els receptors dopa-

minèrgics, especialment sobre el subtipus D3. La 
seva interacció amb altres receptors és pràctica-
ment indetectable.

Nom comercial: Mirapexin®

Hi ha dues formulacions de pramipexol:
 —Formulació d’alliberació immediata, amb po-
sologia de 3 preses diàries; preparats de 0,18 
mg i 0,7 mg. La dosi òptima eficaç és de 0,7 
mg tres vegades al dia (2,1 mg/dia).

 Aquesta formulació disposa de preparat ge-
nèric.
 —Pramipexol d’alliberació perllongada que 
s’administra una sola vegada al dia. Prepa-
rats: “Mirapexin de liberación prolongada” 
0,26 mg, 1,05 mg i 2,1 mg. La dosi òptima 
eficaç és un comprimit de 2,1 mg al matí 
(2,1 mg/dia).

Ropinirol 
Agonista dopaminèrgic no ergòtic, amb alta afi-
nitat pels receptors dopaminèrgics D2 i D3; nul-
la o escassa sobre receptors D1 i escassa sobre 
altres receptors no dopaminèrgics. 

Nom comercial: Requip®

Hi ha dues formulacions de ropinirol:
 —Formulació d’alliberació estàndard, amb po-
sologia de 3 preses diàries; preparats d’1 mg, 
2 mg i 5 mg. La dosi òptima eficaç és de 5 mg 
tres vegades al dia (15 mg/dia). 

 Aquesta formulació disposa de preparat ge-
nèric. 
 —Ropinirol d’alliberació perllongada que s’ad-
ministra una sola vegada al dia. Preparats: 
Requip Prolib 2, Requip Prolib 4, Requip Pro-
lib 8. La dosi òptima eficaç és de dos compri-
mits de 8 mg al matí (16 mg/dia).

Rotigotina 
La rotigotina es el primer i únic agonista dopa-
minèrgic d’us transdèrmic. Poseeix una alta afin-
tat pels recpetors D3 i en menor mesura pels D2, 

 —En pacients en fase inicial, l’ús de preparats 
retardats o que associen ICOMT no ha de-
mostrat que previnguin l’aparició de compli-
cacions motores, en comparació amb l’ús de 
preparats estàndards.
 —La levodopa és més eficaç que els agonistes 
dopaminèrgics [grau de recomanació A].
 —La tolerància de la levodopa és superior als 
agonistes dopaminèrgics, la qual cosa la fa 
adequada com a primera elecció en la gent 
gran (>75 anys) [grau de recomanació A].
 —Les complicacions motores son més precoces 
i freqüents quan es tracta inicialment amb le-
vodopa. Ara bé, estudis recents es mostren 
a favor de l’inici precoç de la levodopa per 
aconseguir una millora en la qualitat de vida 
del malalt. 

Agonistes dopaminèrgics

Característiques
Són drogues que estimulen directament els recep-
tors postsinàptics de dopamina. El ropinirol, el 
pramipexol, la rotigotina i l’apomorfina són 
agonistes dopaminèrgics no ergòtics, mentre que 
la resta són derivats ergòtics, la qual cosa implica 
que no es tracta d’agonistes dopaminèrgics purs, 
sinó que també estimulen altres tipus de neurore-
ceptors (serotonèrgics i noradrenèrgics). 

Els agonistes dopaminèrgics orals s’utilitzaven 
fins fa uns anys únicament com a coadjuvants 
en la teràpia amb levodopa, i en forma precoç un 
cop s’havia iniciat la levodopa. Però en els darrers 
anys s’ha demostrat àmpliament la seva utilitat 
com a monoteràpia en estadis inicials de la ma-
laltia i, el que és més important, diversos estudis 
clínics indiquen que els agonistes dopaminèr-
gics, drogues amb un perfil farmacocinètic mi-
llor que la levodopa, a més de millorar els símp-
tomes parkinsonians en pacients inicials sense 
tractament, són capaços de retardar i/o d’induir 
menys discinèsies que la levodopa. Aquests re-
sultats (encara que, per les limitacions de dis-

seny dels estudis, no hi ha consens entre tots els 
experts en el tema) són un poderós argument a 
favor de l’ús en monoteràpia dels agonistes do-
paminèrgics des de les fases inicials de la MP, i 
de l’intent d’utilitzar les dosis més baixes possi-
bles de levodopa i/o posposar el màxim possible 
la seva introducció, en especial en pacients joves. 

Tanmateix, s’ha d’apuntar que malgrat aquests 
importants avenços, ara per ara els agonistes 
dopaminèrgics no poden reemplaçar completa-
ment la levodopa en el tractament simptomàtic 
de la MP. Tard o d’hora, la majoria dels pacients 
en els quals s’inicia tractament amb agonistes en 
monoteràpia, requeriran levodopa (es calcula en 
un promig de 2 anys). 

Avantatges dels agonistes 
dopaminèrgics

 —Els aliments o els aminoàcids plasmàtics no 
interfereixen en el seu efecte clínic, com pas-
sa amb la levodopa. 
 —En estudis controlats existeix una menor in-
cidència de discinèsies en pacients tractats 
en monoteràpia amb agonistes, en compara-
ció amb levodopa. 

Inconvenients dels agonistes 
dopaminèrgics

 —S’han d’introduir lentament, per la qual cosa 
la seva acció beneficiosa tarda més temps a 
aparèixer. 
 —La seva efectivitat simptomàtica és me-
nor que la levodopa. Només el 30% dels 
pacients parkinsonians presenten una res-
posta bona i duradora (anys) als agonistes 
dopaminèrgics. 

Principals efectes secundaris dels 
agonistes dopaminèrgics

 —Els agonistes dopaminèrgics es toleren una 
mica pitjor que la levodopa: poden produir, 
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Avui en dia gairebé no s’utilitza a Catalunya en el 
tractament de la MP. 

Pergolida 
 Es tracta d’un potent agonista ergòtic D2 i més 
feble agonista D1, que posseeix una llarga vida 
mitjana, de 15 a 42 hores.

Presentació comercial: Pharken® 0,25, 0,5 i 1 mg. 
Dosi òptima eficaç: 3 mg /dia.

Es disposa de presentació genèrica.

Havia estat l’agonista dopaminèrgic d’elecció en 
la dècada 1995-2005. 

Avui en dia s’ha substituït el seu ús per agonistes 
no ergòtics i pràcticament no s’utilitza a Catalu-
nya en el tractament de la MP. 

Cabergolina 
Es tracta d’un derivat ergòtic de llarga vida mit-
jana (almenys 72 hores) que actua principalment 
sobre els receptors D2 i és agonista feble D1 i 
molt feble D3. 

Va ser el primer agonista dopaminèrgic de vida 
mitjana llarga (24 h). Destaca per la millora del 
descans nocturn i sembla produir menys som-
nolència i al·lucinacions que la resta d’agonistes. 
S’administra un cop al dia, preferiblement en 
dosi nocturna, a dosis de 2-6 mg. 

Presentació comercial: Sogilen® 1 mg i 2 mg. 

Es disposa de presentació genèrica.

Avui en dia gairebé no s’utilitza a Catalunya en el 
tractament de la MP. 

Conclusions
 —Els agonistes dopaminèrgics són eficaços 
tant en monoteràpia com en teràpia afegida 
a la levodopa [grau de recomanació A]. 

 —En estadis precoços de la malaltia, possibi-
liten el retard en la introducció de la levodo-
pa i la disminució de l’aparició de discinèsies 
[grau de recomanació A].
 —En fases avançades, permeten reduir la dosi 
de levodopa i alleujar les fluctuacions moto-
res. [grau de recomanació A].
 —Els agonistes d’alliberació retardada propor-
cionen una alliberació continuada. Això facili-
ta un perfil farmacocinètic més estable i amb 
menys fluctuacions en les concentracions plas-
màtiques. És de preveure, en un futur proper, 
la substitució dels preparats d’alliberació es-
tàndard pels preparats d’alliberació retardada.
 —Els agonistes d’alliberació perllongada no 
són menys eficaços que els agonistes d’allibe-
ració immediata en la MP i els efectes adver-
sos són similars [grau de recomanació A].
 —El grau d’eficàcia és similar entre els agonis-
tes dopaminèrgics [grau de recomanació A].
 —La incidència de discinèsies fins als 5 anys és 
significativament menor en els pacients trac-
tats amb agonistes que en els tractats amb le-
vodopa sola [grau de recomanació A].
 —Els efectes secundaris més freqüents són les 
nàusees, els marejos i la somnolència. 
 —Els agonistes dopaminèrgics ergòtics, es-
pecialment la cabergolina, la pergolida i la 
bromocriptina, s’associen a efectes secun-
daris cardiopulmonars greus, en particular, 
a fibrosi cardíaca valvular. Han d’utilitzar-se 
només en situacions excepcionals i, en qual-
sevol cas, després d’un estudi cardiològic 
que inclogui ecocardiografia, abans i durant 
el tractament.

Inhibidors de la 
monoaminoxidasa
Característiques
Els inhibidors de les monoaminoxidasa (IMAO) 
són fàrmacs que inhibeixen aquesta acció enzimà-
tica. Aquests enzims intervenen en el catabolisme 
de les amines biògenes, en especial de les catecola-

D4 i D5. Té una certa activitat antagonista sobre 
els receptors adrenèrgics alfa2 i delta i agonista 
sobre 5-HT.

La rotigotina és una alternativa terapèutica em pa-
cients amb disfàgia, amb necessitat de dieta abso-
luta o amb alteracions de la motilitat intestinal i en 
el pré i el post-operatori. [grau de recomanació C].

 —Els efectes secundaris dopaminèrgics son 
lleugerament inferiors als altres agonistes 
que s’administren via oral.
 —Ara bé, les reaccions cutànies locals del pe-
gat, si bé d’intensiat lleu a moderada, arriben 
al voltant del 40 % de pacients quan s’utilitza 
el pegat de dosi màxima (8 mg).

Nom comercial: Neupro® 

Hi ha preparats de 2 mg, 4 mg, 6 mg i 8 mg. 
Tantmateix es disposa d’un envàs d’inici de trac-
tament que facil.lita l’escalat terapèutic. La dosi 
òptima eficaç és dos pegats de 8 mg al matí (16 
mg/dia). Hi ha clínics que en considerar inconve-
nient d’utilitzar els dos pegats, prefereixen com-
binar un sol pegat de 8 mg amb un agonista do-
paminèrgic oral.

Equivalències entre els agonistes dopami-
nèrgics no ergòtics
15 mg ropinirol = 2,1 mg pramipexol = 16 mg 
rotigotina

Aquesta equivalència és útil en casos en què cal-
gui un canvi d’agonista.

Apomorfina 
Va ser el primer agonista dopaminèrgic utilitzat 
en la MP. És un agonista amb afinitat pels recep-
tors D1 i D2. Mostra una elevada potència anti-
parkinsoniana, de fet té una potència similar a la 
levodopa. Vida mitjana: 3 hores.

En l’actualitat s’utilitza tant en injecció subcu-
tània intermitent com en infusió contínua amb 
bomba per al control de la MP avançada.

També s’utilitza com a test diagnòstic ràpid per 
a verificar la resposta a una estimulació dopami-
nèrgica màxima.

L’apomorfina subcutània produeix freqüent-
ment nòduls fibròtics subcutanis a les zones 
d’injecció, i les nàusees i vòmits que produeix la 
seva injecció subcutània s’han de prevenir amb 
domperidona abans de cada administració. La 
domperidona es pot retirar als 2-3 mesos. 

Presentacions comercials: Apokinon® ampolles 
de 10 mg, Apomorfina Archimedes® en forma de 
bolígraf injector.

Agonistes dopaminèrgics ergòtics
Bromocriptina 
Va ser el primer agonista aprovat per a la pràc-
tica clínica, el 1974. És un potent agonista 
dels receptors D2 de la dopamina i lleu anta-
gonista D1. La seva vida mitjana és de 3 a 6 
hores. Les dosis utilitzades en el tractament 
inicial de la MP poden ser baixes (fins a 10 
mg/dia), moderades (10-30 mg/dia) i altes 
(30-60 mg/dia).

Presentació comercial: Parlodel® 2,5 i 5 mg.

Es disposa de presentació genèrica. 

Avui en dia gairebé no s’utilitza a Catalunya en el 
tractament de la MP. 

Lisurida 
Estimula els receptors D2 i en menor grau els D1 
i també interactua amb el sistema serotonèrgic. 
Vida mitjana: 1-2 hores. Es tracta d’un compost 
hidrosoluble que pot utilitzar-se (en casos excep-
cionals) en bomba d’infusió parenteral. Rang de 
dosis: 1-4 mg/dia.

Presentació comercial: Dopergin®

Es disposa de presentació genèrica.
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La rasagilina es troba exempta de l “efecte for-
matge”.

La rasagilina no es metabolitza a derivats anfe-
tamínics. 

Conclusions
 —La possible propietat neuroprotectora dels 
IMAO-B amb molt pocs efectes secundaris 
i una posologia molt còmoda, especialment 
per part de la rasagilina, justificaria plena-
ment la seva utilització en el moment en què 
s’estableixi el diagnòstic de MP [grau de re-
comanació B].
 —En estadis inicials pot retardar uns mesos 
l’inici de la levodopa i potenciar el seu efecte 
terapèutic [grau de recomanació A].
 —En fases avançades, com a adjuvant de la le-
vodopa, pot reduir les fluctuacions motores 
i augmentar el temps on, així com estalviar 
dosis més elevades de levodopa [grau de re-
comanació A].

Inhibidors de la COMT 

Característiques
La levodopa, un homòleg dels aminoàcids essen-
cials, pateix un ampli metabolisme perifèric a tra-
vés de dues vies principals: descarboxilació i O-
metilació. La conseqüència és un temps de vida 
mitjana curta (30-60 minuts). En la pràctica habi-
tual, la biodisponibilitat i la vida mitjana de la le-
vodopa augmenten amb l’administració simultà-
nia d’un inhibidor de la descarboxilasa perifèrica 
d’aminoàcids (IDC, o inhibidor de la dopadescar-
boxilasa), ja sigui benzerazida o carbidopa. 

Tanmateix, malgrat la inhibició de la IDC, la 
vida mitjana de la levodopa continua essent cur-
ta perquè, en aquestes circumstàncies, una part 
important del metabolisme de la levodopa es 
desvia a la via de l’O-metilació, que és catalitza-
da per la COMT (catecol-O-metiltransferasa). La 

COMT és un enzim cel·lular present en tot l’or-
ganisme. Quan la levodopa és O-metilada per la 
COMT, el metabòlit que hi resulta és la 3-O-me-
tildopa (3-OMD). La 3-OMD no pot convertir-se 
en dopamina i, des d’un punt de vista terapèutic, 
la levodopa metabolitzada a 3-OMD és levodopa 
“desaprofitada”. 

Quan els inhibidors de la COMT s’administren 
conjuntament amb la levodopa i un inhibidor de 
la IDC (carbidopa, benzerazida), s’incrementa la 
vida mitjana i la biodisponibilitat de la levodopa, 
sense afectar a les seves concentracions màxi-
mes. Es tracta de fàrmacs d’acció ràpida (la seva 
acció -o manca d’acció- sol ser evident durant els 
primers dies de tractament).

Hi ha dos fàrmacs d’aquest tipus, l’entacapona 
(d’acció perifèrica) i la tolcapona (d’acció central 
i perifèrica), encara que aquest últim fàrmac es 
va retirar del mercat espanyol el mes de novem-
bre de 1998, per dos casos de mort per hepatitis 
fulminant atribuïdes a aquest fàrmac.

Així mateix, es disposa d’un preparat compost 
d’entacapona, levodopa i un inhibidor de la IDC 
en el mateix comprimit anomenat Stalevo®.

Avantatges dels inhibidors de la 
COMT

 —Poden augmentar el temps on, reduir el 
temps off i millorar les activitats de la vida 
diària i la funció motora en pacients fluc-
tuants amb una disminució de les dosis to-
tals diàries i/o del nombre de preses de levo-
dopa [grau de recomanació A].
 —Són de fàcil titulació i augmenten la biodis-
ponibilitat de la levodopa al cervell. 
 —S’ha suggerit que la coadministració de le-
vodopa i entacapona en pacients amb MP 
inicial pot retardar l’inici de les fluctuacions 
motores, però aquesta hipòtesi encara no ha 
estat demostrada en estudis controlats [grau 
de recomanació C].

mines. Existeixen dos tipus de MAO: A i B. En el 
sistema nerviós humà hi predomina la MAO-B i es 
distribueix preferentment a les cèl.lules de la glia. 

Avantatges dels IMAO-B
 —En estadis inicials pot retardar uns mesos 
l’inici de la levodopa i potenciar el seu efecte 
terapèutic [grau de recomanació A].
 —En fases avançades, com a adjuvant de la le-
vodopa, pot reduir les fluctuacions motores 
i augmentar el temps on, així com estalviar 
dosis de levodopa [grau de recomanació A].
 —Té un potencial modificador del curs de la 
malaltia en la MP [grau de recomanació B]. 
 —Tenen una eficàcia simptomàtica lleu-mode-
rada en la MP [grau de recomanació C]. Un 
treball ha mostrat una eficàcia comparable 
entre rasagilina i entacapona (ICOMT). 

Inconvenients dels IMAO-B
 —La neuroprotecció no s’ha pogut establir 
clínicament.
 —No són útils a mig termini en monoteràpia. 
 —Els IMAO-B poder interferir en l’acte anes-
tèsic en intervencions quirúrgiques. Alguns 
protocols recomanen la seva suspensió uns 
quinze dies abans d’una anestèsia general.

Efectes secundaris dels IMAO-B
 —La tolerabilitat observada als assajos clínics 
ha estat bona, fins i tot en pacients d’edat 
avançada (>70 anys). La majoria dels efec-
tes adversos comunicats han estat d’intensi-
tat moderada. Inclouen: nàusees, restrenyi-
ment, vertigen, cefalea, excitació, símptomes 
d’ortostatisme i, rarament, síndrome confu-
sional i al·lucinacions.
 —L’efecte secundari més important, limitant 
del seu ús, és l’anomenat “efecte formatge” 
(hipertensió arterial paroxística per la inges-
ta d’aliments rics en tiramina com el format-
ge, el vi i la cervesa). 

 —Una de les preocupacions teòriques és l’ús con-
comitant de IMAO-B amb antidepressius ISRS 
que podrien facilitar el desenvolupament d’una 
síndrome serotoninèrgica. Ara bé, en els assa-
jos clínics realitzats fins ara no s’ha demostrat 
cap efecte advers amb aquesta combinació. De 
totes maneres, s’aconsella evitar l’ús concomi-
tant de fluoxetina i fluvoxamina.

Selegilina
Nom comercial: Plurimen® 

Posologia: comprimits de 5 mg. Dues dosis al dia 
(esmorzar i dinar).

Es disposa de preparat genèric.

La selegilina és un inhibidor irreversible de la 
MAO. Té efectes psicoestimulants i es va des-
criure inicialment com a antidepressiu. En el 
cervell humà, la selegilina augmenta el contin-
gut de dopamina en inhibir la seva metabolit-
zació per la MAO-B i en impedir la seva reab-
sorció presinàptica. S’ha postulat la capacitat 
del IMAO-B de disminuir l’estrès oxidatiu i de la 
citotoxicitat, fet pel qual s’ha intuït un possible 
efecte neuroprotector.

L’estudi del Parkinson’s Disease Researh Group 
destaca l’augment de mortalitat, al voltant d’un 
60 % als 5 anys pels pacients tractats amb sele-
gilina més levodopa respecte al grup de tractats 
només amb levodopa. Es desconeix si aquesta 
troballa és fruit d’un biaix metodològic o si té a 
veure amb el fet que la selegilina es metabolitza 
a derivats anfetamínics. 

Rasagilina
Nom comercial: Azilect® 

Posologia. Comprimits d’1 mg. Un comprimit al 
dia al matí.

La rasagilina és un inhibidor selectiu i irreversi-
ble de la MAO-B.
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agents s’han utilitzat com a principal arma per a 
la MP en els següents 100 anys. 

La idea general és que els anticolinèrgics són 
efectius per al tremolor i la rigidesa, i que la 
bradicinèsia no millora. De fet, encara és fre-
qüent l’ús de drogues anticolinèrgiques en pa-
cients amb tremolor com a símptoma més in-
capacitant. Tanmateix, la resposta al tremolor 
d’aquests fàrmacs és molt variable, i no s’ha 
demostrat que siguin més efectius que d’altres 
antiparkinsonians en la millora d’aquest símp-
toma. Ara bé, cal tenir present que el fàrmac no 
disposa d’una indústria farmacèutica que po-
tenciï els assajos clínics.

D’altra banda, encara que són més efectius que el 
placebo, la seva acció en la millora motora de la 
MP és limitada, per la qual cosa, a causa de la po-
bra eficàcia i l’alta toxicitat, s’hauria de restrin-
gir-ne el seu ús. 

Cap preparació s’ha mostrat superior a una altra; 
es poden utilitzar en monoteràpia o juntament 
amb la levodopa, com a teràpia coadjuvant, so-
bretot en pacients amb fluctuacions motores. 

També poden ser d’utilitat en el control de la sia-
lorrea.

Preparats comercials: Artane® 2 mg i 5 mg, Aki-
neton® 2 mg; Akineton Retard® 4 mg.

També poden utilitzar-se, en casos excepcionals i 
pel seu efecte anticolinèrgic, els antidepressius tri-
cíclics com l’amitriptilina (Tryptizo®l, Deprelio®).

Efectes secundaris
Són freqüents i és el principal motiu de retira-
da del fàrmac, més que la seva manca d’eficàcia. 
Els efectes perifèrics són coneguts: boca seca, re-
tenció urinària, dificultat per a l’acomodació ocu-
lar, alteració de la sudoració i restrenyiment. Els 
efectes a nivell del SNC consisteixen en canvis 
mentals com disminució de la memòria, confu-

sió, psicosi i al·lucinacions, per la qual cosa s’han 
d’evitar en pacients ancians en els quals és molt 
freqüent aquest tipus de toxicitat. 

Conclusions
Els anticolinèrgics no s’haurien de prescriure en 
pacients amb alteracions mentals ni en pacients 
de més de 60 anys, llevat que la resta de drogues 
antiparkinsonianes hagin estat ineficaces. 

En l’actualitat, els anticolinèrgics es consideren 
marginals en el tractament de la MP. No es reco-
mana el seu ús, excepte en casos excepcionals de 
tremolor parkinsonià intens i resistent a altres 
tractaments [grau de recomanació C].

Amantadina

Característiques
El 1969 es va descobrir per casualitat l’activitat an-
tiparkinsoniana d’aquest agent antivíric. Posterior-
ment s’ha ratificat i en general és ben tolerada. Tan-
mateix, no té l’efecte tan potent de la levodopa. 

En la majoria d’estudis (realitzats a la dècada dels 
70) es va veure que l’amantadina en monoterà-
pia era superior al placebo. 

No es coneix en detall el seu mecanisme d’acció. Pot 
millorar la transmissió dopaminèrgica, posseeix al-
gunes propietats anticolinèrgiques i últimament 
s’han subratllat les seves característiques com a anta-
gonista NMDA (N-Metil-D-Aspartat). Aquest últim 
punt és molt important, ja que estudis experimen-
tals suggereixen que el bloqueig del receptor NMDA 
podia millorar les complicacions discinètiques de la 
MP, i estudis clínics han confirmat els efectes benefi-
ciosos de l’amantadina en les discinèsies.

Preparats comercials: Amantadine Llorente®, 
Amantadina Level® , càpsules de 100 mg. Dosi 
òptima eficaç: una càpsula després d’esmorzar i 
una altra després de dinar (200 mg/dia).

 —Als pacients que prenen entacapona sola 
junt amb levodopa, se’ls pot oferir la possi-
bilitat d’una única administració (Stalevo®) 
[grau de recomanació C].

Inconvenients dels inhibidors de la 
COMT

 —Per la seva potenciació de la levodopa pro-
dueixen efectes secundaris dopaminèrgics, 
en especial l’augment de les discinèsies. Tam-
bé poden produir nàusees i vòmits, insomni, 
confusió i al·lucinacions. 
 —L’entacapona produeix una diarrea intolera-
ble en un 5-6 % dels pacients.
 —La tolcapona s’ha relacionat amb la pro-
ducció d’hepatitis fulminant. No s’han co-
municat casos de toxicitat hepàtica per en-
tacapona en els estudis precomercialitzaió i 
postcomercialització. 
 —L’eficàcia antiparkinsoniana és molt modes-
ta, especialment en el cas de l’entacapona.
 —S’ha d’avisar el pacient que el colorant dels 
comprimits que contenen entacapona te-
nyeix l’orina de color fosc. També són habi-
tuals les coloracions groguenques produïdes 
per contacte a les mans i llavis.

Entacapona (Comtan®)
És un potent inhibidor selectiu i reversible de la 
COMT perifèrica que redueix significativament 
l’O-metilació de la levodopa. Les dosis recoma-
nades són de 200 mg de 2 a 10 vegades al dia i 
s’ha d’administrar conjuntament amb cada dosi 
de levodopa/carbidopa o levodopa/benzerazida. 

Entacapona + levodopa + carbidopa (Stalevo®)
Preparacions de 200 mg d’entacapona amb 50, 
75, 100, 125, 150 i 200 mg de levodopa junt amb 
la respectiva dosi de carbidopa de 12,5, 18,5, 25, 
31,25, 37,5 i 50 mg.

Tolcapona (Tasmar ®)
Preparats de 100 mg. La posologia és de 3 preses 
diàries separades per 6 h.

La tolcapona és un inhibidor a nivell perifèric de 
l’activitat de la COMT més potent que l’entaca-
pona (aproximadament 80% enfront del 48%) i 
ocasiona un major increment de la biodisponibi-
litat de la levodopa (70% vs. 35%).

 Hi ha dos estudis que comparen l’eficàcia de 
tolcapona i entacapona en pacients fluctuants i 
conclouen que la tolcapona és més efectiva. 

Hi ha escassos estudis que comparen l’eficàcia de 
tolcapona amb pergolida (agonista dopaminèr-
gic), i obtenen resultats similars.

Durant el primer any de comercialització de la 
tolcapona van aparèixer quatre casos d’hepato-
patia greu atribuïts a aquest fàrmac, tres d’ells 
amb resultat mortal. Es van revisar les dades de 
seguretat i es va reintroduir en el mercat per a 
pacients amb fluctuacions que no responguin a 
altres alternatives terapèutiques o no siguin can-
didats a altres tractaments adjuvants, amb una 
adequada monitorització hepàtica. Per descomp-
tat, es troba contraindicada en pacients amb he-
patopatia prèvia. 

Aquest fàrmac pràcticament no s’utilitza a Cata-
lunya pel tractament de la MP. Es pot utilitzar en 
determinats casos per via compassiva i amb mo-
nitorització de la funció hepàtica.

Conclusions
Els ICOMT poden augmentar el temps on, reduir el 
temps off i millorar les activitats de la vida diària i la 
funció motora en pacients fluctuants amb una dis-
minució de les dosis totals diàries i/o del nombre 
de preses de levodopa [grau de recomanació A].

Anticolinèrgics

Característiques
Des de 1867 els alcaloides de la belladona es van 
utilitzar per al tractament de la MP i aquests 
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Els pacients amb MP candidats a cirurgia funcio-
nal són aquells amb:

 —Malaltia de Parkinson idiopàtica amb un mí-
nim de 5 anys d’evolució.
 —Edat inferior a 70 anys.
 —Absència de deteriorament cognitiu. 
 —Complicacions de la levodopa a llarg termini: 
fluctuacions motores i discinèsies.
 —Períodes on de mala qualitat a causa de les 
discinèsies.
 —Períodes off invalidants o severs.
 —Tremolor sever invalidant.
 —Quan s’han esgotat les alternatives terapèuti-
ques amb gran afectació de la qualitat de vida.
 —Cal una valoració en un centre especialitzat 
en trastorns del moviment.
 —Capacitat de bona col·laboració i absència de 
trastorn psiquiàtric primari de base.

La tècnica quirúrgica principal avui en dia és 
l’estimulació cerebral profunda. Aquesta ha des-
plaçat les tècniques de termocoagulació (pal-
lidotomia, talamotomia) ja que és una tècnica 
menys agressiva, potencialment reversible i per-
met la cirurgia bilateral. 

A Catalunya disposem de diversos hospitals públics 
i privats on es pot portar a terme aquesta tècnica. 

Estimulació cerebral profunda

Aquesta tècnica quirúrgica es basa en l’observa-
ció que l’estimulació a alta freqüència produeix 
una inhibició funcional de les regions estimula-
des al cervell. 

Consisteix a implantar un elèctrode en una zona 
diana determinada (habitualment el pàl·lid o el 
subtàlem) i connectar-lo a un generador elèctric 
subcutani (subclavicular o abdominal). L’estimu-
lació elèctrica produeix una inactivació reversible 
amb una mínima lesió estructural. Els estimu-
ladors poden estar situats bilateralment sense 
els efectes adversos de les lesions bilaterals (pal-

lidotomia). El microregistre intraoperatori per-
met millors resultats, amb menys efectes secunda-
ris adversos. A causa del limitat període de temps 
transcorregut, l’evolució dels pacients a llarg termi-
ni encara no es coneix bé, però potser amb el temps 
hi hagi una tolerància o una pèrdua d’eficàcia de la 
cirurgia, ja que la MP segueix progressant. Encara 
que s’ha plantejat la possibilitat que la cirurgia del 
nucli subtalàmic pugui modificar la història natu-
ral de la MP en alterar els efectes de la descàrrega 
anormal de glutamat del nucli subtalàmic, no exis-
teixen dades clíniques que ho confirmin. 

Estimulació talàmica
Només és útil per al tremolor. S’implanta un 
elèctrode en el nucli VIM del tàlem i s’estimula 
crònicament amb un corrent d’alta freqüència. 
Quan s’encén, desapareix el tremolor, que reapa-
reix en apagar-lo. 

També s’indica en el tremolor resistent als fàr-
macs, i especialment en els casos de tremolor bi-
lateral sever. És eficaç en el 90% dels casos. No 
controla els altres símptomes de la malaltia. 

Actualment només s’utilitza aquesta diana en si-
tuacions excepcionals en el tractament de la MP 
[grau de recomanació C].

Estimulació pal·lidal
L’estimulació del globus pàl·lid intern (GPi) és es-
pecialment eficaç en la reducció de les discinè-
sies, la qual cosa permet augmentar les dosis de 
levodopa i millorar així la clínica parkinsoniana. 
Tanmateix, pot millorar la bradicinèsia, la rigi-
desa i el tremolor. L’estimulació pal·lidal pot te-
nir efectes paradoxals sobre les discinèsies i els 
símptomes parkinsonians, depenent de l’elèctro-
de de contacte que s’activi. 

En l’actualitat, només s’utilitza aquesta diana en 
situacions excepcionals en el tractament de la 
MP [grau de recomanació C].

Avantatges de l’amantadina
 —Podria jugar un paper en el tractament ini-
cial de la MP, sobretot quan la bradicinèsia és 
un problema [grau de recomanació C]. Si es 
vol retardar l’inici de la levodopa uns mesos, 
l’amantadina és una molt bona opció com a 
droga antiparkinsoniana. Ara bé, l’aparició 
dels fàrmacs IMAO-B, amb un possible efec-
te neuroprotector, ha desplaçat l’amantadina 
en aquesta indicació. 
 —El seu paper com a antagonista NMDA ha fet 
que es recomani com a fàrmac útil en el trac-
tament de les discinèsies en MP avançada. Ac-
tualment és l’únic fàrmac de què disposem per 
a aquesta indicació [grau de recomanació B].

 

Inconvenients de l’amantadina
Eficàcia simptomàtica limitada. Té un efecte mí-
nim en el tremolor parkinsonià. 

Efectes secundaris
Solen ser lleus, transitoris i reversibles: edemes 
mal·leolars, livedo reticular, boca seca. També 
poden produir signes de toxicitat dopaminèrgi-
ca (confusió i al·lucinacions). La seva excreció és 
renal, per la qual cosa la seva toxicitat és més fre-
qüent quan hi ha una insuficiència renal.

Conclusions
L’amantadina es recomana com a fàrmac útil en 
el tractament de les discinèsies en la MP avança-
da [grau de recomanació B].

Tractament complex de la 
malaltia de Parkinson

Les tècniques més sofisticades que requereixen 
d’un procediment complex actualment disponi-
bles (estimulació cerebral profunda, Duodopa® 
i bomba d’infusió d’apomorfina) s’haurien de 

reservar per a pacients amb la malaltia avança-
da, discinèsies i fluctuacions en què han fracas-
sat de manera consistent les estratègies farma-
cològiques. 

Cirurgia dels ganglis de la base 

Indicacions
La cirurgia per a la MP s’ha aplicat amb èxit 
per reduir el tremolor i la rigidesa des de les dè-
cades dels anys 50-60. Abans de la introducció 
de la levodopa a finals dels 60, la talamotomia 
del nucli ventral intermedi (VIM) es realitza-
va assíduament i amb bons resultats, però la 
levodopa va limitar les seves indicacions i va 
quedar relegada al tractament del tremolor. 
A la dècada dels 90 es va produir un ressorgi-
ment de la cirurgia lesional (termocoagulació) 
i es va desenvolupar una nova tècnica, l’esti-
mulació cerebral profunda. Actualment, la ci-
rurgia, molt perfeccionada respecte a les tèc-
niques inicials, és una alternativa a tenir en 
compte en determinats pacients en els quals el 
tractament mèdic no aconsegueix controlar els 
símptomes, sobretot les fluctuacions i discinè-
sies severes. La renaixença dels procediments 
quirúrgics es deu a: 

 —La levodopa i la resta de la medicació anti-
parkinsoniana no controlen satisfactòria-
ment la malaltia en fases avançades. 
 —Els estudis experimentals en models de par-
kinsonisme i en humans han mostrat una hi-
peractivitat del pàl·lid intern i del nucli sub-
talàmic, relacionada amb els signes cardinals 
de la malaltia i la seva supressió després de la 
cirurgia. 
 —L’ús de tècniques quirúrgiques més sofisti-
cades i no lesives, com l’estimulació cerebral 
profunda, és eficaç en la millora de gran part 
dels símptomes parkinsonians. 
 —El registre intraoperatori amb microelèc-
trode permet una bona localització de la 
diana quirúrgica, amb menys risc d’efectes 
adversos.
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Duodopa® és una fórmula galènica de levodopa 
(suspensió de levodopa micronitzada en un gel 
espessidor de caramelosa sòdica) desenvolupada 
a l’Hospital Universitari d’Uppsala (Suècia) per a 
la seva administració mitjançant infusió enteral. 
Es presenta en recipients de 100 ml (levodopa 
2.000 mg/carbidopa 500 mg) que s’ajusten a un 
sistema portàtil per a la infusió intraduodenal 
a través d’un tub de gastrostomia endoscòpica 
percutània. 

Les primeres experiències d’infusió endoveno-
sa de levodopa van ser l’any 1975. Es va obser-
var que, efectivament, s’obtenia una estabilitat 
de les concentracions plasmàtiques de levodopa 
durant la infusió, i això es traduïa en una clara 
millora de les fluctuacions motores dels pacients. 
Les primeres experiències amb infusió de Duo-
dopa es van publicar l’any 1993. Des de llavors 
s’han comunicat distintes sèries de pacients amb 
MP complicada amb fluctuacions. Els treballs 
d’investigació clínica van confirmar que durant 
la infusió els pacients presentaven més temps en 
fase on sense discinèsies i menys temps off. 

També s’ha publicat un estudi a llarg termini du-
rant 4-7 anys. Tots els pacients van experimen-
tar una millora amb la Duodopa. La millora es 

manté amb el temps, encara que en menor quan-
tia que en els primers 3-8 mesos de perfusió.

Les primeres Duodopes a hospitals catalans es 
van implantar l’any 2006. 

Avantatges de la Duodopa®
 —La Duodopa s’ha utilitzat fins ara en pa-
cients amb MP avançada amb presència de 
complicacions motores resistents al tracta-
ment farmacològic per via oral. Els pacients 
experimenten una clara reducció dels perío-
des off, tant en estudis prospectius com re-
trospectius. 
 —L’eficàcia terapèutica es manté almenys du-
rant 7 anys de seguiment.
 —No hi ha limitacions d’edat dels pacients per 
a ser sotmesos a aquesta tècnica.
 —Existència d’un període de prova de la infu-
sió intraduodenal utilitzant una sonda naso-
gastro-duodenal abans de fer la gastrostomia 
percutània. 
 —Si bé no es pot despreciar el risc quirúrgic 
propi de realitzar una PEG, la mortalitat di-
recta pel procediment és molt baixa.
 —Absència d’efectes cognitius i conductuals, amb 
l’excepció dels propis provocats per la levodopa. 

L’estimulació cerebral profunda del nucli 
subtalàmic en la MP avançada i en pacients 
seleccionats és efectiva en la millora de 
gairebé tots els símptomes parkinsonians, 
inclosos hipocinèsia, rigidesa, tremolor i 
marxa, i permet una reducció significativa 
de la dosi de levodopa.

Estimulació del nucli subtalàmic 
(NST)
L’estimulació del NST és efectiva en gairebé tots 
els símptomes parkinsonians, inclosos la hipo-
cinèsia, rigidesa, tremolor i marxa, i permet una 
reducció significativa de la dosi de levodopa. Els 
darrers anys pràcticament ha substituït la pal-
lidotomia. Ja existeixen diversos estudis publicats 
de seguiment de l’estimulació subtalàmica, on es 
demostra la seva eficàcia en la millora motora i la 
reducció de discinèsies durant almenys cinc anys. 

En el moment actual és la diana d’elecció per a la 
MP [grau de recomanació B].

Avantatges de l’estimulació 
cerebral profunda

 —No produeix una lesió cerebral, per la qual 
cosa es poden realitzar procediments bilate-
rals amb relativament poc risc. 
 —Permet l’estimulació de diferents zones críti-
ques cerebrals (per exemple, VIM, NST, GPi). 
Els paràmetres d’estimulació i els indrets de 
contacte de l’elèctrode poden modificar-se en 
qualsevol moment, i no limita l’ús de noves 
teràpies en el futur. 

Inconvenients de l’estimulació 
cerebral profunda 

 —Existeix un risc de mortalitat (inferior al 4 
%) així com un risc d’hemorràgia cerebral pel 
pas de l’elèctrode a través del cervell. També 
es pot produir una disàrtria persistent, al-
teracions campimètriques (en especial si no 
s’utilitza microregistre) i en alguns casos una 
parèsia facial, i alteracions de caràcter de ti-
pus frontal. L’estimulació aguda pot produir 
fotòpsies, contraccions tòniques d’extremi-
tats o cara i parestèsies, efectes adversos tots 
ells de caràcter transitori. 
 —Remarquem els efectes secundaris en relació 
amb l’equip d’estimulació, com trencament 
d’elèctrodes, infecció, erosió de la pell i proble-

mes mecànics. En estudis de llarg període de 
seguiment s’ha vist que aquest tipus d’efecte 
secundari es presenta en un 25 % dels pacients. 
 —S’ha de canviar la bateria quan s’esgota. Ac-
tualment està a punt de disposar-se d’una 
bateria recarregable externament.
 —Es tracta d’una tècnica relativament cara, tot 
i que hi ha estudis que demostren un estal-
vi de medicació i altres recursos que podrien 
compensar la despesa.
 —Aquesta tècnica demana freqüents controls 
per a una adequada programació dels esti-
muladors. 

Conclusions
L’estimulació cerebral profunda del NST en la MP 
avançada i en pacients seleccionats és efectiva en 
la millora de gairebé tots els símptomes parkin-
sonians, inclosos hipocinèsia, rigidesa, tremolor 
i marxa, i permet una reducció significativa de la 
dosi de levodopa [grau de recomanació B].

Infusió intraduodenal de 
levodopa en gel
Característiques
Com hem exposat, la levodopa continua essent 
el fàrmac més eficaç per al control dels símpto-
mes parkinsonians. Les complicacions motores 
es troben relacionades, en part, per l’administra-
ció intermitent de levodopa. La vida mitjana cur-
ta de la levodopa afavoreix les oscil·lacions de les 
concentracions entre les preses. 

La levodopa s’absorbeix a nivell del duodè. El pas 
gàstric de la levodopa comporta problemes d’ab-
sorció, sobretot quan interacciona amb les prote-
ïnes de la dieta o quan el buidat gàstric és erràtic. 
Aquesta absorció irregular és especialment im-
portant en fases avançades de la malaltia quan ja 
s’han esgotat les reserves cerebrals de levodopa 
i la levodopa cerebral es correspon directament 
amb la levodopa plasmàtica.
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 —No s’aconsegueix una reducció de la dosi equi-
valent de levodopa previa a la intervenció.
 —No s’ha aconseguit confirmar la millora de 
les discinèsies. 
 —Existeix un percentatge alt de pacients que 
abandonen el procediment, per un o altre 
motiu. 

Conclusions
L’apomorfina en infusió subcutània contínua és 
eficaç en el control de les fluctuacions motores 
en pacients amb MP avançada (grau de recoma-
nació C).

Estudis comparatius

 —Els criteris d’indicació de Duodopa, apomor-
fina en ISC o estimulació cerebral profunda 
(ECP) són idèntics, amb l’excepció de l’edat i 
el deteriorament cognitiu, que és un factor li-
mitant per a l’ECP. La Duodopa està accepta-
da la seva administració en un deterior cog-
nitiu lleu.
 —No hi ha estudis comparatius que avaluïn 
l’eficàcia i la seguretat de la Duodopa enfront 
de l’ECP. 
 —No existeixen estudis comparatius d’eficàcia 
i tolerància de la Duodopa enfront de l’apo-
morfina en ISC.
 —Hi ha estudis comparatius oberts de l’apo-
morfina en ISC i ECP. L’ECP mostra una mi-
llora funcional superior i una major reducció 
de la medicació, encara que s’associa a un dis-
cret deteriorament d’esferes cognitives.

Actualment els criteris d’indicació de cada terà-
pia complexa més utilitzats són [grau de reco-
manació U]:

Indicació absoluta
 —Pacient d’edat superior als 70 anys: Duodopa 
o apomorfina ISC.
 —Pacient amb deterior cognitiu lleu: Duodopa.

 —Pacient intervingut amb ECP sense resultat: 
Duodopa o d’apomorfina ISC.
 —Pacient amb Duodopa sense resultat: ECP o 
apomorfina ISC.
 —Pacient amb apomorfina ISC sense resultat: 
ECP o Duodopa.

Indicació relativa
 —Pacient amb edat inferior a 60 anys i/o amb 
vida molt activa: ECP.
 —Preferències personals del pacient. El neu-
ròleg ha d’oferir totes les possibilitats, inde-
pendentment de si al seu centre es fan un o 
tots tres procediments, i és el pacient qui fi-
nalment pot seleccionar el mètode segons les 
seves preferències.

Estratègia del tractament de 
la malaltia de Parkinson
Factors determinants de 
l’estratègia terapèutica
Dos punts ens ajudaran a determinar quina es-
tratègia farem servir en el tractament farmaco-
lògic de la MP en cada pacient concret:

Bases teòriques 
1- Estimulació dopaminèrgica contínua.
 A principis de la dècada de 2000-2010, s’han 

postulat els beneficis d’aconseguir una esti-
mulació dopaminèrgica contínua dels recep-
tors dopaminèrgics estriatals per aconseguir 
la màxima similitud amb la situació d’estimu-
lació dels receptors en un subjecte no afectat 
de MP. S’ha hipotetitzat que una estimulació 
contínua dels receptors en etapes inicials de la 
malaltia evitaria el desenvolupament futur de 
fluctuacions motores i discinèsies. El desen-
volupament de nous agonistes amb vida mit-
jana llarga (24 h) i compostos de levodopa as-
sociats amb ICOMT van en aquesta direcció.

2- “Levodopafòbia”
 Durant les dècades dels 80 i 90 del segle pas-

sat, predominava el concepte de neurotoxi-

 —Reducció de fàrmacs antiparkinsonians (si 
bé no la dosi equivalent de levodopa). Això 
comporta menys efectes secundaris
 —És un procediment acceptat per a pacients 
amb deteriorament cognitiu lleu.

Inconvenients de la Duodopa®
 —Són freqüents els derivats de la gastrosto-
mia endoscòpica percutània i les fallides en el 
sistema d’infusió (infeccions de l’àrea de gas-
trostomia).
 —Els efectes adversos per l’efecte del propi 
principi actiu són d’índole dopaminèrgica i 
no són molt diferents dels observats amb la 
teràpia convencional per via oral. 
 —Alguns autors suggereixen que els pacients 
amb patologia psiquiàtrica prèvia no són 
bons candidats per a aquesta teràpia. 
 —No s’aconsegueix una reducció de la medica-
ció dopaminèrgica.
 —No s’ha aconseguit confirmar de manera cla-
ra la millora de les discinèsies. 
 —És una tècnica molt cara. El preu de la Duo-
dopa® és superior al de l’estimulació cerebral 
profunda.

Conclusions
La infusió duodenal de levodopa (Duodopa®) 
en la MP avançada i en pacients seleccionats és 
efectiva en la millora de les fluctuacions moto-
res (reducció de períodes off) [grau de reco-
manació C].

Infusió subcutània contínua 
d’apomorfina
Característiques
L’apomorfina en infusió subcutània contínua 
(ISC) s’ha fet servir per al tractament de la MP 
complicada des de fa uns 20 anys. Aquesta tèc-
nica ha estat avaluada en estudis retrospectius 
i oberts prospectius, amb més de 400 pacients, 

tant en monoteràpia com en teràpia afegida a la 
levodopa.

La tècnica és senzilla, però requereix la super-
visió estreta els primers dies pel neuròleg. Una 
vegada establerta la dosi mínima eficaç es pro-
cedeix a inserir el dispositiu i a augmentar la 
dosi fins arribar a un control acceptable dels 
símptomes. Paral·lelament, la medicació no 
imprescindible es redueix fins a suprimir-la. 
L’objectiu, de manera similar a la Duodopa, és 
mantenir el pacient amb la mínima quantitat 
de levodopa possible i amb apomorfina en in-
fusió contínua. 

Avantatges
 —En els estudis efectuats s’aprecia una reduc-
ció del temps off, amb un augment del temps 
on. La millora del temps off oscil·la entre el 
50-60 %. 
 —No hi ha limitacions d’edat dels pacients per 
a ser sotmesos a aquesta tècnica.
 —Absència d’efectes cognitius i conductuals, 
amb l’excepció dels provocats per aquest ago-
nista dopaminèrgic.
 —Absència de mortalitat directa pel procedi-
ment.

Desavantatges
 —Els efectes secundaris més freqüents són 
els problemes dèrmics (especialment nòduls 
subcutanis) i les alteracions psiquiàtriques.
 —Si be hi ha certa controvèrsia, es considera 
que les discinèsies no milloren amb aquests 
procediment.
 —Hi ha un cert percentatge de pacients que no 
tolera el procediment o no arriba a dominar 
els problemes inherents a la inserció de l’agu-
lla en el teixit subcutani o a la manipulació 
del sistema. 
 —Alguns autors suggereixen que els pacients 
amb patologia psiquiàtrica prèvia no són 
bons candidats per aquesta teràpia. 
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• La gran majoria de pacients necessitaran 
que s’afegeixi levodopa a la seva pauta tera-
pèutica abans o durant el segon any a partir 
de l’inici del tractament. Les formulacions 
retardades administrades en dues preses, 
o bé formulacions que continguin ICOMT, 
poden ser les més adequades per comple-
mentar el tractament amb agonistes.

 —En pacients inicials majors de 75 anys i en 
tots aquells en els qual, per un motiu o altre, 
es desitgi aconseguir la millora simptomà-
tica en un temps breu i/o que aquesta mi-
llora sigui ràpida, haurien de començar el 
tractament amb levodopa.
• Les preparacions disponibles de tipus re-

tardat (amb 100 o 200 mg de levodopa) 
permeten una dosificació de dos cops al 
dia, que sol ser suficient per aconseguir, 
amb la titulació adequada, la millora que 
es persegueix. 

• També es pot utilitzar la combinació levo-
dopa, carbidopa i entacapona (Stalevo®). 

• Les formulacions estàndards de levodopa 
poden ser útils especialment en pacients 
que resideixen lluny de la consulta de cara 
a poder fer reajustaments de la dosi per via 
telefònica, ja que es poden partir els com-
primits. Aquest fet no succeeix en prepara-
cions retard i amb Stalevo®.

• Els preparats amb proporció 1/4 entre l’in-
hibidor de la dopadescarboxilasa i la levo-
dopa (Sinemet Plus®, Madopar® i Stalevo®) 
es toleren millor que Sinemet® 250/25 
(proporció 1/10).

Fluctuacions motores simples
Pacients que presenten deteriorament de fi de 
dosi sense discinèsies o amb discinèsies lleus:

 —Si només es pren levodopa, es pot afegir un 
agonista no ergòtic de vida mitjana llarga (ro-
pinirol, pramipexol o rotigotina). 
 —Si prenen levodopa, es poden beneficiar de 
l’ús de preparacions de levodopa retardada 
(Sinemet Retard®, Sinemet Plus Retard®, 
Madopar Retardat) o bé les que afegeixen 

un ICOMT (Stalevo®). Quan es canvia d’una 
substància estàndard a levodopa retarda-
da, es manté la mateixa dosi total, que se sol 
dividir en dues meitats. Aquesta maniobra 
redueix en total la dosi, ja que només s’ab-
sorbeix el 70% de la levodopa retardada en 
comparació amb la dosi estàndard. En alguns 
pacients, la dosi retardada no s’ha d’augmen-
tar i, en altres, s’ha de compensar la disminu-
ció de l’absorció amb un augment de la dosi 
total. Molts pacients hauran d’afegir una pre-
sa més de levodopa (un comprimit de Sine-
met Plus®, ½ de Sinemet® o Madopar®) a la 
primera dosi del matí, si és que, pel fet que 
l’inici de la seva acció és més tardà, la levodo-
pa retardada no produeix una ràpida entrada 
en on. 
 —També es poden fraccionar les preses de le-
vodopa sense augmentar la dosi total: cal-
dran quatre o més dosis diàries (hem de dei-
xar unes 4 hores entre cada presa).
 —També es pot afegir un IMAO-B sense modi-
ficar la resta de medicació.
 —Una altra opció és afegir un ICOMT (enta-
capona) a cada presa de levodopa estàndard.

Si amb els canvis que hem fet apareixen discinè-
sies, convé baixar una mica la dosi de la medica-
ció que hem afegit, amb la qual cosa pot reapa-
rèixer el parkinsonisme; l’objectiu és assolir un 
estat intermedi de discinèsies i parkinsonisme 
que sigui el més confortable possible per al pa-
cient, que ha de ser advertit i conèixer els objec-
tius del canvi, els possibles agreujaments durant 
els ajustaments i, sobretot, la possible aparició 
d’efectes secundaris. 

Discinèsies de pic de dosi importants
Si les discinèsies de pic de dosi són importants 
durant el dia:

 —No es recomana deixar pautes fixes de pre-
paracions retardades diürnes, sinó reservar 
la levodopa retardada per a la darrera dosi de 
la nit i/o primera del matí. 
 —Es recomana reduir la dosi o eliminar 

citat de la levodopa, motiu pel qual calia do-
nar-ne la mínima dosi i com més tard millor. 
Aquest corrent teòric s’ha anat trencat en els 
darrers anys, amb treballs que demostren 
que la levodopa no és neurotòxica i que és el 
fàrmac que produeix una millora més clara 
de les activitats de la vida diària i, per tant, 
no cal tenir por a utilitzar-la si el pacient ho 
necessita.

3-  Neuroprotecció
 Des dels primers treballs amb la selegilina, 

sempre hi ha hagut els dubtes i controvèr-
sies sobre si els IMAO-B tenen algun efecte 
neuroprotector a més del seu efecte simp-
tomàtic.

 Aplicant el sentit comú, davant l’existèn-
cia d’un possible efecte neuroprotector, 
els escassos efectes adversos i la gran fa-
cilitat posològica d’aquests fàrmacs, que-
da justificada plenament la seva utilització 
en fases inicials de la malaltia. Treballs fu-
turs de ben segur ajudaran a aclarir aquest 
punt.

Factors depenents del pacient
1-  Edat

•  Esperança de vida
 Fent una gran simplificació, es considera 

que l’aparició de complicacions motores 
en el tractament dels pacients amb MP 
idiopàtica ocorren a partir dels 5 anys de 
tractament de promig. Cal tenir present 
que l’esperança de vida actual al nostre 
país es troba al voltant dels 80 anys. Per 
tant, amb pacients de més de 75 anys, es 
pot tenir una actitud més decidida i pres-
criure fàrmacs eficaços (levodopa) a dosis 
plenes. En pacients més joves cal tenir una 
actitud més conservadora i utilitzar tota la 
bateria disponible de fàrmacs antiparkin-
sonians. 

•  Tolerància farmacològica
 En pacients de major edat, la tolerància a 

fàrmacs dopaminèrgics és pitjor, en espe-
cial pels seus efectes cognitius. Això fa que 

no sigui aconsellable el tractament amb 
fàrmacs agonistes dopaminèrgics i antico-
linèrgics. 

2-  Grau d’activitat vital
 No tindrem la mateixa actitud davant un pa-

cient jubilat amb poques activitats socials, 
que davant un pacient que vol mantenir una 
activitat laboral i social plena i exigent.

Pautes recomanables
Tenint en compte que el tractament ha de ser in-
dividualitzat i que ha d’intentar satisfer les ex-
pectatives i necessitats de cada pacient, actual-
ment es podrien recomanar les següents pautes 
(algoritmes 3-4): 

Pacients en fase inicial (de novo)
 —En els pacients més joves (menors de 75 
anys) i amb poca incapacitat (estadis I i II de 
Hoehn i Yahr):
• És recomanable iniciar tractament amb un 

fàrmac IMAO-B pel seu suposat efecte mo-
dificador de la malaltia, tenint present que 
també té un efecte antiparkinsonià lleu 
que pot ser suficient en estadis inicials de 
la malaltia. Per la seva facilitat posològica 
i millor perfil d’efectes adversos, la rasagili-
na és l’IMAO-B més recomanat. Depenent 
del grau d’afectació del pacient es pot ini-
ciar un IMAO-B en monoteràpia, per pos-
teriorment (normalment mesos) afegir un 
agonista dopaminèrgic.

• Tractament en monoteràpia amb agonistes 
dopaminèrgics. Se’n pot escollir qualsevol 
dels disponibles al mercat, si bé són més 
recomanables els no ergòtics i de vida mit-
jana llarga (ropinirol, pramipexol i rotigo-
tina en formulacions retardades) per bus-
car estabilització o millora dels símptomes 
durant un temps (mesos o anys, segons els 
casos) i retardar l’inici de levodopa fins que 
l’agonista no sigui capaç de controlar satis-
factòriament la malaltia. 
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àpats principals, evitant la intolerància gàstrica. 
Bloqueja els receptors D2 a l’àrea postrema del 
sòl del IV ventricle. No creua la BHE, per la qual 
cosa no produeix parkinsonisme, com la meto-
clopramida (Primperán®). És indicada per als 
efectes sistèmics, tant de la levodopa com dels 
agonistes dopaminèrgics. Pot ser útil en el trac-
tament de la hipotensió ortostàtica, ja que inhi-
beix la vasodilatació renal produïda per la dopa-
mina perifèrica i augmenta el to simpàtic [grau 
de recomanació C].

Trastorns psiquiàtrics
(trastorn de control d’impulsos, al·lucinacions i 
psicosis)
El tractament dels trastorns psiquiàtrics en la 
MP és un repte complicat. 

 —En primer lloc, en una psicosi d’inici agut, s’han 
de cercar desencadenants, com infeccions, tras-
torns metabòlics o cerebrals estructurals. 
 —El segon pas és intentar rebaixar les dosis i/o 
suspendre el fàrmac, encara que de vegades 
no és possible. S’aconsella retirar els medi-
caments en l’ordre següent: anticolinèrgics, 
amantadina, selegilina, agonistes dopami-
nèrgics i, finalment, reduir la levodopa. 
 —Si les al·lucinacions i la paranoia són impor-
tants malgrat la reducció del fàrmac, o bé si 
el control motor és inadequat, s’ha de con-
siderar l’ús d’un neurolèptic. Estan en desús 
els neurolèptics clàssics, com l’haloperidol, 
ja que empitjoren la clínica de la MP. El trac-
tament actual consisteix en els neurolèptics 
atípics, com la clozapina,, quetiapina i, més 
recentment, ziprasidona. Els neurolèptics 
atípics es defineixen com fàrmacs antipsicò-
tics sense efectes secundaris extrapiramidals 
aguts o crònics. Presenten un menor antago-
nisme dopaminèrgic D2 i un major antago-
nisme serotonèrgic 5HT2A que els clàssics.

El més efectiu és la clozapina (Leponex®), amb 
intensos efectes antipsicòtics i sedants i molt 
pocs efectes extrapiramidals. El 1999 dos estu-

dis multicèntrics doble cec i controlats amb pla-
cebo demostraren la seva eficàcia en les psicosis 
de la MP. Actualment, la clozapina és l’únic anti-
psicòtic atípic amb un benefici confirmat sobre 
la psicosi de la MP sense empitjorament del par-
kinsonisme [grau de recomanació B]. Tanma-
teix, el seu ús està limitat pel perill de produir 
agranulocitosi fatal en el 0,6-1,2% dels casos, per 
la qual cosa necessita una estreta monitorització 
de l’hemograma. Per aquest motiu només s’hau-
ria d’utilitzar en pacients molt afectats i amb 
un bon suport familiar. És eficaç en dosis bai-
xes (inici amb 6,25 mg a la nit amb un augment 
progressiu fins a 25-75 mg/dia). D’altres efectes 
secundaris inclouen letargia, hipotensió ortostà-
tica i sialorrea. Els pacients amb demència res-
ponen pitjor, potser per la incapacitat per tolerar 
els seus efectes adversos. 

La quetiapina (Seroquel®) a dosis inicial de 12,5-
25 mg/dia i 50/100 mg de manteniment (en 
una-dues dosis al dia) probablement millora la 
psicosi de la MP (un estudi preliminar reporta 
que és tan efectiva com la clozapina). Aquest fàr-
mac requereix una vigilància de la tensió arteri-
al a l’inici del tractament (per la possibilitat de 
produir hipotensió postural) i pràcticament no 
té efectes extrapiramidals i anticolinèrgics [grau 
de recomanació C].

La ziprasidona (Zeldox®) a dosis de 20 mg dos 
cops al dia en la MP és, com la quetiapina, una 
bona alternativa a la clozapina. Presenta molt 
poques interaccions farmacològiques, escassos 
efectes secundaris (entre els quals s’inclou cefa-
lea, somnolència, nàusees, restrenyiment i dis-
pèpsia), no precisa ajustaments de dosi i té pro-
pietats antidepressives i ansiolítiques, cosa que 
la fa molt apropiada per utilitzar-la amb ancians 
[grau de recomanació C]. 

Un altre neurolèptic atípic és l’olanzapina (Zyprexa® 
), similar a la clozapina però sense el risc de discràsia 
sanguínia. Inicialment es va pensar que podia ser 
útil en el control de la psicosi de la MP a dosis bai-

l’IMAO-B (si el pacient l’està prenent) i/o 
reduir la dosi de levodopa al nivell anteri-
or que no les produïa. Es pot intentar com-
pensar la disminució de levodopa amb la 
introducció (o l’augment) d’agonistes do-
paminèrgics. 
 —També es pot intentar reduir les dosis indi-
viduals de levodopa i augmentar de manera 
concomitant el nombre de preses. 
 —L’amantadina, com s’ha explicat anterior-
ment, pot ser molt efectiva per a l’alleuja-
ment de les discinèsies. 
 —En les discinèsies difàsiques (amb una fisi-
opatologia diferent) l’augment de la dosi de 
levodopa o la introducció d’un agonista pot 
ajudar temporalment a millorar-les, car so-
vint es deuen a dosis infraterapèutiques. 

Distonia dolorosa del període off
 —Es recomana utilitzar medicacions amb vida 
mitjana llarga (agonistes dopaminèrgics, le-
vodopa retardada o levodopa associada a 
ICOMT).
 —Pot millorar de manera espectacular, i en 
pocs minuts, amb apomorfina subcutània, 
que s’utilitza com a medicació de rescat dels 
períodes off. 

Fluctuacions motores severes
Si malgrat la pauta combinada de levodopa i al-
tres fàrmacs dopaminèrgics el pacient presenta 
fluctuacions motores severes, es poden utilitzar 
diverses estratègies:

 —Levodopa/carbidopa líquida, que s’obté dis-
solent 10 comprimits de Sinemet Plus® o 5 
comprimits de Madopar® (preparats 4/1) 
amb 2 grams de vitamina C cristal·lina en 2 li-
tres d’aigua; la solució resultant és d’1 mg/ml 
de levodopa, que és estable almenys 48 hores 
i més d’una setmana si es conserva al frigo-
rífic. El principal avantatge és que s’aconse-
gueix més ràpidament l’on i la possibilitat de 
realitzar petits ajustaments, per la qual cosa 
pot ser molt útil en pacients molt sensibles a 
petits canvis en la dosi de levodopa. 

 —Com a teràpia de rescat per tractar la severa 
immobilitat que es produeix en els períodes 
off es pot utilitzar l’apomorfina subcutània 
(xeringa o bolígraf injector), i obtenir una 
resposta ràpida (5-20 minuts) i breu (apro-
ximadament una hora). Sempre s’ha d’uti-
litzar juntament amb domperidona per tal 
d’evitar els vòmits. 
 —Manipulació de la dieta: els efectes de la levo-
dopa es poden intensificar evitant la compe-
tició amb les proteïnes, prenent la medicació 
mitja hora abans dels àpats o una hora des-
prés, i triturant els comprimits si és neces-
sari. S’ha de procurar un buidat gàstric tan 
complet com sigui possible, evitant irregula-
ritats en la composició dels menjars, mante-
nir els tres àpats principals del dia i evitar que 
siguin massa forts i redistribuir els menjars 
segons el contingut proteic, tot evitant els 
d’alt contingut proteic quan necessitem més 
resposta (a l’esmorzar generalment). És una 
mica més extremat i no sempre útil prendre 
totes les proteïnes del dia a l’hora sopar. 
 —Es recomana evitar els preparats retardats de 
levodopa en els pacients amb fenomen ‘on-
off’ o fluctuacions motores imprevisibles.

Tractament d’altres 
símptomes de la malaltia de 
Parkinson

Existeix una gran varietat d’aspectes col·laterals en 
la simptomatologia parkinsoniana que requerei-
xen tractaments puntuals. Alguns són de pràctica 
corrent, com els antiemètics, d’altres en determi-
nats pacients, com els antidepressius, i d’altres no-
més s’utilitzen en fases avançades de la malaltia. 

Nàusees i vòmits 
S’utilitza la domperidona (Motilium®). Es co-
mercialitza en solució (xarop) i en comprimits 
de 10 mg. S’administra 15-20 minuts abans dels 
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MP, fins i tot en absència de demència. També 
s’ha descrit la seva eficàcia en les al·lucinacions 
en pacients amb malaltia de cossos de Lewy 
[grau de recomanació C]. El seu ús en aquest 
camp és encara experimental. Es necessiten 
d’estudis controlats de major durada i un major 
nombre de pacients per poder clarificar aquests 
beneficis.

Trastorns del son
 — Insomni: correcció dels factors desencade-
nants en cas de dolors, dificultat per girar-se 
al llit, tremolor o rigidesa; s’ha d’augmentar 
la dosi nocturna de fàrmacs dopaminèrgics 
o administrar levodopa retardada noctur-
na. Sempre cal emprar fàrmacs de vida mit-
jana llarga (ropinirol, pramipexol, rotigoti-
na, formulacions retardades de levodopa). 
En el cas d’insomni per discinèsies, s’han 
de reduir o suspendre els fàrmacs a la nit 
i administrar la darrera dosi de IMAO-B i 
amantadina al migdia, ja que els dos fàr-
macs són capaços de produir insomni [grau 
de recomanació U].
 —Per tal d’evitar l’excessiva somnolència diür-
na s’aconsella retirar ansiolítics durant el dia, 
i l’ús ocasional de te o cafè. Existeixen es-
tudis contradictoris sobre l’eficàcia de mo-
dafinil (Modiodal®), a dosis de 200 mg/dia 
(comp. de 100 mg), per millorar aquest símp-
toma En casos greus es pot plantejar l’admi-
nistració de metilfenidat, simpaticomimètic 
d’acció central (Rubifen®, comp. de 5, 10 i 20 
mg), a dosis de 5-10 mg una-dues vegades/
dia, o selegilina (Plurimen®) [grau de reco-
manació U].
 —Trastorns de conducta del son REM: sus-
pendre ADT o IMAO. Si no millora: clona-
zepam (Rivotril®) a dosis de 0,25 a 1 gr. Si 
s’associa a depressió, amitriptilina nocturna 
(Tryptizol®) a dosis de 10-25 mg [grau de 
recomanació U]
 —Malsons i al·lucinacions: disminuir o elimi-
nar l’última dosi de fàrmac dopaminèrgic o 

ADT. Si persisteixen: eliminar amantadina, 
selegilina o agonistes dopaminèrgics. També 
neurolèptics atípics en dosi baixa nocturna, 
com olanzapina (Zyprexa®) 2,5 mg. 
 —En cas de presentar síndrome de cames in-
quietes: augmentar agents dopaminèrgics a 
la nit. També és útil el clonazepam [grau de 
recomanació B]

Restrenyiment 
 —Modificació de la dieta: augment de líquids, 
fibra i volum de la quantitat ingerida. Aug-
ment de l’activitat física.
 —Suspensió d’anticolinèrgics.
 —Lactulosa (Duphalac®) 10-20 mg/dia o supo-
sitoris de glicerina. Laxants suaus (llet mag-
nesiada) i ènemes: reservar per al restrenyi-
ment refractari.
 —Afegir domperidona [grau de recomanació C].
 — Injecció d’apomorfina: pot ser útil per als pa-
cients amb restrenyiment sever en els perío-
des off. [grau de recomanació U]. 

Problemes urinaris 
(nictúria o incontinència urinària) 

 —Primer pas: reducció de la ingestió de líquids 
a la nit. 
 —Dosis baixes d’amitriptilina (Tryptizol®)
 —Anticolinèrgics: oxibutinina (Ditropan® 5 
mg, tres comp./dia en tres preses) o toltero-
dina (Detrusitol®, Urotrol® comp. de 2 mg, 
un comp. dues vegades al dia) [grau de reco-
manació U].
 —Desmopressina intranasal en esprai per poli-
úria nocturna [grau de recomanació U].
 —Considerar avaluació urològica 

Problemes sexuals 
(disfunció erèctil)

 —Revisar fàrmacs: els betabloquejants, diürè-
tics tiazídics, ansiolítics, digoxina, cimetidi-
na i alguns antidepressius poden causar dis-

xes (2,5-10 mg/dia en monodosi nocturna). Ara bé, 
estudis comparatius amb clozapina i amb placebo 
no han mostrat eficàcia antipsicòtica d’origen far-
macològic i en canvi sí un agreujament dels símp-
tomes parkinsonians. A més, produeix un augment 
de pes i els darrers anys s’ha relacionat amb l’apari-
ció de diabetis mellitus. Per tant, no es recomana la 
seva utilització en la psicosi relacionada amb la me-
dicació de la MP [grau de recomanació B]. 

Cal recordar que la utilització dels antipsicòtics atí-
pics s’ha associat amb arrítmies cardíaques, per-
llongació de l’interval QT en el ECG i hipotensió 
ortostàtica en pacients sense trastorns cardiovas-
culars previs. Aquest fet comporta que cal estar 
vigilant sobres aquestes potencials reaccions ad-
verses, i es recomana un control ECG durant el 
tractament, especialment en pacients amb tras-
torns cardiovasculars coneguts. 

Depressió 
Els antidepressius estan indicats en qualsevol mo-
ment de la MP per tractar la clínica depressiva, si 
aquesta es considera rellevant per al pacient. Els 
principals grups són els inhibidors selectius de la 
recaptació de serotonina (ISRS) i els antidepressius 
tricíclics (ADT); Els ISRS han demostrat la seva efi-
càcia antidepressiva en la MP [grau de recomana-
ció C]. A més, no presenten els efectes secundaris 
anticolinèrgics dels ADT. Els principals ISRS són: 
fluoxetina (Prozac®, Adofen®), paroxetina (Sero-
xat®, Frosinor®, Motivan®), 20-40 mg/dia, i ser-
tralina (Aremis®, Besitran®) de 50 a 100 mg/dia, i 
citalopram (Seropram®, Prisdal®) 30 mg/dia. S’ha 
de tenir precaució per tal de no administrar aquest 
tipus de fàrmacs amb IMAO-B (selegilina, rasagili-
na) pel perill d’una síndrome serotonèrgica i d’una 
crisi hipertensiva. No existeix evidència clara que 
agreugin els símptomes parkinsonians, preocupa-
ció que es basa en la comunicació de casos aïllats i 
sèries retrospectives curtes de pacients. 

Els ADT inhibeixen parcialment la recaptació de 
noradrenalina, serotonina i dopamina, amb dife-

rent intensitat i segons els fàrmacs utilitzats. L’aug-
ment de la biodisponibilitat d’aquests neurotrans-
missors és el responsable de l’efecte antidepressiu. 
Gràcies a la seva acció anticolinèrgica també poden 
millorar la clínica motora. Els efectes secundaris 
més freqüents es deuen en part a aquest mecanis-
me: sequedat de boca, visió borrosa, retenció urinà-
ria. Els productes més utilitzats són l’amitriptilina 
(Tryptizol®) i la imipramina (Tofranil®). L’amitrip-
tilina s’administra a la nit (un comprimit de 10, 25, 
50 o 75 mg) i sol millorar l’insomni. La imipramina 
es presenta en dragees de 10, 25 i 50 mg, i es pren 
al matí pel seu efecte antihipnòtic. Els ADT s’admi-
nistren principalment en depressió refractària a al-
tres fàrmacs o quan es requereix una resposta ràpi-
da [grau de recomanació C].

Finalment, existeix una nova generació de fàr-
macs antidepressius amb acció dual sobre la 
transmissió serotoninèrgica i noradrenèrgica: a 
Catalunya estan disponibles la mirtazapina (Re-
xer i Vastat®) i la venlafaxina (Dobupal®, Van-
dral®); tots dos, encara que falten estudis que 
demostrin la seva eficàcia, podrien ser bons can-
didats per utilitzar-se en pacients parkinsonians. 
La mirtazapina s’utilitza a dosis de 15-30 mg/dia 
i la venlafaxina entre 75 i 200 mg/dia. 

Demència
Un 20-80 % dels pacients afectes de MP desen-
voluparan una demència. Des de fa un temps 
s’ha demostrat que les teràpies que es basen 
en la teoria colinèrgica aplicades a la malaltia 
d’Alzheimer són útils també en la demència as-
sociada a la MP. 

Efectivament, els fàrmacs anticolinesteràsics 
(donepezil, rivastigmina, galantamina) millo-
ren moderadament la cognició i les activitats de 
la vida diària dels pacients amb MP i demència 
[grau de recomanació B]. 

Els anticolinesteràsics poden ser eficaços en el 
tractament de les al·lucinacions visuals de la 
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termini que limiten la mobilitat i l’activitat fun-
cional. Els pacients haurien d’estar informats 
sobre els efectes positius de l’exercici en la mo-
bilitat i l’humor. Un programa d’exercici hauria 
d’incloure l’aeròbic, els estiraments i les activi-
tats de força. L’exercici aeròbic s’hauria de rea-
litzar fins a un 60-70% de la freqüència cardíaca 
màxima. Els exercicis d’estirament es realitzaran 
quan els músculs estiguin calents, i els de força, 
amb pesos lleugers. L’objectiu principal seria mi-
llorar la flexibilitat i la força, però no el volum. 
S’ha d’insistir en els músculs extensors per con-
trarestar les postures flexores típiques de la MP. 
Un objectiu raonable és realitzar una sessió de 
20 minuts tres cops a la setmana. Abans d’ini-
ciar la fisioteràpia, s’han d’excloure altres malal-
ties importants com problemes cardíacs [grau 
de recomanació C].

Fases avançades
Igual que en la MP inicial, els pacients en fases 
avançades també es poden beneficiar d’un exer-
cici regular i dirigit. En aquests estadis és fre-
qüent la fatiga, per la qual cosa s’ha d’instruir els 
pacients en tècniques de conservació d’energia 
per reservar-la per a les principals activitats quo-
tidianes [grau de recomanació C]. 

Psicoteràpia
Els pacients amb MP i les seves famílies hauri-
en de ser assessorats sobre la malaltia. Els grups 
de suport els ofereixen beneficis socials i psicolò-
gics. S’ha demostrat que la interacció amb altres 
persones que han tingut experiències similars 
pot tenir un efecte positiu en el benestar psico-
lògic i pot reduir l’estrès interpersonal. A més, 
es poden aportar idees pràctiques de gran valor 
per abordar problemes específics. Els pacients i 
les famílies poden tenir un grau variable de de-
pressió, ansietat, por davant del futur, estrès o 
preocupació. Les necessitats emocionals canvien 
a mesura que progressa la malaltia. Les necessi-
tats dels pacients i familiars poden ser molt di-
ferents i haurien d’avaluar-se separadament. Les 

famílies tenen habitualment menys suport psi-
cològic que el pacient, però poden, de fet, estar 
desesperades i necessitar ajut a causa de l’impac-
te de la MP en les seves pròpies vides. Els seus 
principals problemes són l’insomni, la depres-
sió, l’estrès causat per la cura física del malalt i 
la preocupació. Un cuidador sa i ben informat és 
essencial per al pacient amb MP, per la qual cosa 
es necessita una bona entesa amb ell per valorar 
l’actuació més apropiada per al pacient [grau de 
recomanació U].

S’hauria de preguntar als pacients i les seves fa-
mílies sobre les seves “xarxes de suport”. Si no 
coneixen altres persones amb MP, se’ls pot pre-
sentar altres pacients i informar-los sobre les as-
sociacions existents a la zona. Un problema per 
als pacients que comencen la malaltia és que els 
grups de suport poden tenir un impacte negatiu, 
i veure altres pacients en estadis més avançats 
de la malaltia pot ser depriment, per la qual cosa 
s’han d’establir grups d’ajuda específica i amb els 
pacients agrupats segons el grau de severitat de 
la malaltia. Els programes psicoeducatius cada 
vegada esdevenen més imprescindibles per do-
nar eines de maneig als afectats per malalties 
cròniques. El programa Edupark creat el 2004 
per la “Comission of the European Union” a tra-
vés del desenvolupament del projectes “Patient 
Education in Parkinson’s Disease” està disponi-
ble a Catalunya.

funció erèctil, i s’han de suspendre o reduir 
en la mesura que sigui possible. 
 —Avaluació mèdica: estudi hormonal.
 —Tractament de la depressió com a causa de 
la impotència (encara que alguns antidepres-
sius produeixen també impotència). 
 —Afegir Sildenafil [grau de recomanació C]. 
 —Afegir agonistes dopaminèrgics, si bé l’evi-
dència és encara insuficient [grau de reco-
manació U]. 
 —Considerar avaluació urològica. 

Hipotensió ortostàtica 
simptomàtica

 —S’han d’eliminar les medicacions antihiper-
tensives en la mesura que sigui possible.
 —Augment de la ingestió de sal i líquids.
 —Elevació del capçal del llit uns 15-20 cm.
 —Domperidona (Motilium®) a dosis de menys 
de 30-60 mg/dia.
 —Si aquestes mesures fallen, es pot afegir:
 —Midodrine, un agonista perifèric alfa-adre-
nèrgic, sense efectes cardíacs [grau de reco-
manació A].
 —Fludrocortisona (esteroide retenidor de sal): 
iniciar a dosis de 0,1 mg/dia, sense superar 
els 0,5 mg/dia [grau de recomanació U].

Disfàgia
 —Dieta tova i homogènia. Espesseïdors en els 
líquids.
 —Augmentar el temps on
 —Menjar durant el temps on
 —Fer atenció a les recomanacions i mesures 
posturals que pot recomanar el logopeda. 
[grau de recomanació U].

Sialorrea
 —Afegir fàrmacs anticolinèrgics. [grau de re-
comanació C].
 —Toxina botulínica a nivell de glàndula paròti-
da. [grau de recomanació B].

Altres tractaments de la 
malaltia de Parkinson

Els enormes avenços realitzats en el tractament 
farmacològic de la MP s’han sumat al progrés sa-
nitari general experimentat per tota la població 
les darreres dècades. El resultat ha estat que l’es-
perança de vida dels malalts parkinsonians vagi 
augmentant progressivament, i en aquest mo-
ment és molt similar a la del grup de població de 
la mateixa edat. L’allargament en l’esperança de 
vida ha d’anar paral·lel a tot un conjunt de mesu-
res adreçades a mantenir o millorar l’estat funcio-
nal de tots els aparells i sistemes, com a comple-
ment imprescindible a l’administració de fàrmacs. 

El tractament farmacològic de la MP té unes limi-
tacions ben conegudes que fan necessària l’aten-
ció complementària global del pacient. Si acon-
seguim mantenir o fins i tot millorar la situació 
general del malalt parkinsonià en diversos aspec-
tes (cardiocirculatori, respiratori, muscular, osteo-
articular, cutani i mucós), estarà en millors condi-
cions per afrontar el declivi progressiu a que porta 
la malaltia. Efectivament, la malaltia i l’edat són 
els dos factors més importants que actuaran so-
bre el malalt i disminueixen de mica en mica el seu 
potencial psicofísic i el seu estat de benestar. 

Un concepte que es va introduint en tota la pràcti-
ca mèdica és la consideració del “malalt en la seva 
totalitat”. El metge, en aquest cas el neuròleg, i tot 
el conjunt de professionals que ha de coordinar, 
com personal d’infermeria, rehabilitador, assistent 
social, cuidador, etc., hauria d’oferir al pacient un 
programa complet d’actuació multidisciplinària 
que abordés totes les seves dificultats i que inten-
tés prevenir-ne d’altres que puguin anar sorgint. 

Fisioteràpia
Fases inicials 
La fisioteràpia és important i beneficiosa per a 
la MP i pot evitar o alentir els problemes a llarg 
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20% No pot fer res sol. Pot ajudar una mica en 
algunes coses. Invalidesa severa.

10% Totalment dependent. Completament in-
vàlid.

0% Disfàgia i incontinència esfinteriana. Al llit.  

  

3.
Nomenclatura

Tremolor: moviment rítmic i oscil·latori d’una o 
diverses parts del cos. 

Hipocinèsia: disminució de la motilitat voluntà-
ria amb lentitud per a la iniciació i execució dels 
moviments voluntaris, i disminució o pèrdua 
dels moviments espontanis i associats.  

Rigidesa: augment del to muscular o augment 
de resistència als moviments passius de tipus 
plàstic, és a dir, es manté igual des del principi 
fins al final de la realització del moviment passiu. 

Discinèsies: complicació amb levodopa a llarg 
termini que consisteix en l’aparició de movi-
ments involuntaris típicament coreïformes (o si-
milars a un ball), però que també poden ser dis-
tònics o mioclònics. 

Fluctuacions motores: es tracta d’una  manifesta-
ció clínica que apareix en fases moderades i avan-
çades de la malaltia, quan la resposta a la levodo-
pa exògena ja no és mantinguda. És un reflex de la 
falta de reserva dopaminèrgica cerebral que condi-
ciona una dependència de l’estriat als nivells circu-
lants dels fàrmacs dopaminèrgics. Es manifesta en 
forma d’alternança de períodes on, durant els quals 
el pacient té una bona resposta antiparkinsoniana, 
i períodes off, en què la resposta a la medicació és 
subòptima i el pacient experimenta un empitjora-
ment de la simptomatologia parkinsoniana.

Al·lucinacions: manifestacions o percepcions 
sensorials que es produeixen sense intervenció 
d’estímuls exteriors.  

1.
Estadis de Hoehn i Yahr

Estadi 0: Sense signes de la malaltia.

Estadi 1: Malaltia bilateral.

Estadi 2: Malaltia bilateral, sense afectació de 
l’estabilitat postural.

Estadi 3: Lleu a moderada malaltia bilateral, 
amb inestabilitat postural.

Estadi 4: Severa alteració; encara capaç de cami-
nar sense ajuda.

Estadi 5: En cadira de rodes o al llit.

2.
Escala de Schwab & 
England de les activitats 
de la vida diària (AVD)

100% Completament independent. Capaç de fer 
totes les tasques sense lentitud ni dificultat. Essen-
cialment normal. No conscient de cap dificultat. 

90% Completament independent. Capaç de fer 
totes les tasques amb cert grau de lentitud i difi-
cultat. Pot trigar el doble del normal. Comença a 
ser conscient de certa incapacitat.

80% Completament independent en la majoria 
de les tasques. Triga el doble del normal. Cons-
ciència de dificultat i alentiment.

70% No completament independent. Més difi-
cultats en algunes tasques. Triga tres o quatre 
vegades més del normal per fer-ne algunes. Pot 
passar la major part del dia en les tasques.

60% Alguna dependència. Pot fer la majoria de 
les tasques, però d’una manera excessivament 
lenta i amb molt d’esforç. Errors i algunes tas-
ques impossibles. 

50% Més dependent. Ajuda en la meitat de les 
tasques: molt lent. Dificultat en quasi tot. 

40% Molt dependent. Pot ajudar en algunes co-
ses, però en pot fer poques sol.

30% Amb esforç pot realitzar algunes tasques o 
començar-les sol. Necessita molta ajuda.
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Tremolor, Rigidesa, Bradicinèsia, falta de destresa
Inestabilitat postural, trastorn de la marxa

Altres: hipòsmia, depressió, restrenyiment, trastorn son rem

SíNo

Anamnesi

Exploració física

Dx sindròmic de parkinsonisme

Sí No

Consum fàrmacs 
inductors de parkinsonisme

Compleix criteris clínics Dx MP 
convencionals i selectius

Retirada

Millora

Parkinsonisme 
Farmacològic

Remetre a 
Atenció Especialitzada 

corresponent

Remetre a
Atenció Especialitzada 
Trastorns del Moviment

sense tractament

No millora

Resultats
patològics

Resultats 
normals

Hidrocefàlia, Alteració tiroïdal
Tumor, Alteració hepàtica 
Malatia vascular cerebral

Exàmens complementaris

Dx etiològic del parkinsonisme

Analítica amb funció hepàtica, 
funció tiroïdal

(Cuprèmia/cuprúria/ceruloplasmina)
Neuroimatge: TC cranial (RM cranial) 

Descartar parkinsonisme secundari 
reversible i/o tractable

Sospita de parkinsonisme neurodegeneratiu

Algoritme I. 
Procés diagnòstic de la MP en l’assistència primària

Neuroprotecció: intervenció que protegeix les 
neurones vulnerables i alenteix o atura la pro-
gressió d’una malaltia.  

Algoritmes
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Algoritme III. 
Pauta terapèutica en la malaltia de Parkinson inicial

Malaltia de Parkinson inicial 
Símptomes interfereixen la qualitat de vida o molestos per al pacient

Edat > 75 , Hohen & Yahr I-III Edat < 75, Hoehn & Yahr I-II

IMAO-B
Levodopa (estàndard o retardada o + ICOMT)

IMAO-B
Agonistes D

Resposta insuficient, progressió Resposta insuficient, progressió

Augmentar levodopa
Afegir agonistes o entacapona

Considerar el diagnòstic
Afegir levodopa (retardada o + ICOMT)

Algoritme II. 
Procés diagnòstic de la MP en l’assistència especialitzada

Retirada fàrmacs parkinsonitzants
Analítica amb funció hepàtica, 
funció tiroïdal, acantòcits
Cuprèmia/cuprúria/ceruloplasmina
Neuroimatge: TC cranial - RM cranial 

Confirmar Dx amb control evolutiu

Resposta a levodopa

Plantejar DATScan si dubte amb 
tremolor essencial, 
distonia amb resposta a levodopa, 
Parkinsonisme iatrogènic, 
parkinsonisme psicogen

Plantejar RM per Dx Df amb altres parkinsonismes

Plantejar possibilitat tests genètics
en casos familiars o juvenils

Malaltia de parkinson idiopàtica

Paràlisi supranuclear progressiva
Degeneració corticobasal
Atròfia multisistema
Demència de cossos de Lewy
Forma rígida M. Huntington
Demència frontotemporal amb 
parkinsonisme
Atròfia dentat-rubro-pal·lido-
Luysiana 
Atàxia espinocerebel·losa     

Trets atípics

Control clínica motora
Atenció clínica no-motora

Plantejar donació de cervell 
per confirmar Dx Histològic

Parkinsonisme farmacològic
Malaltia vascular cerebral
Malaltia de Wilson
Malatia tiroïdal
Malaltia hepàtica
Hidrocefàlia  
Tumor       

Confirmar descartat 
Parkinsonsime secundari

Sospita de parkinsonisme neurodegeneratiu
sense tractament

Anamnesi

Exploració física

Dx etiològic del parkinsonisme

SíNo No

SíNo No
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Algoritme IV. 
Pauta terapèutica en la malaltia de Parkinson avançada

Malaltia de Parkinson avançada

DiscinèsiesFluctuacions motores Alt. psiquiàtriques

Reduir dosi agonistes 
o

Reduir dosi/aug. freqüència levodopa
o

Eliminar Levodopa retard  diürna
o

Eliminar  IMAO-B
o

Eliminar  ICOMT
o

Afegir Amantadina

Levodopa retard o +ICOMT
o

Agonistes vida mitjana llarga
o

Fraccionar levodopa
o

Afegir ICOMT
o

Afegir IMAO-B

1r- Eliminar anticolinèrgics
2n- Eliminar amantadina

3r- Eliminar IMAO-B
4t- Eliminar/reduir agonistes
5è- Eliminar/reduir levodopa

o
Afegir neurolèptic atípic

Descartar infecció 

Mal control

Manipulació dieta
o

Apomorfina sc
o

Levodopa líquida

<70 anys>70 anys

Estimulació cerebral profundaDuodopa
Infusió contínua apomorfina 

Protocol de tractament

Diagnòstic 
i tractament de  
l’Esclerosi Múltiple
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1.
Definicions, 
nomenclatura i criteris 
diagnóstics

Definició

L’Esclerosi Múltiple (EM) és una malaltia in-
flamatòria crònica del sistema nerviós central 
d’origen inflamatori, resultat d’una resposta 
anòmala autoinmune contra les proteïnes de la 

mielina, mediada per cèl·lules T, provocada per 
un o més agents externs en un subjecte suscep-
tible genèticament.

L’expressió clínica més comuna de la malaltia és 
la que segueix un curs Remitent-Recurrent (o 
en brots). Els símptomes clínics més habituals 
són els sensitius (40%) i visuals (35%), seguits 
dels motors (20%), tronc cerebral (16%), cerebel-
losos (15 %) i vesicals (4%). 

Durant la seva evolució les remissions tendei-
xen a ser menys constants i unes dues terceres 
parts dels pacients passen a una forma progres-
siva amb o sense brots intercurrents (fase Se-
cundària Progressiva) amb un empitjorament 
gradual de la seva discapacitat. El temps en què 
es produirà aquesta progressió varia àmplia-
ment, tot i que la mitjana es troba entre uns 
10-15 anys segons diverses sèries. En canvi, 
existeix un petit nombre de pacients que ro-

Diagnòstic 
i tractament de 
l’Esclerosi Múltiple 

Efectes secundaris ......................................343
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Tanmateix, pel subgrup de pacients amb curs 
progressiu o bé per aquells amb forma d’inici en 
brots que han arribat a una puntuació de 4.0 (di-
ficultat per caminar de forma il·limitada) a l’es-
cala de discapacitat modificada de Kurtzke 
(EDSS) aquestes variables no es mantenen. Això 
recolzaria la visió global de l’EM com una malal-
tia amb dues fases que mostrava la Figura 1: una 
fase inflamatòria inicial de durada variable, in-
fluenciada per les variables clíniques i una sego-
na fase degenerativa amb acúmulació progressi-
va de discapacitat, independent de les variables 
clíniques i de l’activitat inflamatòria de la malal-
tia (brots).

En els darrers quinze anys s’han realitzat diver-
sos estudis epidemiològics a l’estat espanyol, 
destacant els de Vélez–Màlaga el 1994, a Vic el 
1995, a Gijón el 1997 i a Calatayud l’any 1998. 
Es calcula una prevalença mitjana de l’EM a l’Es-
tat Espanyol de 60 casos/100.000 habitants (risc 
mitjà). Altres estudis més recents realitzats a ni-
vell d’algunes zones de Catalunya mostren una 
prevalença de 64 casos/100.000 habitants a l’Alt 
Empordà i 72 casos/100.000 habitants a les Ter-
res de l’Ebre (dades encara no publicades). Ac-
tualment s’està realitzant un registre epidemio-
lògic d’Esclerosi Múltiple a nivell de Catalunya 
per tal d’obtenir dades recents sobre la incidèn-
cia de la malaltia en el nostre territori. Les dades 
provisionals obtingudes mostren un increment 
de la incidència de la malaltia, de la mateixa ma-
nera que ho fan estudis realitzats en altres paï-
sos.

Nomenclatura

Esclerosi Múltiple
Les primeres descripcions i nomenclatura de 
la malaltia foren realitzades pel professor Jean 
Martin Charcot (1825-1893) amb els noms de 
“La sclérose en plaques disseminées”, “La sclérose 
multiloculaire” o “La sclérose generalisée” . Quan la 
comunitat científica anglosaxona va traduir els 

seus treballs a finals del segle IX va introduir el 
nom de “Disseminated (cerebrospinal) sclerosis”. 
L’escola Alemanya va utilitzar des de l’inici el ter-
me “Multiple Sklerose” mentre que l’escola france-
sa va seguir amb el terme “Sclérose en plaques”. El 
consens de la terminologia per aquesta malaltia 
va arribar a finals dels anys 90 amb la publicació 
de la primera edició del libre “Multiple Sclerosis” 
per Douglas McAlpine (1980-1981) i col.labo-
radors. Actualment el terme “Multiple Sclerosis” 
(Esclerosi Múltiple) continua vigent.

Brot/Brotada d’EM
(Relapse/Attack)
Dèficit neurològic (de nova aparició o empitjora-
ment clar de símptoma previ) amb una durada 
mínima de 24 hores, en absència de febre o in-
fecció intercurrent. És necessari un interval d’al-
menys trenta dies entre l’inici del primer brot i 
l’inici del següent.

Síndrome neurològica aïllada
(Clinically Isolated Syndrome, CIS)
Dèficit neurològic de presentació aguda-subagu-
da en un adult jove que afecta una única loca-
lització del sistema nerviós central com poden 
ser neuritis òptica, mielitis o síndrome de tronc, 
sense evidència clínica d’altres lesions a l’espai o 
al temps. El risc de desenvolupar esclerosi múlti-
ple dependrà de la demostració de lesions clínica-
ment silents mitjançant la RM, l’estudi de líquid 
cefalorraquidi o els potencials evocats.

Símptomes paroxístics
(Paroxysmal syndromes) 
Episodis breus, freqüents, estereotipats i re-
petitius, de símptomes neurològics, desenca-
denats per algun estímul motor o sensitiu. Els 
més freqüents són la neuràlgia del trigemin, es-
pasmes tònics, disàrtria, atàxia, parestèsies, pru-
rit, diplòpia o acinèsia. Es creu que són deguts a 
transmissions efàptiques a través de les fibres 

mandran assimptomàtics durant diversos anys 
després del primer brot (EM Benigne) i un altre 
petit percentatge (<10%) que desenvoluparan 
una discapacitat progressiva des de l’inici de la 
malaltia, sense recaigudes ni remissions (for-
ma Primària Progressiva). 

La majoria dels pacients debuten amb formes clí-
niques de la malaltia entre els 20-40 anys, tot i 
que els estudis radiològics demostren que la ma-
laltia és subjacent d’una manera subclínica prè-
viament (Figura 1). Les formes d’edat d’inici su-
perior als 50 anys són rares (<12%) i les d’inici 
inferiors a 20 anys són menys del 15%. 

Existeixen estudis que mostren una clara rela-
ció entre l’edat d’inici i la forma evolutiva de la 
malaltia. Per les formes Remitents-Recurrents, 
l’edat mitjana d’inici es xifra als 30 anys, mentre 

que per les formes Primàries Progressives l’inici 
seria als 38 anys aproximadament.

Donada la gran variabilitat de la progressió de 
la discapacitat entre els pacients d’EM, molts 
estudis d’història natural han buscat aquells 
factors predictius que ens permetin seleccio-
nar els pacients amb pitjor pronòstic evolutiu 
a curt termini, per tal d’iniciar un tractament 
més precoç i agressiu. S’han identificat com a 
variables clíniques predictores d’endarreriment 
de l’inici d’una discapacitat irreversible: el sexe 
femení, la menor edat d’inici, el curs en brots 
(RR), l’absència de seqüeles després del primer 
brot, la clínica de debut en forma de neuritis 
òptica, l’absència d’afectació de la via piramidal, 
el menor nombre de brots en els primers anys 
de malaltia i un major interval entre el primer i 
el segon brot. 

Fase inflamatòria Fase I+D Fase degenerativa

Figura 1
Formes clíniques de l’Esclerosi Múltiple
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flamació aguda, mentre que els crònics indiquen 
destrucció tisular persistent amb pèrdua axonal, 
i es correlacionen amb la discapacitat i la pro-
gressió de la malaltia.

Placa Activa d’EM (anatomia 
patològica)
(Acute Plaque)
Àrees mal definides de substància blanca, la 
majoria visibles macroscòpicament, en què els 
espais perivasculars o tota l’àrea, estan infil-
trats per macròfags i limfòcits, amb activació 
de cèl·lules endotelials, edema, astròcits hiper-
tròfics, reducció de la població oligodendroci-
tària i de la mielina, i àrees de remielinització 
presents en el centre de la lesió. S’han descrit 
quatre patrons segons la població predomi-
nant: Encefalomielitis autoinmune mediada per 
cèl·lules T (patrons I i II) i Distròfia Oligodendro-
citària (patrons III i IV).

Criteris diagnòstics 

Davant d’una síndrome neurològica aïllada, el 
neuròleg responsable ha poder respondre a dues 
qüestions:

 —És una Esclerosi Múltiple o es tracta d’una 
altra malaltia inflamatòria amb afectació del 
Sistema Nerviós Central (diagnòstic dife-
rencial).
 —Quin és el risc a curt termini de nous episo-
dis o de desenvolupar discapacitat.

L’objectiu del diagnòstic és evidenciar l’existèn-
cia de dues o més lesions a la substància blanca 
del sistema nerviós central separades topogràfi-
cament i que hagin estat separades en el temps. 

Els primers criteris diagnòstics per l’Escle-
rosi Múltiple es varen publicar l’any 1983 
per Poser et al (taula I) i es dividien tres ni-
vells de certesa diagnòstica (EM clínicament 
definida, EM definidia amb ajuda de labo-

ratori i EM clínicament probable), basant-se 
en la clínica, les troballes de la RM, del LCR i 
dels potencials evocats.

Des de l’any 2001 gràcies a l’avenç de les tècni-
ques de RM el pacient es pot diagnosticar amb 
un sol episodi clínic, sempre que es demostri per 
imatge la disseminació espacial i temporal, se-
gons els criteris de McDonald (taula II), i possi-
bilita el diagnòstic de l’EM en fases més inicials i 
estableix dos únics nivells de certesa diagnòstica 
( EM i possible EM).

La revisió de Polman et al l’any 2005 ajudaren 
a clarificar:

 — la demostració de la disseminació temporal 
de les lesions.
 — la importància de les lesions medul·lars.
 — la simplificació del diagnòstic de l’EM primà-
ria progressiva.

Els darrers criteris proposats enguany pel grup 
europeu MAGNIMS permeten el diagnòstic de 
la malaltia amb un sol episodi i en molts casos, 
amb una sola RM (o en dues si no hi ha lesions 
captants de gadolini).

Tot i el gran ajut d’aquests criteris, cada cop més 
senzills, el diagnòstic d’EM continua essent di-
fícil i precisa de l’exclusió d’altres entitats i d’un 
neuròleg expert. 

parcialment desmielinitzades i tenen bona res-
posta a la carbamacepina.

Si duren més de 24 hores es poden considerar 
com un brot/episodi de la malaltia, segons els 
criteris diagnòstics de McDonald.

Fatiga
(Fatigue)
Manca d’energia, independent de l’activitat física 
realitzada. És un dels símptomes més comuns i 
discapacitants de la malaltia, afecta quasi al 90% 
dels pacients. No es correlaciona amb la discapa-
citat física ni amb la càrrega lesional de la RM.

Fenomen Uthoff
Visió borrosa transitòria amb alteració de la percep-
ció dels colors que s’associa amb l’exercici o l’aug-
ment de temperatura, habitualment en un pacient 
que ha presentat una neuritis òptica prèviament.

Discapacitat
(Disability) 
Presència de limitacions a la vida diària per qual-
sevol disfunció neurològica. A l’esclerosi múltiple 
es valora mitjançant una escala ordinal (Escala de 
discapacitat de Kurtzke –EDSS-) des del 0 (explora-
ció normal) fins a 10 (mort per esclerosi multiple).

Índex de deambulació
(Ambulation Index, AI)
Escala semiquantitativa que mesura la capacitat 
de deambulació d’una forma ordinal. Determina 
deu graus entre 0 (deambulació normal) i 9 (res-
tringit a cadira de rodes i incapacitat de realitzar 
transferències).

Progressió de l’EM
(Confirmed progression)
Augment de la discapacitat mesurada per l’esca-
la EDSS respecte a visita anterior, que es manté 

almenys durant 6 mesos seguits, sense millora 
posterior. Habitualment s’utilitza l’augment d’1 
punt en els estadiatges entre 0-5 i l’augment de 
0.5 punts a partir de l’estadiatge de 5.

The Brief Repeatable Battery
Bateria de cinc tests neuropsicològics acceptada com 
la més sensible per detectar deteriorament cognitiu 
a l’EM, utilitzada com a mesura de distracció inicial 
(sensibilitat del 71%, especificitat del 94%).

MSFC
(MS Functional Composite)
Mesura funcional quantitativa sumatòria de 
l’avaluació de tres aspectes clínics de l’EM: 

 — funció manual (9-Hole Peg Test)
 — funció congnitiva (Paced Auditory Addition 
Test, PASAT)
 —deambulació (temps necessari per caminar 
una certa distància, Time walk-25 feet)

Els resultats es converteixen en un valor numè-
ric, que permet una comparació de la discapacitat 
global entre els diferents pacients, i és molt utilit-
zada com a mesura en assajos clínics.

Lesió Activa per RM
(Active lesion)
Lesions noves, amb augment de grandària o re-
currents a les seqüències T2, o lesions captants 
de gadolini a seqüències T1. L’activitat és degu-
da a episodis recents, nous o recurrents d’aug-
ment de permeabilitat de la barrera hematoen-
cefàlica associada a inflamació activa i disrupció 
de la mielina.

Forats negres a la RM
(Black holes)
Lesions hipointenses a la substància blanca en 
seqüències T1 de la RMN. Els forats negres aguts 
representen àrees d’edema relacionats amb in-
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Taula II A.

Criteris diagnòstics de McDonald (revisió de Polman, 2005)

Presentació clínica 
(brots i exploració)

Proves addicionals necessàries

2 o més brotades i
2 o més signes clínics objectius

Cap (es recomana RM cerebral suggestiva)

2 o més brotades i
signes clínics objectius d’1 lesió

Disseminació a l’espai demostrada per:
•	RM
•	Dues o més lesions suggestives a RM + LCR  

positiu
•	Nou brot en una altra localització

1 brotada i
2 o més signes clínics objectius

Disseminació al temps demostrada per:
•	RM
•	Nou brot clínic

1 brotada i
1 signe clínic objectiu 
(Síndrome clínica aïllada)

Disseminació a l’espai demostrada per:
•	RM
•	Dues o més lesions suggestives a RM + LCR positiu  

i Disseminació al temps demostrada per RM 
o Nou brot clínic

Progressió clínica insidiosa 
suggestiva d’EM 
(EM primària progressiva)

Un any de progressió de la malaltia
i dos dels tres següents criteris:
•	RM positiva (9 lesions a T2 o 4 o més lesions a T2 

amb potencials evocats visuals positius)
•	RM medul·lar positiva (dues o més lesions focals T2)
•	LCR positiu

Taula I.

Criteris diagnòstics de Poser

Esclerosi múltiple clínicament definida

Dues brotades i evidència clínica de dues lesions separades.

Dues brotades, evidència clínica d’una lesió i evidència paraclínica d’una altra lesió separada.

Esclerosi múltiple definida amb suport de laboratori

Dues brotades i evidència clínica o paraclínica d’una lesió, més positivitat de BOC o índex IgG 
elevat en LCR.

Una brotada i evidència clínica de dues lesions separades, més positivitat de BOC o índex IgG 
elevat en LCR.

Una brotada amb evidència clínica d’una lesió i evidència paraclínica d’una altra lesió separa-
da, més positivitat de BOC o índex IgG elevat en LCR.

Esclerosi múltiple clínicament probable

Dues brotades amb evidència clínica d’una lesió

Una brotada amb evidència clínica de dues lesions separades.

Una brotada amb evidència clínica d’una lesió i evidència paraclínica d’una altra lesió separada.

Esclerosi múltiple probable amb suport de laboratori

Dues brotades i positivitat de BOC o índex IgG elevat en LCR

BOC: banda oligoclonal
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2.
Mètodes diagnòstics

Estudi Líquid Cefaloraquidi 
(LCR)

L’estudi del LCR és el mètode que ens pot pro-
porcionar més informació directe del que passa al 
sistema nerviós central (SNC) a causa de l’íntim 
contacte que té amb aquest. Comparada amb la 
biòpsia, la punció lumbar (PL), realitzada amb una 
bona metodologia, és relativament incruenta i se-
gura. Recentment s’ha redactat un protocol con-
sensuat per a la recollida estandarditzada del LCR.

Tests bàsics per a l’estudi del LCR 
en l’EM
Recompte cel·lular.
El recompte cel·lular sol ser normal o presen-
tar una discreta pleocitosi. Recomptes superiors 
a 50 cèl·lules/l han de fer dubtar del diagnòstic 
d’EM i plantejar la possibilitat de trobar-nos da-
vant d’una altra malaltia. 

Avaluació de la funció de la Barrera Hemato-
encefàlica (BHC).
El mètode més efectiu per determinar la integritat 
de la barrera hematoencefàlica és la determinació 
del quocient entre l’Albúmina en LCR i l’Albúmina 
del sèrum ja que aquesta no es sintetitza en el SNC. 
Aquesta relació es modifica amb l’edat del pacient.

Serologies per al diagnòstic diferencial.
Les serologies s’han de realitzar si la simpto-
matologia del pacient pot suggerir la presència 
d’alguna malaltia infecciosa del SNC. Les més 
freqüentment realitzades són les serologies de 

Mycoplasma spp., Borrèlia burgdorferi, sífilis, etc.

Valoració quantitativa de l’increment de sín-
tesi de IgG.
Més d’un 90% dels pacients amb EM té un in-
crement de la síntesi intratecal de IgG. És menys 
específica que la detecció de bandes oligoclonals. 
L’índex més utilitzat és el quocient entre la IgG 
en LCR i la IgG en sèrum. Un valor superior a 0,7 
indica síntesi intratecal augmentada. La síntesi 
es redueix després del tractament amb corticoi-
des i no existeix una correlació entre el grau de 
síntesi i la gravetat del pacient.

Índex de Link i Tibbling:
 IgG LCR

 IgG sèrum  (Normal = 0,46-0,6)

 IgG LCR

 IgG sèrum

Demostració de Bandes Oligoclonals.
La detecció de Bandes Oligoclonals (BOC) en 
líquid cefaloraquidi és el mètode més sensible 
(95%) dels test de laboratori que s’utilitzen en 
aquesta malaltia. La seva absència té un alt valor 
predictiu negatiu per al desenvolupament d’EM.

El patró de bandes es manté constant en el ma-
teix individu al llarg de la seva malaltia i varia 
d’uns malalts als altres. No és influït pel tracta-
ment amb corticoides. Tenen l’inconvenient que 
no són específiques de l’EM, ja que també es po-
den trobar en altres malalties inflamatòries com 
les meningoencefalitis asèptiques, herpes sim-
ple, la SIDA. La presència de BOC pot venir re-
lacionada o condicionada per factors genètics ja 
que s’ha detectat una clara associació amb l’al·lel 
HLA-DRB1*15. 

La tècnica més adequada utilitza sols de 5 a 10 
microlitres de LCR i consisteix en l’enfocament 
isoelèctric, amb una barreja de pèptids sintètics 
(ampholines) en un gel sotmès a un gradient de 
pH aconseguit elèctricament. Les proteïnes si-

Taula II B.

Definicions

LCR positiu

Presència de bandes oligoclonals al LCR (i no al sèrum) o elevació de l’índex IgG

RMN positiva (Disseminació Espai)

Almenys 3 dels 4 criteris
•	  com a mínim 9 lesions a T2 o una lesió captant de contrast
•	  com a mínim 1 lesió infratentorial
•	  com a mínim 1 lesió juxtacortical
•	  com a mínim  tres lesions periventriculars

 (Una lesió medul·lar pot substituir una lesió cerebral)

RM positiva (Disseminació Temps)

Detecció d’una lesió captant de gadolini almenys tres mesos després de la síndrome neurolò-
gica aïllada (i en diferent localització)

Detecció d’una nova lesió a T2 a una RM realitzada almenys 30 dies després de la síndrome 
neurològica aïllada
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Els potencials evocats visuals (PEV) són proba-
blement útils en el diagnòstic d’EM.

Els potencials evocats somatosensitius (PESS), 
sense distinció entre extremitats superiors i in-
feriors, només poden recomanar-se com a pos-
siblement útils.

Els potencials evocats acústics de tronc (PEAT) no 
han presentat suficients evidències per ser re-
comanats com una eina útil en el diagnòstic d’EM.

En l’avaluació inicial d’un pacient amb símpto-
mes indicatius d’EM, independentment de la lo-
calització dels símptomes presentats, els PEV 
són els més sensibles per demostrar la dis-
seminació en espai d’EM (sensibilitat fins a 
un 85%), seguits dels PESS de les extremitats 
inferiors (30%-65%) i finalment pels PEM 
(20%) i PEA (15%). 

L’ús d’una bateria de potencials evocats que inclo-
gui totes les modalitats augmenta la sensibilitat del 
diagnòstic d’EM (60%-85%) encara que no millo-
ra l’especificitat (50%-85%). L’ús de potencials evo-
cats de diverses modalitats ha demostrat ser útil 
per predir el curs de l’EM, i identifiquen pacients 
que tindrien un alt risc de deteriorament clínic.

Els PEV són els únics potencials evocats que 
en els nous criteris diagnòstics de McDonald 
es recomanen de realitzar. Les troballes detec-
tades en els PEV (latència retardada amb morfo-
logia preservada) poden demostrar la presència 
d’una segona lesió asimptomàtica davant d’un 
CIS. Els PEV són d’utilitat fonamentalment en 
els pacients amb escasses anomalies en la RM, 
pacients que no compleixen suficients criteris ra-
diològics per EM, pacients amb forma primària 
progressiva d’EM o pacients amb lesions inespe-
cífiques a la RM (pacients d’edat avançada amb 
factors de risc vascular).

Les altres modalitats de potencials evocats 
(PEV multifocals, PE miogènics vestibulars, 

PE cognitius) estan actualment en investiga-
ció per valorar el seu paper en l’EM o bé ofe-
reixen dades inespecífiques per al seu diag-
nòstic. 

Potencials evocats en el 
seguiment.
El paper dels PE en el seguiment de l’EM està ac-
tualment sota reconsideració, ja que els percen-
tatges d’anomalies d’aquests difereixen segons 
els estudis longitudinals que els han avaluat.

Tomografia de coherència 
òptica (OCT)

La degeneració axonal i neuronal són els proces-
sos responsables de la discapacitat irreversible 
que desenvolupen els pacients amb EM. La reti-
na és una estructura del SNC amb unes caracte-
rístiques úniques, en el sentit que conté axons i 
cèl·lules glials però no mielina, la qual cosa la fa 
ideal per a l’estudi dels processos de neurodege-
neració en pacients amb EM.

 L’OCT és una tècnica no invasiva que permet 
obtenir imatges anatòmiques tridimensionals 
d’alta resolució (≈ 1 µm.) de la retina, entre 8 i 
9 capes en talls de profunditat axial al voltant 
de 2 mm. de forma ràpida i reproduïble. Les 
imatges obtingudes en l’OCT es generen a par-
tir de l’emissió d’un feix de rajos de llum làser 
sobre la retina, el reflex dels quals mesurats en 
magnitud i temps, ofereixen unes dades que 
permeten obtenir mesures quantitatives sobre 
els canvis estructurals de la retina. Aquestes 
dades poden ser de gran utilitat en la detecció 
i seguiment, no només del propi procés neuro-
degeneratiu de l’EM, sinó del possible efecte 
neuroprotector de determinats tractaments. 
El grau de reproduïbilitat interavaluador, in-
traavaluador i en estudis longitudinals, són 
bons.

tuades en un interval de pH entre 6,5 i 9 són 
principalment IgG, seguit d’una tinció immuno-
específica per a les molècules de IgG.

La presència de 2 o més bandes de IgG en el LCR, 
no presents al sèrum, implica síntesi intratecal 
d’ IgG. Hi ha ocasions en les quals poden obser-
var-se també bandes d’IgG al sèrum. Altres ma-
lalties inflamatòries del SNC diferents de l’EM, 
amb freqüència mostren un patró de bandes d’ 
IgG anomenat “en mirall” ja que tenen el mateix 
nombre de bandes en sèrum i LCR.

Es considera que la presència de BOC d’ IgG 
és un factor de risc independent de l’EM. 
És en els pacients amb una RM normal o en els 
que compleixen entre 0 i 2 criteris de Barkhof, 
on la detecció de BOC és clínicament més relle-
vant. En els darrers criteris de McDonald revisats 
(2005), es considera demostració de dissemina-
ció espacial per EM, la síntesi intratecal d’IgG o 
la presència de BOC juntament amb dues o més 
lesions suggestives d’EM a la RM.

Ens els darrers anys, s’està demostrant cada ve-
gada amb més dades científiques que també les 
BOC d’IgM en contra de lípids de mielina (BOC- 
IgM) que tenen un valor pronòstic. Els pacients 
amb presència de BOC-IgM desenvolupen la ma-
laltia més ràpidament i de forma més agressiva 
que els que no les tenen. En un estudi recent es 
demostra que el risc d’una segona recaiguda en 
pacients amb síndrome clínicament aïllada s’incre-
menta unes 40 vegades en els que tenen BOC-
IgM comparativament amb els que no les tenen. 
El temps mitjà per a la recaiguda fou d’uns 3 anys 
pels que només tenien BOC-IgG mentre que els 
que tenien BOC-IgM fou només de 8-9 mesos.

Potencials evocats

Els potencials evocats (PE) mesuren la velocitat 
de conducció de diferents vies nervioses després 
de l’aplicació d’un estímul sensorial. En funció de 

l’estímul emprat, existeixen diferents modalitats 
de PE: 

 —Potencials evocats visuals (PEV).
 —Potencials evocats auditius (PEA).
 —Potencials evocats somatosensorials (PESS).
 —Potencials evocats motors (PEM).
 —Cognitius o de llarga latència P300 (P300)

Els Potencials evocats visuals són els més sen-
sibles per demostrar la disseminació en espai 
d’EM (sensibilitat 85%), seguits dels Potencials 
evocats somatosensorials de les extremitats infe-
riors (sensibilitat 30%-65%) i finalment pels Po-
tencials evocats motors (sensibilitat 20%) i dels 
Potencials evocats auditius (sensibilitat 15%).

A excepció dels PEM i VEP que registren una 
resposta muscular, en la resta el senyal de res-
posta s’obté per mitjana del senyal EEG sincro-
nitzat amb l’estímul. Tenen una morfologia, 
latència i amplitud característiques per a cada 
modalitat, serveixen per detectar lesions si-
lents en el SNC.

Les troballes característiques de desmielinització, 
que són inespecífiques pel que fa a la seva etiolo-
gia, consisteixen en un increment de la latència 
amb preservació de la forma típica del potencial.

Potencials evocats en el 
diagnòstic.
Els PE s’utilitzen en el diagnòstic d’EM per de-
mostrar l’afectació de vies sensitives o motrius 
secundàries a lesions pauci o asimptomàtiques, 
que permetin objectivar la disseminació en espai.

Una anàlisi sistemàtica del paper dels PE en el 
diagnòstic de l’EM realitzat pel Practice parame-
ter de l’American Academy of Neurology estableix 
una sèrie de recomanacions basades en estudis 
d’evidència de classe II: 

En cap dels estudis avaluats els PE no permetien 
realitzar una anàlisi de subgrups en EM. 
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morfologia ovoide amb el seu eix major perpen-
dicular a l’eix anteroposterior dels hemisferis ce-
rebrals. Aquesta característica morfotopogràfica 
s’explica per la predisposició de les plaques des-
mielinitzants a situar-se al voltant de les vènu-
les, que en la substància blanca que envolta els 
ventricles laterals tenen un trajecte perpendicu-
lar a les parets ependimàries (figura 2). La con-
fluència lesional produeix plaques de marges ir-
regulars que, a nivell periventricular i causa de 
la presència d’algunes lesions ovoides, produeix 
el característic marge extern en serra, que és una 
dada d’ajut per diferenciar les plaques d’EM de 
les lesions d’origen vascular cerebral, que tenen 
una major predisposició a afectar la substància 
blanca subcortical (figura 3). Les lesions tenen 
predisposició a situar-se en determinades zones 
anatòmiques, com la substància blanca periven-
tricular (sobretot la posterior), el cos callós, la 
substància blanca juxtacortical i el parènquima 
infratentorial. Les lesions en el cos callós, troba-
lla infreqüent en processos diferents a l’EM, se 
situen preferentment en la superfície subepen-

dimària (marge inferior) o en la seva perifèria 
disposades de forma radial. Aquesta afectació del 
cos callós es considera un marcador sensible i es-
pecífic d’EM i s’identifica millor amb seqüències 
FLAIR obtingudes en el pla sagital, per la qual 
cosa és aconsellable utilitzar aquesta tècnica en 
el diagnòstic inicial de la malaltia (figura 4). Les 
lesions corticals es descriuen amb freqüència en 
els estudis neuropatològics, però són difícils de 
detectar amb RM a causa de la seva petita mida 
i a la dificultat que existeix a diferenciar-les del 
líquid cefaloraquidi. Més fàcils d’identificar mit-

Figura 2

RM cerebral. Seqüències ponderades en den-
sitat protònica (esquerra), i T1 amb contrast 
(dreta) en el pla transversal en un pacient amb 
una síndrome neurològica aïllada. Observeu la 
típica lesió desmielinitzant de morfologia ovoi-
de amb el seu eix major perpendicular a l’eix 
anteroposterior del crani, que a més es realça 
amb el gadolini.

Figura 3

Seqüències transversals FLAIR en un pacient 
amb EM clínicament definida (fila superior) i 
en un pacient amb una malaltia cerebrovascu-
lar (fila inferior). En el pacient amb EM s’ob-
serven lesions característiques en situació 
periventricular, algunes de morfologia ovoide, 
amb el seu eix major perpendicular a les parets 
ventriculars. Noteu les diferents característi-
ques morfotopogràfiques de les lesions d’ori-
gen vascular que afecten predominantment la 
substància blanca subcortical.

Les principals fonts de variabilitat que poden in-
fluir en els resultats de l’OCT són l’edat i els mo-
viments dels ulls. 

Amb l’edat es produeix una disminució del gruix 
retinià i de la capa de fibres nervioses fonamen-
talment a la regió inferior peripapil·lar. Aquestes 
diferències són estadísticament significatives a 
les edats extremes de la vida. Per això s’han de-
senvolupat bases de dades, i creat una normativa 
estàndard ajustada a l’edat amb exploracions ob-
tingudes a partir de 328 subjectes normals que 
van dels 18 als 85 anys.

Alguns dels dispositius més moderns posseeixen 
un sistema que corregeix els petits desplaçaments 
de la retina a causa del moviment involuntari de 
l’ull, i fan un reposicionament de les coordenades 
de la imatge obtinguda pel làser principal que fa la 
lectura en profunditat. Aquest sistema funciona 
si les oscil·lacions són petites; en pacients amb un 
tremolor cefàlic important, aquestes oscil·lacions 
poden impossibilitar-ne la lectura.

L’OCT s’ha començat a utilitzar en els darrers anys 
en els estudis diagnòstics i de seguiment de l’EM. 
S’ha trobat correlació entre resultats d’ OCT i es-
tudis de RMN que utilitzen tractografia o difusió, 
mesures d’atròfia cerebral i escala clínica de disca-
pacitat, i indica que aquesta tècnica pot ser un bio-
marcador estructural vàlid i reproduïble per avaluar 
la pèrdua axonal en l’EM. Fins i tot estudis recents, 
suggereixen que els resultats d’ OCT varien segons 
el subtipus clínic i evolutiu de la malaltia.

Malgrat l’OCT sigui una tècnica incruenta, ràpida, 
precisa i reproduïble, i ens ofereix valors que es 
correlacionen bé amb altres paràmetres que me-
suren la discapacitat o la progressió de la malaltia 
respecte al grup, però no tant a nivell individual.

En el moment actual, l’OCT és una tècnica que 
s’utilitza bàsicament en investigació i que encara 
no s’ha validat totalment com un marcador bio-
lògic per a l’EM. 

Ressonància magnètica nuclear 

La ressonància magnètica (RM) és la tècnica més 
sensible en la identificació de les plaques desmi-
elinitzants que caracteritzen l’esclerosi múltiple 
(EM), ja que les detecta en més del 97% de pa-
cients amb EM clínicament definida. Com a con-
seqüència d’aquesta alta sensibilitat, la RM s’ha 
convertit en una tècnica essencial, no només en 
el diagnòstic de l’EM, sinó també com a marca-
dor pronòstic en la fase inicial de la malaltia, tant 
pel que fa a la predicció de recurrències clíniques, 
com a la gravetat de la discapacitat futura, a més 
de contribuir tant a la millor comprensió de la 
seva història natural com en l’avaluació, bé com 
a marcador intermedi o definitiu, de l’eficàcia de 
nous tractaments.

Semiologia general de l’EM
Seqüències potenciades en T2
Totes les plaques d’EM es mostren, amb indepen-
dència del seu substrat patològic o fase evoluti-
va, hiperintenses en les seqüències ponderades 
en densitat protònica i T2. Aquesta hiperintensi-
tat, que per si mateixa és un signe poc específic, 
tradueix un augment en la concentració tissular 
d’aigua lliure; però no reflecteix la contribució de 
l’edema, desmielinització, inflamació, lesió axo-
nal, gliosi o remielinització en la composició de 
la placa. Això explica, parcialment, la feble corre-
lació existent entre el volum lesional mesurat en 
les seqüències ponderades en T2 i el grau de dis-
capacitat neurològica que presenten els pacients 
amb EM.

Típicament, les lesions visibles en les seqüèn-
cies potenciades en T2 són múltiples i de mida 
petita (gairebé sempre menors de 25 mm), tot 
i que de vegades arriben a una grandària ma-
jor a causa de la confluència lesional o l’existèn-
cia de lesions pseudotumorals. Aquestes lesions 
mostren, generalment, una morfologia nodu-
lar; però, en la majoria de pacients amb EM clí-
nicament definida, hi ha almenys una placa de 
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Seqüències potenciades en T1
Entre el 10-20% de les lesions visibles en den-
sitat protònica/T2 s’identifiquen en les se-
qüències potenciades en T1, en forma d’hi-
posenyal, en relació amb la substància blanca 
d’aparença normal. Aquest hiposenyal probable-
ment reflecteix un substrat patològic diferent en 
funció que la lesió sigui activa o crònica. En les 
primeres reflecteix la presència d’edema i graus 
variables de desmielinització, i el seu hiposenyal 
pot desaparèixer o, almenys, reduir-se en inten-
sitat i grandària de forma progressiva a mesura 
que es resol el procés inflamatori i es produeix 
remielinització. En les plaques cròniques, l’hipo-
senyal és persistent i reflecteix la presència de 
destrucció tissular irreversible. Per tant, aques-
ta hiposenyal crònica diferencia entre aquelles 

lesions desmielinitzants que histopatològica-
mente tenen escassa destrucció tissular i que es 
mostren isointenses amb la substància blanca 
normal, de les que tenen un alt grau de destruc-
ció tissular i de disminució en la densitat axo-
nal. Aquesta diferència en les característiques de 
les lesions augmenta l’especificitat de la RM en 
la detecció de lesions funcionalment significati-
ves, tal com han demostrat diversos estudis en 
què utilitzant el volum lesional mesurat en T1, 
han obtingut millors correlacions amb la pro-
gressió clínica de la malaltia que l’obtinguda uti-
litzant el volum lesional en T2. Aquestes lesions 
hipointenses cròniques o irreversibles són més 
freqüents en les formes secundàries progressi-
ves que en les formes recurrents-remitents; això 
indica que, en un determinat moment de la ma-
laltia, els mecanismes de reparació es fan insufi-
cients i es produeix una progressiva destrucció 
tissular que coincideix amb la progressió de la 
simptomatologia clínica (figura 8). Els resultats 
d’assaigs clínics suggereixen que alguns fàrmacs 
immunomoduladors tenen un probable efecte 
neuroprotector en produir una disminució en la 
proporció de lesions actives que evolucionen a 
forats negres irreversibles. Aquestes lesions apa-
reixen per causes poc conegudes, inhabituals en 

Figura 6

RM cerebral. Seqüències potenciades en T2 
(esquerra), densitat protònica (centre) i FLAIR 
(dreta) en el pla transversal en un pacient amb 
EM clínicament definida. S’observen múltiples 
i petites lesions desmielinitzants supratento-
rials i en la fossa posterior. La seqüència FLAIR 
mostra de forma lleugerament més evident 
que les seqüències ponderades en T2 i densi-
tat protònica les lesions supratentorials, però 
és clarament inferior en la detecció de les le-
sions infratentorials.

Figura 7

Lesions infratentorials. Imatges potenciades 
en T2, i FLAIR en tres pacients durant la fase 
inicial de la malaltia. Les lesions infratentori-
als tenen una clara preferència per situar en 
els peduncles cerebel·losos mitjans (fletxa en 
imatge esquerra), a la perifèria de la protube-
rància (fletxa en imatge centre) i al terra del IV 
ventricle (fletxa en imatge esquerra).

jançant RM són les lesions juxtacorticals (figu-
ra 5) que es detecten fins a un 66% de pacients 
en EM clínicament definida. Aquestes lesions, 
que es consideren una troballa específica en el 
diagnòstic inicial de la malaltia, afecten les fi-
bres en “U” especialment en els lòbuls frontals, 
i la seva presència es correlaciona amb l’existèn-
cia de trastorns neuropsicològics. Les seqüències 
FLAIR, que han demostrat una elevada sensibili-
tat en la detecció de lesions juxtacorticals i peri-
ventriculars, tenen una baixa sensibilitat per a la 
detecció de les lesions infratentorials (figura 6), 
per això no és recomanable la seva utilització de 
forma aïllada en l’estudi per RM de pacients amb 
una síndrome neurològica aïllada o una EM clí-
nicament definida.

Les seqüències de doble inversió-recupera-
ció (DIR) s’han introduït recentment en l’arsenal 
tècnic de la RM. Aquestes seqüències utilitzen 
un doble pols de saturació que anul·la el senyal 
del líquid cefaloraquidi i de la substància blanca. 
Com a resultat, la substància blanca apareix hi-
pointensa, el que permet un major contrast amb 
les lesions desmielinitzants (hiperintenses). Les 
seqüències DIR milloren el contrast de les le-
sions corticojuxtacorticals (figura 5) i infratento-

rials, i incrementa la sensibilitat en la detecció 
d’aquest tipus de lesions en comparació amb les 
seqüències clàssiques (T2 i FLAIR). La limita-

da disponibilitat en els equips actuals i una baixa 
relació senyal-soroll, que obliga a temps d’adqui-
sició relativament llargs, són factors que n’han 
limitat l’aplicació en la pràctica clínica.

La detecció de lesions en el parènquima infra-
tentorials contribueix de manera significativa 
a l’increment de l’especificitat diagnòstica de la 
RM en l’EM. Aquestes lesions afecten de forma 
preferencial les superfícies cisternals de la protu-
berància, els peduncles cerebel·losos mitjos i el 
terra del IV ventricle (figura 7), en contraposició 
a les lesions d’origen isquèmic, que es localitzen, 
predominantment, a la substància blanca central 
de la protuberància. Les lesions en el tronc solen 
ser de mida petita, tot i que a mesura que la ma-
laltia progressa poden fer-se confluents.

Figura 5

RM cerebral en un pacient amb EM clínicament 
definida. Seqüències ponderades en densitat 
protònica, T2, fast-FLAIR i DIR en el pla trans-
versal. S’observa una lesió juxtacortical frontal 
dreta. La lesió s’objectiva millor en les seqüèn-
cies fast-FLAIR i DIR.

Figura 4

RM cerebral. Seqüència fast-FLAIR en el pla 
sagital en pacient amb un primer episodi clínic 
suggestiu de tenir un origen desmielinitzant. 
S’observen lesions focals hiperintenses en la 
superfície subependimàtica del cos callós.
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la malaltia, i és menor en les formes benignes 
que en les formes remitents-recurrents, i en les 
formes secundàries progressives que en les re-
mitents-recurrents. En la forma primària pro-
gressiva les lesions actives són poc freqüents, i 
reflecteixen un menor grau d’inflamació d’aques-
ta forma clínica de la malaltia.

Diversos estudis han demostrat que el nombre i 
volum d’aquestes lesions actives prediuen l’apa-
rició i gravetat de recurrències clíniques, i el de-
senvolupament d’atròfia cerebral, però no són 
bons índexs predictors del grau de progressió de 
la discapacitat neurològica.

L’administració intravenosa de compostos que 
contenen gadolini està contraindicada o s’ha de 
fer amb precaució en pacients amb insuficièn-
cia renal moderada / greu (fallada renal aguda o 
estadis de malaltia renal crònica 3, 4 i 5), pacients 
que rebran o han rebut un trasplantament he-
pàtic i nounats, a causa del risc de desenvolupar 
una fibrosi sistèmica nefrogènica. Aquest risc es 
minimitza amb l’administració de les dosis míni-
mes necessàries i amb la utilització de compos-
tos de gadolini amb una major estabilitat. També 
s’ha de valorar amb precaució administrar con-
trast a pacients gestants i en lactància, ja que 
el gadolini travessa la barrera placentària i s’ex-
creta amb la llet, per això s’incorpora al fetus o el 
lactant l’ingereix, i en tenir un desenvolupament 
renal incomplet presenten un risc potencial de 
desenvolupar una fibrosi sistèmica nefrogènica. És 
per això que s’aconsella postposar estudis de RM 
de seguiment en pacients amb EM gestants o en 
període de lactància.

Atròfia cerebral
Està ben demostrat que els pacients amb EM 
desenvolupen de forma progressiva atròfia ce-
rebral. Els mecanismes pels quals es produeix 
aquesta atròfia progressiva no són clars, enca-
ra que sembla evident que, almenys de forma 
majoritària, es deuen a una pèrdua axonal i mi-
elínica. La relació entre la presència de lesions 

focals en el teixit cerebral i l’atròfia no està ben 
determinada, i hi ha una dissociació temporal 
entre el desenvolupament progressiu d’atròfia i 
el volum de lesions focals. Aquesta dissociació 
suggereix l’existència d’altres mecanismes en el 
desenvolupament d’atròfia, com poden ser la 
presència d’una alteració difusa microscòpica 
en la substància blanca i en la substància grisa 
cortical i subcortical. La quantificació del volum 
cerebral mitjançant RM s’utilitza com a mesura 
del grau d’atròfia en pacients amb EM. Estudis 
longitudinals han mostrat com el grau d’atròfia 
progressa en alguns pacients, i que aquesta pro-
gressió es correlaciona amb un empitjorament 
de la discapacitat (figura 10). La mesura del vo-
lum cerebral es pot calcular d’una forma relati-
vament senzilla a partir de l’obtenció d’imatges 
ponderades en T1 a les quals se’ls apliquen 
programes automàtics de segmentació global o 
regional que delimiten el contorn del parènqui-
ma encefàlic i delimiten selectivament la subs-
tància blanca i gris, i s’obtenen dades quantita-
tives i reproduïbles del volum del parènquima 
encefàlic (figura 11).

La pèrdua de volum cerebral, que és aproximada-
ment quatre vegades més gran en pacients amb 
EM que en la població normal, es produeix prin-
cipalment a costa de la substància grisa, fins i tot 
en les fases inicials de la malaltia. Comparativa-
ment amb l’anàlisi volumètrica global cerebral o se-
lectiva de la substància blanca, l’anàlisi volumètrica 
selectiva de la substància grisa es correlaciona mi-
llor amb el grau de discapacitat i la presència d’al-
teracions neurocognitives en pacients amb EM. 
A més, la detecció d’atròfia de la substància grisa 
és l’única forma quantitativa d’avaluar, mitjan-
çant RM, el dany cortical en pacients amb EM, 
donada la insensibilitat de les tècniques conven-
cionals a detectar l’extensió lesional en aquesta. 
Tot i que la quantificació del volum cerebral s’ha 
utilitzat com un marcador del grau d’atròfia, la 
disminució del volum cerebral no sempre és el 
resultat de la pèrdua irreversible de teixit, és a 
dir del desenvolupament d’atròfia, sinó d’altres 

el parènquima infratentorial i pràcticament ine-
xistents en la medul·la espinal i en el nervi òptic, 
àrees anatòmiques que són especialment relle-
vants en la progressió de la discapacitat.

Seqüències potenciades en T1 amb gadolini
La utilització de seqüències potenciades en 
T1 en combinació amb la injecció de con-
trast paramagnètic (gadolini) permet identi-
ficar de forma selectiva les lesions amb activitat 
inflamatòria. El gadolini té un poderós efec-
te paramagnètic que indueix un escurçament 
dels temps de relaxació longitudinal (T1). En 
condicions normals, el gadolini no travessa la 
barrera hematoencefàlica i, per tant, no modi-
fica el senyal de ressonància del teixit cerebral. 
No obstant això, quan hi ha un increment en 
la permeabilitat de la barrera hematoencefàli-
ca, el gadolini la travessa i produeix un escur-
çament del T1 (hiperintenses) en el teixit adja-
cent. Aquest realç amb el gadolini, que sembla 
ser un esdeveniment constant i precoç en les 
lesions d’EM de nova aparició, almenys en les 
formes recurrents de la malaltia, pot adoptar 
diferents formes (nodular, anell complet, anell 
incomplet) (figura 9) . La presència d’un realç 
perifèric incomplet és un signe altament especí-
fic de lesions desmielinitzants, i és de gran ajut 
per diferenciar lesions desmielinitzants pseu-
dotumorals de lesions tumorals o infeccioses. 
Els segments de la perifèria de la lesió en els 
quals no existeix realç coincideixen amb el mar-
ge de la lesió que contacta amb substància gri-
sa, on les plaques tenen una menor infiltració 
inflamatòria i una menor disrupció de la barre-
ra hematoencefàlica. El realç amb el contrast de 
les lesions agudes és reversible i té una durada 
mitjana de 3 setmanes, si bé en un 3% dels ca-
sos ho fa durant més de dos mesos. De vega-
des aquest realç pot reaparèixer en la perifèria 
de lesions cròniques reactivades. La utilització 
de seqüències amb contrast té rellevància en el 
diagnòstic inicial de la malaltia tant per demos-
trar disseminació espacial com temporal de les 
lesions desmielinitzants. També té rellevància 

en els estudis de seguiment que pretenen valo-
rar el grau d’activitat inflamatòria i progressió 
lesional.

La incidència de lesions que es realcen amb el 
contrast varia en funció de la forma clínica de 

Figura 8

RM cerebral. Seqüències potenciades en T2 
(esquerra), T1 (centre) i T1 amb contrast (dreta) 
en el pla transversal en pacient amb EM se-
cundària progressiva. Observeu com moltes de 
les lesions visibles en les seqüències T2 són hi-
pointensa en les seqüències T1, sense mostrar 
realç després de l’administració de contrast 
(forats negres irreversibles).

Figura 9

RM cerebral. Seqüències potenciades en T2 
RM cerebral (seqüències potenciades en T1 
després de l’administració de contrast) en 3 
pacients diferents que mostren lesions amb 
activitat inflamatòria. Noteu els diferents ti-
pus de realç: nodular (esquerra), en anell (cen-
tre), i en anell incomplet (dreta). Aquest últim 
patró de realç és molt característic de les le-
sions inflamatori-desmielinitzants.
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Figura 13

ment, molt extenses en comparació amb les que 
afecten el parènquima cerebral.

En aproximadament el 50% dels pocs pacients 
amb EM clínicament definida que presenten un 
examen de RM cerebral normal, s’identifiquen 
lesions medul·lars compatibles amb plaques des-
mielinitzants, de manera que un estudi medul·lar 
complet està indicat en pacients amb EM clínica-
ment definida quan la RM cerebral sigui normal 
o amb lesions poc específiques. La detecció amb 
RM de lesions incidentals a la medul·la espinal 
en subjectes sans és un fet infreqüent, al contra-
ri del que passa en el parènquima encefàlic, on 
s’observen focus d’hipersenyal en les seqüències 
potenciades en T2 fins al 50% de subjectes ma-
jors de 50 anys d’edat. Per aquesta raó, la pràctica 
d’una RM medul·lar està especialment indicada 
en el diagnòstic inicial de pacients amb formes 
d’inici tardà, com són les primàries progressives, 
on pot ser difícil diferenciar plaques desmielinit-
zants de lesions incidentals o isquèmiques. En 
aquests casos, la detecció de lesions a la medul·la 
espinal recolzaria el diagnòstic d’EM.

Les lesions a la medul·la espinal adopten, amb 
freqüència, una morfologia ovoide amb el seu 
eix major orientat en sentit crani-caudal, i es 
localitzen tant en l’àmbit central com anterior 
i posterior, tot i que tenen una predisposició a 
situar-se perifèricament i a afectar els cordons 
posteriors. Les lesions no solen ser majors de 
dos cossos vertebrals en la seva extensió crani-
caudal ni més del 50% de l’àrea transversal, i la 
majoria es localitzen a nivell cervical o dorsal su-
perior (figura 12).

Aquestes plaques medul·lars no tenen caracterís-
tiques expansives, a excepció d’algunes plaques 
agudes, les quals es realcen amb el gadolini per 
indicar activitat inflamatòria. En aquests casos 
poden plantejar un problema de diagnòstic dife-
rencial amb lesions tumorals.

L’atròfia medul·lar és una troballa relativament 
freqüent en les formes progressives de la malal-
tia (figura 13). Aquesta atròfia és més evident en 
el segment cervical i no guarda relació amb el vo-
lum lesional en T2 cerebral o medul·lar. L’origen 

Figura 12

Segmentació automàtica regional cerebral. 
A RM cervical (seqüències ponderades en T2 
en plans sagital i transversal) en pacient amb 
EM clínicament definida. S’observen múlti-
ples lesions desmielinitzants amb una exten-
sió craniocaudal que no supera els dos cossos 
vertebrals i sense característiques expansives, 
que no afecten completament l’àrea transver-
sal medul·lar.

RM medul·lar. Quantificació de l’àrea trans-
versal del segment medul·lar cervical a temps 
basal (fila superior) i 6 anys més tard (fila infe-
rior). Imatges ponderades en T1 en el pla trans-
versal obtingudes a partir d’una seqüència 3D 
en el pla sagital. Observeu la disminució de 
l’àrea transversal medul·lar després de 6 anys 
de seguiment (àrea medul·lar de 68,6 mm2 en 
l’estudi inicial i 54,9 mm2 en el de seguiment).

fenòmens relacionats amb la pròpia EM o per 
l’efecte de determinats tractaments amb efecte 
antiinflamatori (corticoides, immunoduladores). 
De fet, la pròpia inflamació o la gliosi relaciona-
des amb la malaltia, així com els fenòmens de re-
mielinització subsegüents, poden ser causa d’un 
augment de volum cerebral. En sentit invers, la 
desmielinització, la deshidratació, la resolució 
dels fenòmens inflamatoris, poden comportar 
reduccions (de vegades transitòries) del volum 
cerebral (pseudoatròfia cerebral).

Alguns assaigs clínics han demostrat que els fàr-
macs immunomoduladors aprovats per al trac-
tament de la malaltia (interferons, acetat de gla-
tiràmer, natalizumab) són capaços de frenar la 
pèrdua de volum cerebral. L’absència de resultats 
positius en alguns assajos és possible que hagi 
estat deguda a l’efecte de pseudoatròfia per reso-
lució de la inflamació, descrit anteriorment; fe-
nomen que es produeix durant els primers me-
sos després de l’inici d’aquests tractaments i que 
és més evident en pacients amb important ac-
tivitat inflamatòria. Una manera de minimitzar 
l’efecte de la pseudoatròfia quan es pretén analit-
zar el grau real d’atròfia cerebral en pacients sota 
tractament immunomodulador és utilitzant la 
fracció de substància grisa cerebral, ja que les va-
riacions en el seu volum es veurien menys influï-
des per la resolució de la inflamació.

Afecció medul·lar
La presència de lesions a la medul·la espinal en 
pacients amb EM clínicament definida és d’apro-
ximadament el 90%. Aquesta prevalença és molt 
menor en les fases inicials de la malaltia, espe-
cialment en aquelles que no s’inicien amb una 
síndrome medul·lar. No obstant això, fins i tot 
en aquests pacients, la RM detecta lesions sub-
clíniques a la medul·la espinal en el 30-40% dels 
casos. En canvi, en les formes progressives, es-
pecialment les secundàries progressives, les le-
sions medul·lars es detecten pràcticament en la 
totalitat dels pacients. En les formes primàries 
progressives, les lesions medul·lars són, general-

Figura 11

Segmentació automàtica regional cerebral. A 
partir de seqüències T1 (esquerra) s’apliquen 
programes que permeten realitzar una anàli-
si volumètrica selectiva de la substància grisa 
(centre) i de la substància blanca (dreta).

Figura 10

Estudi seriat (10 anys) de RM (imatges ponde-
rades en T1) en un pacient diagnosticat d’EM. 
Observeu la progressió en el grau d’atròfia ce-
rebral (augment de la mida ventricular), que 
s’acompanya d’un augment en el nombre i 
grandària les lesions hipointensa en T1, troba-
lla que probablement reflecteix una disminució 
progressiva de la capacitat remielinitzar.
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com són la desmielinització greu i la destrucció 
axonal. Entre aquestes tècniques, cal destacar 
l’estimació del grau de dany axonal a partir de 
la quantificació de la concentració de N-aceti-
laspartat obtinguda mitjançant espectroscò-
pia de protó, la quantificació del grau de mieli-
nització a partir de la relació de transferència 
de magnetització, i la utilització de seqüències 
de difusió que caracteritzen parcialment el subs-
trat lesional de les lesions macroscòpiques i mi-
croscòpiques i que mesuren la integritat i orga-
nització de les fibres axonals. Finalment la RM 
funcional s’ha utilitzat en pacients amb EM 
per avaluar l’efecte de la neuroplasticitat cere-
bral que explicaria, almenys parcialment, la dis-
sociació clínic radiològica en aquests pacients. 
No obstant això la rendibilitat d’aquestes tècni-
ques no convencionals en el diagnòstic i el se-
guiment de l’EM és limitada fora d’estudis ex-
perimentals o d’assaigs clínics, de manera que 
en general el seu ús no està justificat en els es-
tudis de RM tant diagnòstics com de seguiment 
en la pràctica clínica.

Espectroscòpia de protó.
L’espectroscòpia de protó (1H-ERM) és una 
tècnica que permet obtenir, en pacients amb EM, 
informació bioquímica de les alteracions patolò-
giques existents en lesions visibles en les seqüèn-
cies T2 i en el teixit aparentment normal. Hi ha 
certa controvèrsia en la literatura en relació amb 
el valor diagnòstic de la 1H-ERM en l’estudi de 
lesions pseudotumorals d’origen desmielinit-
zant per diferenciar-les de processos tumorals. 
Així, alguns autors, apunten que no hi ha prou 
diferències en el patró espectral entre els dos pro-
cessos (disminució de n-acetil aspartat, elevació 
de la colina i de lípids), mentre que altres sí que 
les troben, especialment quan s’utilitzen temps 
d’eco diferents i es realitza una anàlisi quantita-
tiva de diferents metabòlits, entre els quals s’in-
clou el mioinositol. Per tant, si bé la 1H-ERM es 
pot utilitzar en casos seleccionats per a la carac-
terització de lesions pseudotumorals, cal ser pru-
dent a l’hora de prendre decisions diagnòstiques 

i terapèutiques únicament fonamentades en les 
seves troballes. La 1H-ERM és capaç de detectar 
alteracions bioquímiques en la substància blanca 
d’aparença normal en pacients amb EM (dismi-
nució de n-acetil aspartat, elevació de la colina) 
(figura 14); i en estudis experimentals, aquestes 
dades s’han utilitzat en l’avaluació de la progres-
sió de la malaltia. Un resum de les alteracions de-
tectables amb 1H-ERM en l’EM, tant en les le-
sions macroscòpiques com en el teixit cerebral 
d’aparença normal s’inclou a la taula III.

La complexitat tècnica dels estudis de 1H-ERM, 
la seva limitada reproductibilitat i el cost en 
temps han impedit el seu ús com a tècnica d’uti-
litat clínica en pacients amb EM. A més, els re-
sultats en assaigs clínics, encara que en ocasions 
han demostrat recuperacions significatives del 
patró espectral en pacients en tractament amb 
fàrmacs immunomoduladors, s’han obtingut en 
petits grups de pacients reclutats de forma uni-
cèntrica. Per tant, no hi ha dades suficients que 
justifiquin l’ús de la 1H-ERM en el diagnòstic i 
seguiment de pacients amb EM.

Transferència de magnetització
Aquesta tècnica de RM permet obtenir dades 
quantitatives, a partir de la relació de transfe-
rència de magnetització (MTR), que mesuren 
de manera indirecta el grau de mielinització, tant 
de les plaques desmielinitzants macroscòpiques 
com de la substància blanca i grisa d’aparença 
normal. Alguns estudis han demostrat com els 
valors de MTR varien durant l’evolució de les 
plaques desmielinitzants, i com aquesta variació 
s’explica per la progressió en el grau de desmie-
linització (disminució dels valors de MTR) o pel 
desenvolupament de remielinització (increment 
dels valors de MTR). Aquesta capacitat dels va-
lors de MTR de quantificar, encara que de for-
ma indirecta, el grau de mielinització d’una placa 
en estudis longitudinals fa que aquest paràmetre 
s’ha proposat com un marcador de remielinitza-
ció, i, per tant, com una mesura d’eficàcia en as-
saigs clínics que analitzin l’efecte neuroprotec-

més probable de l’atròfia medul·lar és el procés 
de destrucció axonal secundària a degeneració 
walleriana. Diferents estudis han demostrat com 
el grau d’atròfia de la medul·la cervical es corre-
laciona de forma significativa amb el grau de dis-
capacitat neurològica i millora, sensiblement, la 
correlació obtinguda amb les mesures de volum 
o nombre lesional en T2 obtingudes tant a nivell 
cerebral com medul·lar.

Caracterització del substrat 
lesional mitjançant RM
El seguiment de la història natural de l’EM mit-
jançant RM mostra generalment una feble cor-
relació amb l’evolució clínica. L’origen d’aquesta 
dissociació clínica-radiològica és multifactorial i 
és un reflex tant de les limitacions pròpies de les 
escales de mesura clíniques com dels paràmetres 
de la RM. L’escala de grau de discapacitat o Ex-
panded Disability Status Scale (EDSS), la més 
utilitzada en l’EM, té limitacions entre les quals 
cal assenyalar la seva escassa reproductibilitat in-
terindividual, manca de linealitat i excessiva po-
tenciació dels trastorns motors i la falta de valo-
ració dels trastorns cognitius. D’altra banda, la 
mesura del volum lesional amb RM a través de se-
qüències potenciades en T2, que per la seva ele-
vada sensibilitat i simplicitat tècnica són les més 
utilitzades en l’estudi de l’EM, no estableix dife-
rències en funció de la localització de les lesions 
en àrees més o menys eloqüents, no té en compte 
els fenòmens de plasticitat cerebral, ni és capaç de 
diferenciar les lesions en funció del seu substrat 
patològic predominant, ja que inflamació, desmi-
elinització, gliosi, i destrucció neuronal es mani-
festen igualment hiperintenses, i tradueixen sim-
plement un augment en la concentració de l’aigua 
lliure, mentre que aquestes diferències conferei-
xen una diferent repercussió sobre la funció neu-
ronal i, per tant, sobre la discapacitat.

Tècniques clàssiques o convencionals
Malgrat la seva limitada especificitat en la de-
terminació del substrat lesional, les seqüències 

ponderades en T2 són d’utilitat en l’estudi de 
la història natural de l’EM. Estudis longitudinals 
han posat de manifest lesions de nova aparició 
amb una freqüència de cinc a deu vegades supe-
rior als episodis de recurrències clíniques, fet que 
indica que l’EM és una malaltia progressiva fins i 
tot en fases de remissió clínica. Aquesta progres-
sió en el volum lesional pot quantificar-se de for-
ma relativament reproduïble mitjançant tècni-
ques de segmentació més o menys automàtiques, 
la qual cosa constitueix un paràmetre que pot 
utilitzar com a marcador intermedi en la valora-
ció de l’eficàcia de nous tractaments. La progres-
sió d’aquest volum lesional oscil·la entre el 5-10% 
anual, tant en les formes remitents-recurrents 
com en les progressives. S’ha observat una reduc-
ció significativa i mantinguda en el grau d’aques-
ta progressió per l’efecte de fàrmacs immunomo-
duladors. L’estudi de la història natural de l’EM 
mitjançant seqüències ponderades en T1 després 
de l’administració de gadolini també demostra 
que l’activitat i progressió de la malaltia existeix 
fins i tot en fases d’estabilitat clínica, amb una ca-
pacitat de la RM per detectar lesions actives més 
gran que l’índex de recurrències clíniques. El trac-
tament amb altes dosis d’esteroides intravenosos 
produeix una gairebé immediata resolució o mar-
cada disminució de totes les lesions actives, tot i 
que aquest efecte és transitori, ja que en exàmens 
consecutius el realç de les lesions pot reaparèixer 
al cap de pocs dies, i detectar-se, a més , noves le-
sions durant el primer mes. També s’ha observat 
una significativa disminució en el nombre de le-
sions amb activitat inflamatòria en pacients sot-
mesos a teràpies immunomoduladores, tot i que 
aquest efecte no és immediat.

Tècniques no convencionals
En els darrers anys s’està realitzant un gran es-
forç en el desenvolupament i l’aplicació clínica 
de noves tècniques de RM que permeten de-
tectar de forma específica i reproduïble lesions 
macroscòpiques o microscòpiques que perme-
tin correlacionar millor el substrat patològic 
amb el grau de discapacitat clínica permanent, 
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les seqüències potenciades en T2, sinó també en 
la substància blanca i substància grisa d’aparen-
ça normal. Aquestes variables han mostrat una 
correlació amb el grau de discapacitat neurològi-
ca i de deteriorament cognitiu. Tot i que aquestes 
alteracions semblen estar presents des de fases 
incials de la malaltia, diferents estudis han estat 
incapaços de detectar canvis en els paràmetres de 
difusió en estudis longitudinals a un o dos anys. 
Tot això fa que, en el moment actual, i de totes les 
tècniques no convencionals de RM, sigui la més 
allunyada d’una aplicació clínica (bé en la pràctica 
clínica habitual o en assaigs clínics).

La RM difusió també permet obtenir mapes axo-
nals (tractografia) que ofereixen informació so-
bre l’organització de les connexions corticals i de 
les seves projeccions a la substància blanca. Aques-
ta tècnica permet una visualització dels tractes de 
substància blanca tant medul·lars com cerebrals i 
és capaç d’objectivar alteracions en la seva integri-
tat no detectables amb seqüències convencionals 

de RM, i que podrien explicar determinades mani-
festacions clíniques. La seva utilitat actual es limi-
ta essencialment a estudis de recerca.

RM funcional
La RM funcional (RMf) és una tècnica de RM que 
permet visualitzar àrees cerebrals que s’activen en 
relació a una tasca o a un estímul específic. L’ús clí-
nic més habitual de la RMf és la identificació pre-
quirúrgica de zones funcionalment crítiques, amb 
l’objectiu de facilitar la pràctica d’una cirurgia tan 
funcional com sigui possible. La RMf també s’està 
utilitzant en l’estudi de l’anatomia funcional nor-
mal i en investigar el fenomen de neuroplastici-
tat, tant en subjectes sans com en pacients amb 
diferents processos neurològics o psiquiàtrics, 
entre els quals destaca l’EM. En pacients amb di-
ferents fenotips d’EM i graus de discapacitat, la 
RMf mostra canvis en el patró d’activació cortical 
davant paradigmes motors, sensitius i cognitius 
que probablement reflecteixen una reorganització 
funcional cerebral com a resposta a la lesió tissular. 

Figura 14

Examen d’espectroscòpia localitzada de pro-
tó. L’estudi obtingut sobre una zona de subs-
tància blanca d’aparença normal en un pacient 
amb una forma progressiva d’esclerosi múlti-
ple mostra una disminució en la concentració 

de NAA (esquerra). Compareu amb un espectre 
obtingut en un subjecte sa (dreta). Per ana-
litzar visualment aquestes diferències és útil 
comparar l’alçada del senyal del NAA amb la de 
la creatina (Cr).

tor i neuroregenerador de nous tractaments. No 
obstant això, la seva utilització en els estudis de 
RM diagnòstics i de seguiment individual en pa-
cients amb EM no està justificada, ja que no ha 
demostrat valor diagnòstic i pronòstic.

RM per difusió
La seqüència de difusió per RM pot utilitzar-se 
de forma complementària a les seqüències con-
vencionals en els estudis diagnòstics, amb l’ob-

jectiu de caracteritzar lesions desmielinitzants 
focals, que plantegin un diagnòstic diferencial 
amb lesions de naturalesa vascular aguda o infec-
ciosa (abscessos). Les imatges del tensor de difu-
sió permeten analitzar l’estructura, organització i 
integritat de les fibres axonals cerebrals i medul-
lars en pacients amb EM mitjançant diferents 
paràmetres, com són la difusibilitat mitjana i la 
fracció d’anisotropia, que són capaços de detec-
tar alteracions no només en les lesions visibles en 

Taula III.

Troballes de l’espectroscòpia de protó en l’esclerosi múltiple

NAA Cho Cr Lip Glx Lac mIns

Identificació a  
l’espectre (ppm)

2,02 3,2 3,02 0,9 y 1,3 2,0-2,45 
(TE curt)

1,3 3,55 
(TE curt)

Plaques  
desmielinitzants 
Fase aguda

↓↓ ↑↑ ↑↑ 
↓

↑↑ ↑ ↑↑ ↑ 

Plaques  
desmielinitzants 
Interpretació

Dany  
neuroaxonal 

macro i  
microscòpic 

(degeneració 
walleriana, 
dyingback), 

efecte  
dilatori,  

disfunció  
metabòlica 

axonal

Degradació de  
la mielina.  

Oligodrendro-
patiaprimà-

ria?

Proliferació 
glial,  

alteració de  
les cèl·lules  
oligodenro-

glials.

Desestruc-
turació de la 

mielina.  
Oligodendro-
patiaprimà-

ria? 
 
 

Exocitotoxi-
citat induïda 

pel  
glutamat. 

Infiltració  
macrofàgica  

(metabolisme  
anaerobi), 

lesió  
mitocondrial  

neuronal

Proliferació 
glial

Plaques  
desmielinitzants 
Evolució

Recuperació  
parcial lenta 

(mesos)

Normalització  
parcial lenta 

(mesos)

Ràpida  
normalització 
(dies-setma-

nes)

Normalitza 
ció lenta  
(mesos)

normalització Ràpida desa-
parició 

(dies-setma-
nes)

Normalització 
parcial lenta 

(mesos)

Teixit  
cerebral  
d’aparença  
normal

↓↓
substància 

blanca/ 
substància 

gris

↑
(previ desen-
volupament 

lesional)

↑
↓

↑ 
(previ desen-
volupament 

lesional)

↑ ~ ↑

ppm: parts per milió; NAA: compostos que contenen grups N-acetil-aspartat; Cho: compostos que contenen colina, Cr: creatina i 
fosfocreatina, Lip: lípids lliures, GLX: complex glutamina / glutamat; Lac: lactat; mIns: myo-inositol; TE: temps d’eco
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3.
Tractament del brot i 
tractament simptomàtic

Tractament del brot

Els brots són uns dels esdeveniments clínics 
més característics de l’esclerosi múltiple (EM). 
Es consideren una mesura de l’activitat de la ma-
laltia relativament fàcil de quantificar. El brot és 
l’expressió clínica d’una lesió focal inflamatòria 
desmielinitzant aguda que produeix el bloqueig 
o l’alteració de la conducció de les fibres implica-
des en una determinada funció. 

Definició
Deteriorament neurològic agut o subagut de 24 ho-
res com a mínim de durada en absència de febre i se-
guit d’una recuperació parcial o total (Poser, 1983). 
Per acceptar l’existència de dos brots, aquests 
han d’afectar diferentes parts del sistema ner-
viòs central i estar separats per un període al 
menys d’un mes. Les manifestacions típiques del 
brot són: neuritis óptica, síndrome de tronc o ce-
rebel i mielitis

Classificació
 —Lleus: augment de l’ EDSS < 1 punt
 —Moderats: augment de l’ EDSS 1-2,5 punts
 —Greus: augment de l’ EDSS ≥ 3 punts

Objectius del tractament del brot
 —Accelerar la recuperació del dèficit neurològic 
a causa d’una nova àrea de desmielinització

 —Disminuir la gravetat del brot
 —Reduir la persistència potencial de dèficits 
neurològics

S’ha de tenir en compte que el tractament del 
brot no modifica la història natural de la malaltia 
a llarg termini. 

Tractament del brot 
 —Brots lleus. No és necessari tractar-los. Si 
es decideix tractament, no hi ha cap pauta 
homogènia de tractament. Una possibilitat 
seria utilitzar prednisona oral (Dacortin®, 
Prednisona®) 1mg/kg/24h durant 5 dies i 
baixar de 10 en 10 mg cada 3 dies fins a la 
suspensió.
 —Brots moderats o greus. S’administren 
bolus de 1000 mg de metilprednisolona 
(MTP) endovenosa (Solumoderin®, Urba-
son®) diluïda en 100 cc de sèrum fisiològic 
a administrar en 60 minuts durant 3 dies 
seguits, encara que en alguns casos es pot 
arribar fins a 5 dies. S’ha demostrat que la 
posterior pauta descendent oral no accelera 
la recuperació del brot i en canvi sí que pot 
ocasionar efectes secundaris i per això no 
es recomana. 

 Estudis recents demostren que els bolus de 
MTP per via oral són igual d’eficaços que per 
via endovenosa (EV).

 Si a les dues setmanes hi ha empitjora-
ment és adient una nova tanda de tracta-
ment amb bolus de 1000 mg de MTP du-
rant 3-5. Dues setmanes més tard, si hi 
ha un nou empitjorament, es recomana 
el tractament amb plasmafèresi. Depen-
dent de la severitat s´administren entre 6 
i 10 sessions al llarg de 2 a 10 setmanes 
(figura 16).

 Els efectes adversos més freqüents són: ce-
falea, alteració de l’estat d’ànim (irritabilitat), 
insomni, eritema facial i molèsties gàstriques 
(es recomana omeprazol 20 mg/24h per tal 
d’evitar-les).

Aquests canvis inclouen un augment en la inten-
sitat de l’activació cerebral normal i el reclutament 
d’àrees corticals que normalment no s’activen (fi-
gura 15). Aquestes troballes, que s’han interpretat 
com a fenòmens adaptatius o compensatoris, in-
tenten minimitzar el grau de discapacitat neuro-
lògica i cognitiva atribuïble al dany neuroaxonal 
irreversible, i explicarien, almenys parcialment, 
la dissociació clínica radiològica entre l’extensió i 
gravetat del dany tissular detectats per RM i de 
discapacitat en aquests pacients. Aquests patrons 
d’hiperactivitat cortical, que s’identifiquen ja en 
les fases més primerenques de la malaltia, poden 
variar en el temps en relació a un esgotament de la 
capacitat de reorganització cortical i poden modu-
lar amb teràpies farmacològiques i rehabilitado-
res. En un futur, potser pugui utilitzar-se la RMf 
com un marcador en l’avaluació de l’eficàcia de te-
ràpies que modulin o promoguin el fenomen de 
neuroplasticitat.

Conclusió
La RM és una tècnica molt sensible en la iden-
tificació de lesions desmielinitzants en el sistema 
nerviós central i en la detecció de les variacions 
temporals d’aquestes. Aquesta elevada sensibili-
tat ha d’anar acompanyada d’una elevada especi-
ficitat, la qual cosa s’aconsegueix amb el correc-
te coneixement de les característiques de senyal, 
morfològiques, topogràfiques i evolutives de les 
lesions desmielinitzants que s’observen en l’EM.

La utilització de diferents tècniques de RM per-
met fer una aproximació relativament precisa del 
substrat patològic de les lesions que afecten el 
sistema nerviós central, i detectar selectivament 
les lesions que tenen especial rellevància amb les 
alteracions clíniques que presenten aquests ma-
lalts, com són la desmielinització greu i el dany 
axonal. Això està permetent optimitzar l’avalua-
ció dels canvis patològics que es produeixen en 
la malaltia, ja sigui en la seva pròpia història na-
tural, o quan aquesta s’intenta modificar a través 
de diferents tractaments.

Figura 15

RM funcional. Estudi de RM funcional obtin-
gut en un subjecte sa durant una tasca moto-
ra simple (moviment flexoextensor de la mà 
dreta) (fila superior). Observeu el típic patró 
d’activació de l’hemisferi cerebral contralate-
ral (àrees motores primària i suplementària 
esquerres), i en menor grau de l’àrea motora 
primària homolateral. Un estudi de RM funcio-
nal obtingut amb les mateixes característiques 
en un pacient amb una EM remitent recurrent 
i escassa discapacitat neurològica (fila inferior) 
mostra una hiperactivació tant del còrtex sen-
soriomotriu i àrea suplementària motora con-
tralaterals, com del còrtex motor primari i àrea 
suplementària motora homolaterals (compa-
reu-ho amb el patró d’activació del subjecte sa).
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dics per tal de recuperar força i aconseguir fer la 
tasca proposada, establir prioritats, mantenir-se 
fresc, posar-se roba i calçat que no pesi, i utilitzar 
tots els aparells que ajudin a fer una tasca més 
fàcil (ex. ascensor en lloc d`escales) i que ajudin 
a la mobilitat (bastó, caminador, moto o bicicleta 
elèctriques, cadira de rodes). Als malalts, els cos-

ta acceptar-ho; però cal animar-los que redesco-
breixin la sensació de no quedar-se enrere. 

Espasticitat
L’espasticitat és explicada pel pacient de mol-
tes maneres diferents: tensió dels músculs, 

BROT

Moderat/greu Lleu

Tractament No tractament vs Tractament
depenent de les molesties del pacient

Metilprednisolona 1 gr ev-5 dies

Valorar als 15 dies

Millora/
persistència símptomes

Empijorament

No tractament
Tractament

Metilprednisolona 1 gr ev-5 dies

Valorar als 15 dies

Millora/
persistència símptomes

Empijorament

No tractament
Tractament

Plasmafèresi

Prendnisona oral
1 mgr/Kg/dia+pauta descendent

Figura 16

Algoritme de tractament del brot en l’EM*

*El tractament del brot d’EM accelera la recuperació funcional, però no es 
relaciona amb una millora a llarg termini. No existeix una pauta única de 
tractament, si bé s’ha demostrat que és preferible utilitzar altes dosis de 

MTP en bolus sense pauta descendent posterior. En pacients que no res-
ponen a corticoides, es podria plantejar el tractament amb plasmafèresi.

Tractament simptomàtic

La simptomatologia dels pacients amb EM és 
tan variada com el seu curs i no es limita úni-
cament a l’aparició de brots. Els pacients poden 
patir una sèrie de símptomes que poden millorar 
amb tractament específic (taula IV):

Alteracions de la sensibilitat
Disestèsies: referides com a sensacions estranyes, 
punxades, adormiments, cremor, cinturó que es-
treny... No solen millorar amb fàrmacs, sinó que 
poden desaparèixer espontàniament. Si es tornen 
insuportables s’han de tractar amb carbamacepi-
na, gabapentina, amitriptilina o pregabalina.

Dolor
Símptoma prevalent però infraestimat. Cal dis-
tingir:

 —Dolor primari o neuropàtic causat per la 
inflamació o desmielinització del siste-
ma nerviós. Són dolors neuropàtics, com la 
neuràlgia del trigemin i el Lhermitte. Normal-
ment el Lhermitte se suporta sense medica-
ció o amb un coll ortopèdic suau per limitar 
la flexió del coll. Ambdós poden controlar-
se amb: 
• Carbamacepina (Carbamacepina EFG®, 

Tegretol®):Iniciar amb 200-400 mg/dia 
(cada 12 o 24 hores) per via oral i aug-
mentar lentament fins a suprimir dolor 
(200 mg 3-4 dosis/dia). Posteriorment re-
duir gradualment fins arribar a la dosi mí-
nima de manteniment. 

• Gabapentina (Gabapentina EFG®, Neuron-
tin®): Iniciar amb 900 mg/dia via oral cada 
8 hores i manteniment amb un màxim de 
3.600 mg/dia en 3 dosis.

• Pregabalina (Lyrica®). Oral: 150-600 mg/
dia cada 8 o 12 hores. Reduir gradualment 
les dosis durant un mínim de 1/ setmana.

 —Dolor secundari o osteomuscular produc-
te de les males postures compensatòries o 
del sobreesforç. És molt comú. Apareix dolor 

als músculs i a les articulacions del coll, es-
quena i genolls. Es tracta amb antiinflamato-
ris com l’àcid acetilsalicílic, l´acetaminofèn o 
l`ibuprofèn i amb fisioteràpia i ortesi.

Debilitat muscular
No s’ha de confondre amb la fatiga, tot i que es-
tan molt relacionades. Cal distingir:

 —Debilitat produïda per desús. Millora sig-
nificativament amb un programa d`exercicis 
de resistència progressiva dissenyat per un fi-
sioterapeuta. 
 —Debilitat produïda per falta de innerva-
ció muscular. Aquesta no millora amb exer-
cicis, però recentment s`ha començat a utilit-
zar la fampridina-SR (dalfampridina) a dosis 
de 10mg/12h amb bons resultats.

Fatiga
El 75-90% dels malalts pateixen fatiga (cansa-
ment extrem) físic i mental. És un dels precipi-
tants del deixar de treballar. El malalt se sent 
molt frustrat per la manca de comprensió cap a 
aquest símptoma per part de les persones del seu 
entorn. Pot ser d’origen:

 —Primari: a causa de la lentitud dela transmis-
sió nerviosa provocada per la desmielinitza-
ció. Es caracteritza per ser imprevisible i no 
estar relacionada amb l’esforç realitzat. Pot 
empitjorar amb la calor i la humitat. Es trac-
ta amb Amantadina (Amantadine®) 100 mg 
cada 8 o 12h, o Modafinil (Modiodal®) (100-
400 mg en dues dosis al dia: matí i migdia). 
 —Secundari a problemes, entre d’altres, com 
l’insomni, la depressió, el sobrepès, malalties 
intercurrents (tiroides, anèmia...) i efectes 
secundaris dels fàrmacs.

La fatiga d`origen secundari empitjora la d’ori-
gen primari. Es recomanen una sèrie de mesu-
res no farmacològiques destinades a conservar 
energia com: demanar ajut per a les tasques do-
mèstiques o el transport, fer descansos periò-
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• Baclofèn (Lioresal®): Inicialment 5 mg/8h, 
via oral, i es va augmentant progressiva-
ment (5 mg cada tres dies) en funció de la 
resposta i dels possibles efectes secundaris 
fins a un màxim de 25 mg/8 h. 

• Tizanidina (Sirdalud®): Inicialment no 
s’ha d’excedir de 6 mg/8 h, i augmentar 
cada 3, 4 ó 7 dies en 2-4 mg. La resposta 
òptima sol ésser entre 12-24 mg/dia en 3 
ó 4 dosis. La dosi màxima recomanada és 
de 36 mg/dia.

• Recentment s’ha aprovat l’ús del 
Tetrahidrocanabinol+cannabidiol (Sa-
tivex®). Cal usar-lo en associació amb al-
guns dels tractaments previs. El Sativex® 
és un derivat del cannabis sense accions 

psicòtropes que es polvoritza a la mu-
cosa oral. S`administren entre 1 i 12 
pulveritzacions/24h. Si després de 4 set-
manes no s’observa benefici cal suspendre 
el tractament. 

• Toxina botulínica injectada en els músculs 
espàstics. 

• Baclofèn intratecal mitjançat una bomba. 
Està indicada en pacients amb discapacitat 
moderada/greu (EDSS ≥ 6.0) 

Els tractaments farmacològics poden provocar 
sedació, disminució de la funció cognitiva i pèr-
dua de força en rebre el fàrmac. És necessari indi-
vidualitzar molt el tractament per aconseguir un 
bon equilibri risc-benefici.

TOLTERODINA  
(Urotrol®) (Detrusitol®): Presentació: 2mg, 4mg  
(lretardada)

2 mg/12h  
4 mg/24h

2 mg/12h  
4 mg/24h

OXIBUTININA  
(Ditropan®): Presentació: 5 mg alliberament retarda-
da

5 mg/ 24h 
10 mg/24h 
(manteniment)

20 mg/24h

SOLIFENACINA 
(Vesicare®): Presentació: 5, 10 mg

5 mg/24h 10 mg/24h

TAMSULOSINA  
(Omnic Ocas®) (Urolosin Ocas®): Presentació: 0.4 mg 
(alliberament perllongada)

0.4 mg/ 24h 0.4 mg/24h

PROPANOLOL 
 (Sumial®): Presentació: 10, 40, 160 
(alliberament perllongada)

40 mg/ 12-8h 240mg/24h

PRIMIDONA 
 (Mysoline®): Presentació: 250mg

¼ /24h 250mg/24h

CLONAZEPAN 
(Rivotril®): Presntació: 0.5, 2 mg, solució 2.5 mg/ml

3 gotes/nit 
0.5 mg/nit

1.5 mg/8h

ONDASETRON 
(Ondansetron IPS®): bucodispersable.  
Presentació: 4, 8 mg 

4mg/24h 8mg/12h

*Les dosis varien en funció de la resposta i tolerabilitat de cada pacient.

rigidesa a les cames, sacsejades de les cames, 
rebot repetitiu dels peus, rampes a les cames 
o als braços, contractures en extensió o flexió 
amb o sense dolor, etc. L’espasticitat pot impli-
car només una molèstia o pot provocar disca-
pacitat important en no deixar que les articu-
lacions es moguin lliurement. Quan la debilitat 
motora és intensa una mica d`espasticitat aju-
da a caminar, i en aquests casos, s’ha de buscar 
en el tractament un equilibri entre espasticitat 
i mobilitat que sol ser difícil de trobar. En ge-

neral, el maneig de l’espasticitat és complex, 
ja que aquesta és molt fluctuant entre els pa-
cients i en diferents moments o situacions del 
dia. 

 —Tractament no farmacològic: evi-
tar i tractar les causes que augmenten 
l`espasticitat com les infeccions urinàries, 
altres problemes de bufeta i còlon, el do-
lor de qualsevol tipus i fer sessions d’estira-
ments musculars. 
 —Tractament farmacològic:

Taula IV.

Tractament simptomàtic del l’EM. Resum de les dosis orals*

Miínim/ dia Màxim/ dia

CARBAMACEPINA 
(Carbamacepina EFG) (Tegretol®):  
Presentació: 200 i 400 mg

200 mg/24h 400mg/8h

GABAPENTINA 
(Gabapentina EFG) (Neurontin®): 
Presentació: 300, 400, 600, 800 mg

300 mg/8h 1200 mg/8h

PREGABALINA 
(Lyrica®): Presentaciò: 25, 75, 150. 300 mg

150 mg/24h 
en 2 o 3 preses 

600 mg/24h 
en 2 o 3 preses

DALFAMPRIDINA  
(Ampyra®): Presentació: 10mg

10 mg/12h 10 mg/12h

AMANTADINA 
(Amantadine®): Presentació: 100 mg

100 mg/24h 100 mg/12h

MODAFINIL  
(Modiodal®): Presentació: 100 mg

100 mg 
al matí 

400 mg/24h 
2 preses (matí i 
migdia)

BACLOFÈN 
(Lioresal®): Presentació: 10, 25 mg

5 mg /8h 25mg(8h)

TIZANIDINA  
(Sirdalud®): Presentació: 2, 4 mg

6 mg/8h 36 mg/24h 
en 3 o 4 preses 

2.7 mg- delta 9Tetrahidrocannabinol + 2.5 mg Canna-
bidiol (Sativex®): Presentació: Esprai 100 microlitres 

1 esprai/24h 12 esprais/24h 
en 3 o 4 preses
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Símptomes paroxístics 
Apareixen de manera brusca, són de breu durada 
i tendeixen a repetir-se. Poden ser la manifesta-
ció d’un brot o seqüela d`un brot. 

 —Sensitius: parestèsies, pruïja, signe de Lhermitte
 —Motors: moviments anormals de tipus distònic, 
disàrtria, atàxia o incoordinació de la marxa o de 
les extremitats
 —Visuals: diplòpia, disminució de l’agudesa visu-
al en relació amb l’exercici o la calor en pacients 
amb antecedents de neuritis òptica – fenomen 
d’Uhthof – 
 —Dolor: per neuritis òptica, neuràlgia del trige-
min, Lhermitte 

Es poden tractar evitant els desencadenants 
(exercici, calor, flexió del coll) i es poden alleujar, 
excepte la diplòpia, amb Carbamacepina (Car-
bamacepina EFG®, Tegretol®). 

4.
Tractament 
immunomodulador de 
l’esclerosi múltiple

Introducció 

El tractament de l’esclerosi múltiple (EM) va-
ria depenent de les característiques indivi-
duals de la malaltia. Les formes clíniques de 
l’EM comprenen: l’EM remitent-recurrent 
(EMRR), que es caracteritza per brots amb re-
cuperació completa o seqüela sense progressió 
en els períodes entre brots; l’EM secundàri-
ament progressiva (EMSP), caracteritzada 
per un curs inicial remitent-recurrent segui-
da per una progressió amb o sense brots, l’EM 
primàriament progressiva (EMPP), carac-
teritzada per progressió des de l’inici amb pe-
ríodes d’estabilitat clínica o fins i tot discretes 
millores; i l’EM progressiva remitent, ca-
racteritzada per una progressió des de l’inici, 
amb brots evidents amb o sense recuperació i 
amb progressió contínua en els períodes entre 
brots. 

Tractament de l’esclerosi 
múltiple remitent / recurrent 
Principis generals de la teràpia 
modificadora de la malaltia 
Certs agents immunomoduladors, incloent-hi 
interferons, acetat de glatiràmer i natalizu-
mab, han demostrat diversos efectes beneficio-
sos en els pacients amb EM, que consisteixen en 

Espasmes i contractures 
musculars 
Solen tenir predomini nocturn. 

Tractament: Clonacepan (Rivotril®) 3-10 gotes/
nit o Tizanidina (Sirdalud®): 2-4 mg/8h 

Trastorns urinaris 
 —Incontinència. L’espasticitat dels músculs de 
la bufeta impedeix el correcte emmagatzemat-
ge d`orina. Per relaxar el múscul detrusor s’uti-
litzen: Tolterodina (Urotrol®, Detrusitol®): 2 
mg/12h o càpsules d’alliberació perllongada: 4 
mg/24h, o Oxibutinina retard (Ditropan®) 5 
mg/24h fins a un màxim de 20 mg/24h, Soli-
fenacina (Vesicare®) 5-10 mg/24h. 
 —Retenció urinària. Per manca de relaxa-
ció de l`esfínter de la bufeta o per manca de 
contracció del múscul detrusor. Tractament: 
Tamsulosina (Omnic Ocas®), (Urolosin Ocas®) 
oral a dosis de 0,4 mg/24h.

Si aquests fàrmacs no són útils, es recomana con-
siderar els cateterismes intermitents o la sonda 
vesical permanent.

Disfunció intestinal
L’estrenyiment i la incontinència fecal poden 
coexistir conjuntment.

A l’estrenyiment contribueixen la reducció de la 
mobilitat, la debilitat muscular de la paret ab-
dominal, l’espasticitat, i la utilització de fàrmacs 
com a relaxants musculars o anticolinèrgics. Es 
recomanen dietes riques en fibra (cereals, pru-
nes, verdures), hidratació suficient, massatges 
abdominals i mantenir una activitat física regu-
lar. Defecar als 30 minuts d’haver begut algun 
aliment calent o després d’un menjar, sempre 
a la mateixa hora (quan disposi de més temps), 
amb la finalitat d’aprofitar el reflex gastrocòlic. 
Altres mesures recomanades són estimular el 
recte amb supositoris de glicerina o microene-

mes aquosos de laurilsulfat sòdic (Micralax®, 
Microcasen®). El fet de buidar completament el 
recte és una mesura per prevenir la incontinèn-
cia associada. En cas de l’ús de laxants, són pre-
feribles els mètodes que incrementen el bolus 
com la metilcel·lulosa o el Plantago Ovata, o 
els osmòtics, com la lactulosa (Duphalac®), el 
lactitol (Emportal®), el polietilenglicol (Evacu-
ant Bohm®, Evacuant Lainco Simple®, Klean Prep®, 
Omesal®) i el macrogol (Movicol®).

Problemes cognitius 
Els problemes cognitius són presents en el 50% 
dels malalts i en alguns casos, sobretot en for-
mes progressives, arribaran a ser severs. 

 —Primaris: els causats per les lesions cerebrals 
agudes milloraran després del brot, però els 
causats per lesions cròniques no tenen trac-
tament farmacològic. Es tracten amb tècni-
ques d`estimulació cognitiva i estratègies de 
compensació i teràpia cognitiva. 
 —Secundaris: per fatiga, fàrmacs, depressió o 
altres alteracions psicològiques.

Tremolor 
Entre el 25 i el 60% dels malalts tenen tremolor 
en algun moment. Es pot tractar amb:

 —Tractament farmacològic: Propanolol (Su-
mial®) oral 40-160mg/dia en 1-2 o 3 dosis al 
dia; Primidona (Mysoline 250mg®) oral, ini-
cialment amb ¼ comprimit fins a un màxim 
de 1 comprimit/nit; Clonacepan (Rivotril®) 
oral inicialment a dosis de 1.5mg/8h i aug-
mentar segons tolerància; Ondansetron 8 
mg oral/12 o 24h.
 —Tractament no farmacològic: Teràpia física, 
maneig de l`estrès.
 —Tractament quirúrgic: Talamotomia, esti-
mulació talàmica.
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Benefici dels interferons a llarg 
termini 
El benefici a llarg termini del tractament amb les 
diferents preparacions d’IFNbeta no està demos-
trat. Una metaanàlisi dels assaigs publicats entre 
1993 i 2002 va concloure que l’efectivitat dels in-
terferons sobre els brots era modesta després d’un 
any de tractament, i que les dades existents eren 
inadequades per avaluar l’eficàcia als dos anys.

Tal com s’ha discutit, els resultats dels dife-
rents assaigs suggereixen un benefici mantin-
gut més enllà dels dos anys. No obstant això, 
no es poden establir conclusions definitives, 
donades les limitacions dels diferents estudis 
que inclouen dades retrospectives, en règims 
oberts, no controlats i amb una important pèr-
dua de pacients. La pràctica d’assaigs a llarg 

termini aleatoritzats i controlats seria ideal, 
però no són viables ni ètics.

Els estudis observacionals a llarg termini són 
més pràctics i es poden analitzar per mètodes 
estadístics que permeten minimitzar els biai-
xos. Aquest aspecte s’ha utilitzat en un estudi 
observacional no controlat a llarg termini amb 
1.504 pacients amb EMRR, en el qual 1.103 
van ser tractats amb diferents interferons i 401 
no havien rebut tractament. Després d’una mit-
jana de seguiment de 5,7 anys, el grup tractat es 
va associar a una menor probabilitat d’empit-
jorar a una forma secundàriament progressiva 
- hazard ratio (HR): 0,38; IC 95%: 0,24-0,58 - , i 
d’arribar a una puntuació en l’ EDSS de 4 (HR: 
0,7; IC 95%: 0,53-0,94) i 6 (HR: 0,6; IC 95%: 
0,38-0, 95). Encara que aquest estudi aporta 

Figura 17

Algoritme arbitrari de tractament de les formes d’EM en brots

Primer brot

No s’ha  
de tractar
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EM McDonlad Fase remitent-recurrent

EMRR activa

Interferó beta 1b
Interferó beta 1a s.c
Interferó beta 1a i.m
Acetat de glatiràmer

Natalizumab
Errada Tx

EM agressiva
Mitoxantrona

Fase secundàriament progressiva

EMASP activa

Interferó  beta 1b
Interferó  beta 1a s.c

Interferó beta 1a l.m
Interferó beta 1b

la disminució de la taxa de brots, la reducció de la 
progressió de la discapacitat i la reducció de l’acu-
mulació de lesions en la RM.

Hi ha una important heterogeneïtat clínica, ra-
diològica, patològica i genètica en els pacients 
amb EM que fa difícil de vegades l’elecció del 
tractament ideal.

Com s’ha comentat, existeixen diferents trac-
taments aprovats i registrats per reduir la fre-
qüència de brots i discapacitat en pacients amb 
EMRR. Aquests agents inclouen interferó 
beta (IFNbeta) 1b subcutani, 1a intramuscu-
lar, 1a subcutani, acetat de glatiràmer, na-
talizumab i mitoxantrona. Són els interfe-
rons i l’acetat de glatiràmer dels fàrmacs de 
primera línia en el tractament de l’ EMRR 
(figura 17). 

Interferons 
Existeixen al mercat diferents preparats d’IFN 
beta que s’han aprovat per al tractament de 
l’EMRR. 

IFNbeta-1b (Betaferon®) 
La primera medicació aprovada per al trac-
tament de l’ EMRR va ser el IFNbeta-1b. És 
una citoquina que modula la resposta immu-
ne, encara que el mecanisme d’acció precís es 
desconeix. L’eficàcia de l’I IFNbeta-1b es va de-
mostrar en un assaig doble cec, controlat amb 
placebo, amb 372 pacients aleatoritzats en tres 
braços: 1,6 MIU, 8 MIU i placebo. Després de 
dos anys d’estudi, la taxa anual de brots va ser 
significativament menor en els braços actius i 
hi va haver una relació dosi-efecte de 1,27, 1,17 
i 0,84 brots / any. Després de cinc anys de se-
guiment, la progressió de la malaltia va ser me-
nor en el braç de 8 MIU que en el placebo.

S’administra mitjançant injecció subcutània 
cada 48 hores. Els efectes secundaris són si-
milars a altres interferons. S’ha descrit l’apari-

ció d’anticossos neutralitzants en el 34% dels 
pacients. 

IFNbeta-1a (Avonex®) 
L’eficàcia de l’IFNbeta-1a intramuscular en pa-
cients amb EMRR es va demostrar en un assaig 
aleatoritzat, doble cec, amb 301 pacients. Des-
prés de dos anys d’estudi, es va observar una re-
ducció de la taxa de brots, una disminució en el 
volum lesional mesurat per RM i una menor taxa 
de progressió mesura per l’ EDSS.

Els efectes secundaris són similars a altres inter-
ferons. S’ha descrit l’aparició d’anticossos neu-
tralitzants al 2-5% dels pacients. 

IFNbeta-1a (Rebif®) 
El benefici de l’IFNbeta-1a subcutani es va es-
tablir en l’assaig PRISMS amb 560 pacients as-
signats a tres braços d’estudi, 22 mg, 44 mg i pla-
cebo [5]. El tractament amb 22 o 44 mg es va 
associar a una reducció significativa de la taxa de 
brots comparat amb placebo. El tractament tam-
bé va reduir la càrrega lesional en la RM.

Els efectes secundaris són similars a altres inter-
ferons. S’ha descrit l’aparició d’anticossos neu-
tralitzants en el 24% dels pacients en el grup de 
22 mg i en el 13% en el grup de 44 mg.

En una extensió de l’estudi PRISMS, els pacients 
originalment assignats a placebo van iniciar trac-
tament amb una de les dues dosis de tractament 
actiu. Els pacients que van rebre tractament ac-
tiu durant tot el període d’estudi van tenir sig-
nificativament menys discapacitat i canvis en la 
RM que aquells que van iniciar inicialment trac-
tament amb placebo. Els resultats d’aquests estu-
dis suggereixen, encara que no estableixen, que el 
tractament precoç en pacients amb EMRR és més 
beneficiós que el tractament tardà. No obstant 
això, aquests estudis tenen limitacions a causa de 
la manca de grup control, manca de cec, anàlisi 
retrospectiu dels resultats, i un gran nombre de 
pacients perduts durant el seguiment. 
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La taxa d’aparició de NABS varia segons el tipus 
d’IFN, la dosi, la via d’administració i la durada 
del tractament. En un estudi amb 455 pacients 
seguits durant 78 mesos, la probabilitat de ro-
mandre lliure de NABS disminuïa al llarg del 
temps. Globalment, es va observar un 40,9% de 
positivitat absoluta, un 6,8% de positivitat fluc-
tuant i un 52,3% de negativitat absoluta. La pro-
babilitat acumulada de ser definitivament posi-
tiu va ser del 60% per IFNbeta-1b i 1a subcutani, 
mentre que va ser del 20% per IFNb-1a intra-
muscular. D’aquells pacients definitivament po-
sitius, es va observar una conversió a negatius en 
el 33,7% dels pacients al cap de diversos anys. És 
molt improbable que els pacients negatius des-
prés de dos anys de tractament amb IFNbeta de-
senvolupin NABS.

El suposat impacte negatiu de la presència de 
NABS sobre brots i progressió de la malaltia ha 
provocat que diferents experts donin suport a la 
determinació de NABS als 12 i 24 mesos de trac-
tament. No obstant això, les guies internacionals 
i les opinions dels experts són contradictòries 
sobre la utilitat de la determinació de NABS. Una 
revisió recent de l’Acadèmia Americana de Neu-
rologia conclou que no hi ha suficient informa-
ció sobre la determinació de NABS en la pràctica 
clínica sobre quan fer la determinació, quantes 
determinacions realitzar o quin és el títol valo-
rable. Les guies de la Federació Europea de So-
cietats Neurològiques publicades el 2005 reco-
manen la determinació NABS als 12 i 24 mesos. 
A més, recomanen interrompre el tractament en 
aquells pacients amb títols alts mantinguts en 
un interval de sis mesos.

És, per tant, necessària la realització d’estudis 
que ajudin a interpretar el valor real dels NABS 
en la pràctica clínica diària. 

Acetat de glatiràmer 
L’acetat de glatiràmer és un pèptid de quatre 
aminoàcids amb una estructura antigènica simi-

lar a la proteïna bàsica de la mielina. El mecanis-
me d’acció està basat en la interacció entre el fàr-
mac amb el complex major d’histocompatibilitat i el 
receptor de la cèl·lula T. A més, l’acetat de glatirà-
mer és un potent inductor de limfòcits TH2, i pot 
expressar citocines antiinflamatòries.

Ha demostrat, en un estudi aleatoritzat i con-
trolat amb 251 pacients amb EMRR, una re-
ducció significativa de la taxa de brots compa-
rat amb placebo (1,19 davant de 1,68). A més, 
després 140 setmanes de seguiment, un major 
nombre de pacients en el grup placebo va pre-
sentar un deteriorament de la seva capacitat 
neurològica mesurada mitjançant l’EDSS. Un 
altre estudi que va avaluar l’efecte de l’acetat de 
glatiràmer sobre la RM en 239 pacients va de-
mostrar una reducció significativa del volum le-
sional en T2. 

Efectes secundaris 
Els efectes secundaris de l’acetat de glatiràmer 
inclouen reaccions locals i després de la injecció 
en forma de dolor toràcic, flushing, dispnea, palpi-
tacions i ansietat. No s’observen reaccions analí-
tiques. El significat de la detecció d’anticossos 
contra aquest fàrmac és incert. L’acetat de gla-
tiràmer està classificat com a categoria B pel que 
fa a l’embaràs, mentre que els interferons estan 
classificats com a categoria C. No obstant això, 
en cas d’embaràs, es recomana la interrup-
ció del tractament amb qualsevol d’aquests 
fàrmacs. 

Natalizumab 
El natalizumab és un fàrmac efectiu per al trac-
tament de l’EMRR i està actualment aprovat 
com monoteràpia en aquests pacients.

El natalizumab és un anticòs monoclonal re-
combinant dirigit contra la subunitat alfa-4 de 
la integrina VLA-4. Alfa-4 s’expressa en la su-
perfície de les cèl lules inflamatòries (limfòcits i 
monòcits) i té un paper important en l’adhesió 

dades sobre el benefici del tractament a llarg 
termini, és necessari poder confirmar aquestes 
dades, donades les seves limitacions pel que fa 
a les característiques dels pacients que no ha-
vien rebut tractament. 

Efectes secundaris de l’IFNbeta 
Els interferons tenen una sèrie d’efectes secun-
daris. Les reaccions locals són freqüents i poden 
produir necrosi cutània. Els símptomes pseudogri-
pals són també freqüents i poden tractar-se amb 
ibuprofèn. Aquests efectes tenen tendència a dis-
minuir al llarg del temps.

Hi ha una proporció important de pacients que 
desenvolupen un trastorn hepàtic asimptomàtic 
associat al tractament amb IFNbeta. Un estudi 
retrospectiu després de l’autorització del fàr-
mac va observar una alteració hepàtica en el 
37% dels pacients [12]. Les alteracions hepà-
tiques són generalment mínimes, però poden 
ser moderades en el 4-7% i greus en el 1-2%. 
L’anàlisi de les dades dels assaigs que van uti-
litzar IFNbeta-1a demostrar elevacions asimp-
tomàtiques d’alteracions hepàtiques en el 67% 
dels pacients. Més de la meitat de les eleva-
cions d’alteracions hepàtiques van ocórrer en 
els tres primers mesos, i el 75% en els sis pri-

mers mesos. La majoria de casos es va resoldre 
espontàniament o ajustant la dosi d’IFNbeta. 
L’afectació hepàtica va ser causa d’abandona-
ment de la medicació només en el 0,4% dels 
pacients.

L’hepatotoxicitat greu associada amb IFNbeta és 
rara. No obstant això, la Food and Drug Admi-
nistration ha comunicat diversos casos de dany 
hepàtic greu, incloent-hi alguns casos de fallida 
hepàtica.

Altres reaccions relacionades amb l’ús d’IFNbe-
ta que s’han descrit s’inclouen leucopènia, anè-
mia i trombopènia. Així mateix, l’aparició d’una 
polineuropatia reversible s’ha descrit en una sèrie 
de pacients tractats amb IFNbeta.

És recomanable la monitorització analítica dels 
pacients cada sis mesos. Així mateix, es recoma-
na realitzar un control tiroïdal periòdic. 

Anticossos neutralitzants 
Existeix evidència que el desenvolupament d’an-
ticossos neutralitzants (NABS) pot afectar l’eficà-
cia clínica i radiològica de l’IFNbeta. Tots els in-
terferons són capaços de produir NABS, el que 
redueix la biodisponibilitat de l’interferó.

Certs agents immunomoduladors, incloent-hi 
interferons, acetat de glatiràmer i natalizumab, 
han demostrat efectes beneficiosos en els 
pacients amb EM, que consisteixen en la 
disminució de la taxa de brots, la reducció de 
la progressió de la discapacitat i la reducció de 
l’acumulació de lesions en la RM.
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anticossos s’observa una menor eficàcia clínica 
en termes de progressió de la discapacitat, taxa 
de brots i lesions en RM, i una major incidència 
de reaccions d’infusió.

S’ha suggerit la determinació d’anticossos des-
prés de sis mesos de teràpia en aquells pacients 
amb activitat clínica o reaccions d’infusió persis-
tents. Si els anticossos són positius, s’ha d’inter-
rompre el tractament i tornar a realitzar la deter-
minació en tres mesos. 

Ús clínic 
Guies recents recomanen l’ús de natalizumab 
en aquells pacients amb EMRR que presenten 
una fallada de tractament o bé una intoleràn-
cia a la medicació convencional, així com en pa-
cients amb EMRR d’inici agressiu [figura 18]. 
Aquestes guies també recomanen que no s’usi 
el natalizumab en combinació amb IFNbeta, a 
causa del risc de leucoencefalopatia multifocal 
progressiva.

El natalizumab no s’hauria d’utilitzar en pa-
cients amb alteracions en la immunitat. S’ha 
de realitzar un període de rentat de tres a sis 
mesos en pacients que han rebut azatioprina, 
metotrexat, micofenolat, mitoxantrona o ciclo-
fosfamida.

Es recomana realitzar una RM cranial prèvia a 
l’inici de tractament amb natalizumab.

Mitoxantrona 
La mitoxantrona és un anàleg de l’ antraciclina uti-
litzat com a quimioteràpia per a diferents càncers. Un 
estudi inicial amb 42 pacients va revelar dades d’efi-
càcia. Aquests resultats van impulsar la realització 
d’un assaig aleatoritzat i controlat amb placebo en 
194 pacients amb EMRR agressiva o EMSP. Els pa-
cients van rebre 5 mg / m 2 o 12 mg / m 2 cada 
tres mesos durant dos anys. El tractament amb mi-
toxantrona va demostrar una reducció en la pro-
gressió de la discapacitat i dels brots en comparació 

amb placebo. Al contrari que els resultats clínics, 
la mitoxantrona no va tenir un efecte positiu en el 
paràmetre primari de la RM, que consistia en la re-
ducció d’activitat radiològica als 12 i 24 mesos.

El risc de cardiotoxicitat limita el seu ús, ja que la 
toxicitat és depenent de la dosi. Així mateix, s’ha 
de monitoritzar la funció hematològica pel risc 
de leucèmia.

La mitoxantrona està aprovada per al seu ús 
en EM. La seva utilització s’ha de restringir 
a aquells pacients amb EM ràpidament pro-
gressiva en què han fracassat altres teràpies. 
Els pacients majors de 50 anys amb important 
discapacitat i sense evidència d’activitat és poc 
probable que responguin a aquest tractament. 

Tractament de les Síndromes 
clíniques aïllades (SCA)

L’IFNbeta 1a i 1b, així com l’acetat de glatiràmer, 
han demostrat la seva eficàcia en pacients amb 
SCA.

L’estudi CHAMPS va avaluar en un assaig 
aleatoritzat i controlat amb 383 pacients amb 
SCA i una RM amb evidència de desmielinit-
zació la utilitat del IFNbeta 1a intramuscu-
lar. L’estudi va demostrar de manera significa-
tiva una menor probabilitat de desenvolupar 
una EM clínicament definida en els pacients 
tractats amb IFNbeta. Pel que fa referència a 
la RM, es va observar una reducció en el vo-
lum lesional en T2 i una menor activitat me-
surada per les lesions que captaven gadolini 
(p<0,001).

L’estudi ETOMS va avaluar la capacitat del IFN-
beta 1a subcutani de retardar o prevenir un se-
gon brot d’EM en 308 pacients amb un SCA i una 
RM suggestiva de desmielinització, mitjançant 
un assaig aleatoritzat i controlat. Es va observar 

a l’endoteli vascular. El seu bloqueig impedeix la 
fixació a l’endoteli i, per tant, la penetració en el 
parènquima cerebral.

El tractament en models animals d’encefalitis 
lèrgica experimental produeix una reducció de la 
inflamació i de l’activitat de la malaltia. Un estu-
di preliminar de sis mesos de durada amb 213 
pacients amb EM va mostrar que el tractament 
amb natalizumab s’associava a una menor activi-
tat en la RM i a l’aparició de menys brots en com-
paració amb placebo.

S’han realitzat dos estudis controlats i aleato-
ritzats que demostren l’efecte beneficiós del 
natalizumab a l’EMRR. En l’estudi AFFIRM es 
va incloure a 942 pacients amb EMRR que van 
ser aleatoritzats en dos braços (natalizumab en 
627 pacients i placebo en 315) mitjançant in-
fusió endovenosa cada quatre setmanes. Es va 
observar una reducció del 68% en la taxa anual 
de brots després d’un any comparat amb place-
bo (0,26 enfront de 0,81), i una reducció signi-
ficativa de la probabilitat de progressió mantin-
guda de la discapacitat (un 17% enfront d’un 
29%). En l’estudi SENTINEL es van incloure 
1.171 pacients amb EMRR que, tot i estar trac-
tats amb IFNbeta-1a, seguien actius. Els pa-
cients van ser aleatoritzats en dos braços: nata-
lizumab i interferó en 589 pacients, i placebo i 
interferó en 582. L’estudi es va interrompre un 
mes abans del previst perquè dos pacients van 
desenvolupar una leucoencefalopatia multifo-
cal progressiva. El braç de tractament amb na-
talizumab va mostrar una reducció en la taxa 
anual de brots del 54% en comparació amb pla-
cebo després d’un any (0,38 enfront de 0,82), i 
una reducció en la progressió mantinguda als 
dos anys (un 23 % enfront d’un 29%).

El tractament amb natalizumab en monoteràpia 
o en combinació es va associar a una reducció del 
83% en el nombre de lesions noves en T2. S’ha 
associat també a una millora en la qualitat de 
vida comparat amb placebo.

En absència d’estudis que comparin directament 
l’efecte de natalizumab amb interferó o acetat de 
glatiràmer, no es poden establir conclusions so-
bre l’eficàcia relativa d’aquests fàrmacs. 

Risc de leucoencefalopatia multifocal pro-
gressiva 
El tractament amb natalizumab s’associa a risc 
de patir una leucoencefalopatia multifocal 
progressiva, una rara malaltia neurològica po-
tencialment fatal causada per la reactivació del 
virus JC.

El natalizumab va ser voluntàriament retirat del 
mercat el febrer de 2005 perquè dos pacients 
tractats amb natalizumab van patir una leucoen-
cefalopatia multifocal progressiva, que va causar 
la mort d’un d’ells.

El juny de 2006 es va reintroduir el natalizumab 
en el mercat com a monoteràpia per tractar pa-
cients amb EM refractaris al tractament amb els 
immunomoduladors convencionals.

Des de la seva reintroducció, s’han comunicat 
nous casos de leucoencefalopatia multifocal pro-
gressiva. S’estima un risc, sobretot en aquelles 
persones que superen els dos anys de tractament, 
és una mica superior a l’inicialment establert de 
1 / 1000. 

Altres efectes secundaris i autoanticossos 
Altres efectes associats al natalizumab han 
estat fatiga, reaccions al· lèrgiques, ansietat, fa-
ringitis, congestió sinusal i edema perifèric. S’ha 
d’interrompre el fàrmac si apareixen reaccions 
d’hipersensibilitat. El tractament amb natalizu-
mab pot augmentar el risc de patir melanoma. 
S’han notificat, així mateix, alteracions hepàti-
ques, com elevacions de transaminases o biliru-
bina de manera precoç.

Aproximadament en el 9% dels pacients dels 
estudis AFFIRM i SENTINEL es va observar 
la presència d’anticossos. En els pacients amb 
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Tractaments farmacològics 
aprovats:
Interferons 
En pacients amb EMSP, l’eficàcia és controvertida. 

IFN beta-1b
L’IFNbeta-1b s’ha estudiat en dos grans assaigs en 
pacients amb EMSP. Un estudi europeu, aleatorit-
zat, doble cec i controlat amb placebo amb 718 pa-
cients amb EMSP va demostrar una reducció del 
22% en els pacients amb progressió confirmada, 
així com en el temps fins a la progressió confir-
mada (p <0,01).El grup placebo va presentar un 
increment del 8% en la càrrega lesional en T 2, 
comparat amb una disminució del 5% en el grup 
tractat. Els efectes secundaris no van ser diferents 
als esperats. Un estudi nord-americà no va trobar, 
però, un efecte positiu en el temps fins a la pro-
gressió confirmada, encara que sí va mostrar un 
benefici en altres aspectes, com la taxa de reducció 
de recaigudes o paràmetres de ressonància.

Les raons per a aquestes discrepàncies són 
probablement les diferències basals de les 
dues poblacions d’estudi. La població euro-
pea era una població en un estadi més precoç 
i més activa clínicament i radiològicament. 
Això suggereix que l’efecte beneficiós de l’in-
terferó en aquesta població estava més en re-
lació amb la millora del component inflama-
tori de la malaltia.

L’anàlisi retrospectiva dels dos estudis conjun-
tament demostra un efecte beneficiós per als 
pacients amb EMSP activa, és a dir, amb al-
menys un brot i un increment de l’EDSS en els 
dos anys previs. 

IFN beta-1a
L’IFNbeta-1a s’ha estudiat en diferents as-
saigs aleatoritzats i controlats. Un assaig amb 
IFNbeta-1a subcutani (SPECTRIMS) va mos-
trar resultats similars a l’assaig nord-americà 
amb IFNbeta-1b. Un estudi post hoc va reve-
lar eficàcia en aquells pacients que presenta-
ven brots en el període de pretractament. Un 
assaig amb IFNbeta-1a intramuscular (IM-
PACT) va utilitzar el Multiple Sclerosis Functi-
onal Composite (MSFC) com a objectiu primari 
de l’estudi en comptes de l’EDSS. El tracta-
ment amb IFNbeta-1a va demostrar un mo-
dest benefici en el MSFC, però no en l’EDSS. 
Aquest tractament no està actualment apro-
vat per al tractament de l’ EMSP.

Conclusions
Les dades d’aquests assaigs suggereixen que els 
pacients amb EMSP que tenen un compo-
nent inflamatori agut poden beneficiar-se 
d’aquesta teràpia.

El problema és seleccionar aquells pacients que 
és més probable que responguin al tractament 
per patir una malaltia més aguda, al contrari que 
aquells pacients amb una malaltia més degenera-
tiva i, per tant, amb una possibilitat de resposta 
molt pobre. 

Mitoxantrona
Tal com s’ha comentat prèviament, la mitoxan-
trona està aprovada per a usar-se en pacients 
amb EMRR i EMSP. No obstant això, per la seva 
potencial toxicitat i el seu limitat benefici, es re-
comana en aquells pacients amb malalties rà-

L’ IFNbeta 1a i 1b, així com l’acetat de glatiràmer, 
han demostrat la seva eficàcia en pacients amb 
una Síndrome Clínica Aïllada.

en el grup tractat amb IFNbeta una menor inci-
dència de conversió a EM (un 34% enfront d’un 
45%). També es van observar diferències signifi-
catives en les mesures de la RM.

L’estudi BENEFIT va avaluar la capacitat del 
IFNbeta 1b en 468 pacients amb SCA i almenys 
dues lesions desmielinitzants en la RM. Després 
de dos anys d’estudi, es va observar un 45% de 
conversió a EM en el grup placebo i un 28% en 
el grup actiu.

L’estudi PRECISE ha avaluat recentment la 
capacitat d’acetat de glatiràmer per evitar la 
conversió a EM en 482 pacients que havien 
presentat un SCA. Els resultats mostren un 

efecte significativament positiu en aquest as-
pecte. 

Tractament de l’esclerosi 
múltiple progressiva 

El tractament dirigit contra la fase progressiva de 
la malaltia és més difícil que el dirigit contra les 
formes remitent-recurrents. Les teràpies utilitza-
des en les formes remitent-recurrents tenen una 
acció fonamentalment antiinflamatòria. No obs-
tant això, en les formes progressives de la malaltia 
hi ha menys inflamació i més degeneració, de mane-
ra que l’efecte d’aquests fàrmacs pot ser marginal. 
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Figura 18

Algoritme arbitrari de tractament de les formes d’EM en brots

Aquest algorisme és producte d’un consens d’experts de la Sociedad Española de Neurología. 
Si bé l’azatioprina està registrada amb la indicació de tractament en EMRR hi ha una manca 
d’evidència per a la seva utilització com a fàrmac de primera línia.
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 —S’han identificat com a variables clíniques pre-
dictores d’endarreriment de l’inici d’una disca-
pacitat irreversible: sexe femení, menor edat 
d’inici, curs en brots (RR), absència de seqüel-
les després del primer brot, clínica de debut en 
forma de neuritis òptica, absència d’afectació 
de la via piramidal, menor nombre de brots en 
els primers anys de malaltia i un major inter-
val entre el primer i el segon brot. 
 —L’escala que més s’utilitza per avaluar la dis-
capacitat física dels pacients afectats d’escle-
rosi múltiple és l’Escala de Discapacitat de 
Kurtzke (EDSS) que va des del 0 fins el 10. 
Una altra escala que cada vegada s’utilitza 
més i que té en compte aspectes més globals 
de discapacitat és la MSFC. (MultipleSclero-
sisFunctionalComposite)
 —La nostra zona es considera de risc mitjà per 
esclerosi múltiple, amb una prevalença mitja-
na de 60 casos / 100.000 habitants. Estudis 
epidemiològics recents suggereixen que la in-
cidència i prevalença de la malaltia està aug-
mentant arreu del món.
 —Una síndrome clínicament aïllada (CIS) es 
defineix com un dèficit neurològic de pre-
sentació aguda-subaguda en un adult jove 
que afecta una única localització del siste-
ma nerviós central com poden ser neuritis 
òptica, mielitis o síndrome de tronc, sense 
evidència clínica d’altres lesions a l’espai o 
al temps. El risc de desenvolupar esclero-
si múltiple dependrà de la demostració de 
lesions clínicament silents mitjançant RM, 
estudi de líquid cefaloraquidi o potencials 
evocats.

 —Els criteris diagnòstics d’esclerosi múltiple 
que s’utilitzen actualment són els criteris de 
McDonald revisats (veure. taula dels Crite-
ris Diagnòstics de McDonald) en els quals, 
mitjançant la presentació clínica i explora-
cions complementàries com la RMN cranial i 
medul·lar i estudi de LCR, cal demostrar dis-
seminació en espai i disseminació en temps 
de la malaltia.

Mètodes diagnòstics

Estudi de líquid cefaloraquidi 
(LCR)

 —L’estudi del LCR és un mètode que ens pro-
porciona informació directe del que passa 
al sistema nerviós central a causa de l’íntim 
contacte amb aquest.
 —En esclerosi múltiple, un estudi de LCR es 
considera positiu quan:
• Es demostra un increment de la síntesi intra-

tecal de IgG (índex de Link i Tibbling> 0.7)
 o
• Es demostra la presència de bandes oli-

goclonals (BOC) de IgG (presència de 2 o 
més bandes de IgG en el LCR no presents 
al sèrum)

 —Es considera que la presència de BOC d’ IgG 
és un factor de risc independent de la RMN.
 —En els darrers anys hi ha cada vegada més 
evidència que els pacients amb presència de 
BOC-IgM desenvolupen la malaltia més ràpi-
dament i de forma més agressiva que els que 
no les tenen.

Les formes clíniques de presentació de la malaltia 
són: forma Remitent-Recurrent (la més freqüent), 
forma Secundària Progressiva i forma Primària 
Progressiva (<10%).

pidament progressives que han fracassat 
amb altres tractaments. 

L’evidència d’eficàcia dels diferents tractaments 
en l’EM ve derivada dels resultats dels assaigs clí-
nics. A l’ EMSP, però, són poques les dades d’efi-
càcia. A més, els assajos tenen una durada de dos 
o tres anys, de manera que hi ha poques dades 
de l’eficàcia a llarg termini. D’altra banda, els pa-
cients en la pràctica clínica diària poden diferir 
d’aquells inclosos en els assaigs clínics.

Malgrat aquestes limitacions, s’han de realitzar 
actituds terapèutiques. El tractament ha de ser 
individualitzat, basant-nos en l’activitat de la 
malaltia (brots i / o progressió).

Les recomanacions terapèutiques difereixen 
entre les formes de EMSP i EMPP: 

 —EMSP: els assajos clínics han trobat un mo-
dest benefici en alguns tractaments per a 
l’EMSP (taula V). 
 —EMPP: no hi ha dades actualment que reve-
lin eficàcia amb cap dels tractaments utilit-
zats (taulaV).

5.
Recomanacions generals

Definició i nomenclatura

 —L’Esclerosi Múltiple (EM) és una malal-
tia inflamatòria crònica del sistema ner-
viós central d’origen inflamatori, resultat 
d’una resposta anòmala autoimmune con-
tra les proteïnes de la mielina, mediada per 
cèl·lules T, provocada per un o més agents 
externs, que en el moment actual no estan 
perfectament identificats, en un subjecte 
susceptible genèticament .
 —Les formes clíniques de presentació de la ma-
laltia són: forma Remitent-Recurrent (la més 
freqüent), forma Secundària Progressiva i for-
ma Primària Progressiva (<10%). En la forma 
Remitent-Recidivant apareixen brots de la ma-
laltia seguits de remissions que poden deixar 
o no seqüeles. Entre un 50 i 60% dels pacients 
que inicien una forma Remitent-Recidivant al 
cap dels anys desenvolupen una forma Secun-
dària Progressiva amb un empitjorament gra-
dual de la seva discapacitat amb o sense brots 
intercurrents. Finalment a la forma Primària 
Progressiva es desenvolupa una discapacitat 
progressiva des de l’inici de la malaltia sense 
recaigudes ni remissions.
 —Els símptomes clínics més habituals són els 
sensitius (40%) i visuals (35%), seguits dels 
motors (20%), dels de tronc cerebral (16%), 
cerebel·losos (15 %) i vesicals (4%). 
 —La malaltia debuta clínicament habitual-
ment entre els 20 i 40 anys, tot i que els estu-
dis radiològics demostren, en la majoria dels 
casos, que la malaltia ja s’ha iniciat prèvia-
ment de forma subclínica. 
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rents tècniques de RM. Aquesta avaluació 
també s’utilitza com a mesura dels efectes 
dels fàrmacs immunomoduladors utilit-
zats actualment en la malaltia o en assajos 
clínics.
 —La presència de lesions a la medul·la espinal 
en pacients amb EM clínicament definida és 
d’aproximadament el 90%. La RM detecta le-
sions subclíniques a la medul·la espinal en el 
30-40% dels pacients en fases inicials de la 
malaltia. En formes progressives les lesions 
medul·lars es detecten pràcticament en la to-
talitat dels pacients. En les formes primàries 
progressives, les lesions medul·lars solen ser 
molt extenses en comparació amb les que 
afecten el parènquima cerebral.
 —En aproximadament el 50% dels pocs pa-
cients amb EM clínicament definida que pre-
senten un examen de RM cerebral normal, 
s’identifiquen lesions medul·lars compati-
bles amb plaques desmielinitzants, de mane-
ra que un estudi medul·lar complet està indi-
cat en pacients amb EM clínicament definida 
quan la RM cerebral sigui normal o amb le-
sions poc específiques. 
 —La detecció amb RM de lesions incidentals 
a la medul·la espinal en subjectes sans és un 
fet infreqüent, al contrari del que passa al pa-
rènquima encefàlic. Per aquesta raó, la pràc-
tica d’una RM medul·lar està especialment 
indicada en el diagnòstic inicial de pacients 
amb formes d’inici tardà, com són les primà-
ries progressives, on pot ser difícil diferen-
ciar plaques desmielinitzants de lesions inci-
dentals o isquèmiques.
 —Les lesions a la medul·la espinal es localitzen 
predominantment a nivell de la medul·la cer-
vical o dorsal superior i es localitzen preferent-
ment a nivell perifèric i als cordons posteriors. 
 —L’atròfia medul·lar és una troballa relativa-
ment freqüent en les formes progressives de 
la malaltia.
 —En els darrers anys s’està realitzant un gran 
esforç en el desenvolupament i l’aplicació 
clínica de noves tècniques de RM que per-

metin detectar de forma específica i repro-
duïble lesions macroscòpiques o microscò-
piques que permetin correlacionar millor 
el substrat patològic amb el grau de disca-
pacitat clínica permanent, com són la des-
mielinització greu i la destrucció axonal. 
Entre aquestes tècniques, cal destacar l’es-
pectroscòpia de protó, la transferència de 
magnetització, la difusió i la RM funcional. 
Aquestes tècniques encara només avui en 
dia s’utilitzen en investigació i s’estan rea-
litzant estudis per permetre la seva valida-
ció a la pràctica clínica diària i esforços per 
poder comparar resultats obtinguts amb di-
ferents aparells de RMN. 

Tractament del brot

 —Un brot de la malaltia es defineix com un 
dèficit neurològic (de nova aparició o empit-
jorament clar de símptoma previ) amb una 
durada mínima de 24 hores, en absència de 
febre o infecció intercurrent. És necessari un 
interval d’almenys trenta dies entre l’inici del 
primer brot i l’inici del següent.
 —La intensitat del brot es classifica en lleu, 
moderada o greu, segons el grau de discapa-
citat que provoca.
 — Els objectius del tractament del brot són: 
accelerar la recuperació del dèficit neuro-
lògic, disminuir la seva gravetat i reduir la 
persistència potencial dels dèficits neuro-
lògics.
 —Els brots lleus poden no tractar-se. Si es trac-
ten es pot fer amb esteroides via oral amb 
pauta descendent.
 —Els brots moderats o greus es tracten amb 
metilprednisolona a dosis d’1g al dia durant 
3 o 5 dies. Estudis recents demostren que 
aquests bolus administrats per via oral són 
igual d’eficaços.
 —Els brots greus que no responen a tracta-
ment amb esteroides a dosis altes i repetides 
poden millorar amb plasmafèresi. 

Potencials evocats 
 —Els potencials evocats (PE) mesuren la velo-
citat de conducció de diferents vies nervioses 
després de l’aplicació d’un estímul sensorial.
 —Els PEV són els únics potencials evocats 
que poden ser de més utilitat en el diagnòs-
tic d’esclerosi múltiple. Les troballes detec-
tades en els PEV (latència retardada amb 
morfologia preservada) poden demostrar la 
presència d’una segona lesió asimptomàtica 
davant d’un CIS. Els PEV poden ser d’uti-
litat fonamentalment en els pacients amb 
escasses anomalies en la RM, pacients que 
no compleixen suficients criteris radiològics 
per EM, pacients amb forma primària pro-
gressiva d’EM o pacients amb lesions ines-
pecífiques a la RM.

Tomografia de coherència òptica 
(OCT)

 —L’OCT és una tècnica no invasiva que permet 
obtenir imatges anatòmiques tridimensio-
nals d’alta resolució de la retina. S’ha comen-
çat a usar en els darrers anys en estudis diag-
nòstics i de seguiment de l’EM, i indiquen 
que podria ser biomarcador estructural vàlid 
i reproduïble per avaluar la pèrdua axonal en 
la malaltia. No obstant això, en el moment 
actual és una tècnica que s’utilitza bàsica-
ment en investigació i que encara no s’ha va-
lidat totalment la seva utilitat en l’EM.

Ressonància Magnètica (RM)
 — La ressonància magnètica és la tècnica més 
sensible en la identificació de les plaques 
desmielinitzants que caracteritzen l’escle-
rosi múltiple, ja que les detecta en més del 
97% de pacients amb EM clínicament de-
finida. 
 —Com a conseqüència d’aquesta alta sensibi-
litat, la RM s’ha convertit en una tècnica es-
sencial, no només en el diagnòstic de l’EM 
sinó també com a marcador pronòstic en la 

fase inicial de la malaltia, tant pel que fa a la 
predicció de recurrències clíniques, com a la 
gravetat de la discapacitat futura, a més de 
contribuir tant a la millor comprensió de la 
seva història natural com en l’avaluació de 
l’eficàcia de nous tractaments.
 —La RM forma part dels criteris diagnòstics 
d’esclerosi múltiple per la seva capacitat de 
demostrar disseminació en espai i dissemi-
nació en temps de lesions desmielinitzants.
 —Per avaluar si les lesions trobades a la RM 
són característiques d’esclerosi múltiple o 
no, cal valorar-ne la forma, mida i localitza-
ció. Les lesions desmielinitzants característi-
ques d’EM es localitzen habitualment a nivell 
periventricular, cos callós, substància blan-
ca juxtacortical, parènquima infratentorial i 
medul·la espinal.
 —Les seqüències de RMN més utilitzades en 
EM són les:
• Seqüències potenciades en T2 o FLAIR; 

d’alta sensibilitat per detectar lesions però 
baixa especificitat. 

• Seqüència potenciades en T1; que perme-
ten identificar les lesions cròniques que 
més s’associen a destrucció tissular i que es 
correlacionen més amb les formes progres-
sives i la discapacitat funcional progressiva.

• Seqüències potenciades en T1 amb gadoli-
ni; que permeten identificar de forma se-
lectiva les lesions agudes i actives amb ac-
tivitat inflamatòria. El tipus de captació de 
les lesions (nodular, anell complet o anell 
incomplet) també és un paràmetre que cal 
tenir en compte en l’avaluació de les lesions 
i en el seu diagnòstic diferencial amb altres 
malalties. 

• Seqüencies DIR; de nova incorporació en 
l’estudi de RM de l’EM i que ofereixen més 
alta sensibilitat a nivell juxtacortical i infra-
tentorial.

 — Els pacients amb EM que desenvolupen 
progressió de la malaltia i incrementen dis-
capacitat, desenvolupen, alhora, atròfia ce-
rebral que es pot avaluar mitjançant dife-
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 —En el moment actual, no hi ha evidència 
d’eficàcia de cap tractament per a l’EMPP.
 —El benefici a llarg termini dels diferents tracta-
ment per a l’ EM no està plenament demostrat.

Tractament simptomàtic

 —La simptomatologia dels pacients amb EM 
és molt variada i pot requerir, en ocasions, 
de tractament simptomàtic.
 —El dolor neuropàtic (neuràlgia del trigemin i 
Lhermitte) es pot tractar amb carbamacepi-
na, gabapentina o pregabalina. 
 —Recentment s’ha començat a utilitzar la fam-
pridina-SR per millorar la capacitat de deam-
bulació dels pacients
 —La fatiga primària, molt freqüent en l’ EM, 
pot millorar amb amantadina o modafinil.
 —L’espasticitat, molt freqüent en fases pro-
gressives de la malaltia i amb molta variabi-
litat en l’expressió clínica, es pot tractar amb 
fisioteràpia, baclofèn oral o intratecal, tiza-
nidina, clonazepam, tetrahidrocannabinol o 
toxina botulínica.
 —Existeixen diferents fàrmacs i tractaments 
rehabilitadors per millorar la disfunció uri-
nària, la disfunció intestinal, el tremolor i els 
problemes cognitius.

Tractament 
immunomodulador

 —Els fàrmacs immunomoduladors, com els in-
terferons, acetat de glatiràmer i natalizumab, 
i alguns fàrmacs immunosupressors, com la 
mitoxantrona, han demostrat diversos efec-
tes beneficiosos en els pacients amb EM, que 
consisteixen en la disminució de la taxa de 
brots, la reducció de la progressió de la disca-
pacitat i la reducció d’ acumulació de lesions 
en la RM.
 —Els fàrmacs autoritzats per al tractament de 
l’EM tenen posologia, via i forma d’adminis-
tració diferents.
 —Els interferons i acetat de glatiràmer es con-
sideren fàrmacs de primera línia en el trac-
tament de l’ EMRR. El natalizumab i la mi-
toxantrona són tractaments de segona línia. 

 —Els interferons poden tenir com a efectes se-
cundaris: síndrome pseudogripal, hepatoto-
xicitat, desenvolupament d’anticossos neu-
tralitzants, pancitopènia i trastorn tiroïdal. 
Aquests dos darrers en molt pocs casos. 
 —L’acetat de glatiràmer pot tenir com a efec-
tes secundaris: reaccions locals i síndrome 
postpuncional amb dolor toràcic, flushing i 
dispnea.
 —El natalizumab pot tenir com a efectes se-
cundaris: quadres d’hipersensibilitat, fati-
ga i leucoencefalopatia multifocal progres-
siva. Aquesta darrera complicació és greu, 
però afortunadament el seu risc d’aparició 
és baix. No obstant això, cal una monitorit-
zació estricte.
 — La mitoxantrona pot tenir com a efectes 
secundaris: cardiotoxicitat i leucèmies. Per 
aquest motiu cal una monitorització estric-
te i una limitació de la dosi que s’ha d’ad-
ministrar.
 —Els tractaments indicats en la Sd. Clínica-
ment aïllada són els interferonsβ 1a intra-
muscular, interferóβ 1b, i l’acetat de glatirà-
mer. La finalitat del tractament del SCA és 
prevenir la conversió a EM i amb això evitar 
l’acumulació de discapacitat. El primer epi-
sodi desmielinitzant podria ser tractat en els 
casos amb elevat risc de conversió a EM se-
gons les troballes radiològiques. 
 —En l’EMRR es recomana indicar el tractament 
de forma precoç. Els tractaments indicats en 
l’ EMRR són els interferonsβ 1a subcutani i 
intramuscular, interferóβ 1b i l’acetat de gla-
tiràmer. Així mateix, l’ús de natalizumab està 
autoritzat com a fàrmac de primera elecció 
en casos d’evolució ràpida i agressiva. Com a 
tractament de segona línia de l’ EMRR estan 
indicats natalizumab i mitoxantrona.
 —L’EMSP és susceptible de tractament si pre-
senta brots. Els tractaments indicats són els 
interferonsβ 1a subcutani i intramuscular i 
interferóβ 1b.Com a tractament de segona lí-
nia de l’ EMSP amb brots està aprovat l’ús de 
mitoxantrona.
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1.
Introducció

El dolor és una experiència sensorial desagrada-
ble, associada a dany tissular real o potencial o 
que és viscuda como a tal dany. Té dos compo-
nents constitutius, però clarament dissociables: 
un aspecte purament sensorial, localitzador, que 
li dóna identitat com a mecanisme de defensa; 
i un segon aspecte emocional, responsable que 
sigui viscut como a desagradable i neuromodu-
li la resta de funcions cerebrals. El dolor com a 

percepció (com a significat) és per tant un feno-
men purament cognitiu. És, en realitat, l’avalua-
ció cognitiva de la sensació de dany.

El dolor nocioceptiu, per excitació dels receptors 
i de les vies perifèriques i centrals que transpor-
ten la sensació de dany és habitualment agut. És 
necessari per a la continuïtat de la vida de qual-
sevol animal, ja que permet apartar-se de tot el 
que pot lesionar els teixits, alhora que ens avisa 
de qualsevol atac perillós i és capaç d’ assenya-
lar la seva exacta localització, qualitat i intensi-
tat. D’altra banda, la inflamació, que és el centre 
de tots els mecanismes de defensa d´arrel immu-
ne, activa receptors nocioceptius fins aleshores 
silents, com és el cas predominant de les vísceres. 
Inflamació i dolor formen els mecanismes bàsics 
de defensa de l’animal davant l´agressió.

Diagnòstic 
i tractament
del dolor  
neuropàtic
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2.
El dolor neuropàtic 

Reben aquest nom els símptomes neurològics 
que corresponen a un estat d’excitació anormal 
dels receptors sensorials o de les vies nervioses 
aferents, centrals o perifèriques. Es defineix ofi-
cialment com aquell dolor que està causat per 
una lesió o malaltia que afecta el sistema soma-
tosensorial. Tots hem patit en el nostre cervell la 
sensació desagradable de descàrrega en el terri-
tori d’un nervi després de colpejar-lo o compri-
mir-lo. Les parestèsies ocasionades per una sín-
drome del túnel carpià, per exemple, són una de 
les queixes més freqüents en la consulta diària. 
És degut a descàrregues ectòpiques (epiléptiques) 
brusques i massives dels axons més grossos. 
Més desagradable encara és la descàrrega de tota 
mena d´axons (petits i grossos) que es produeix 
a la part proximal del gangli de Gasser en la neu-
ràlgia del trigemin. Molts pacients amb poli-
neuropatia , diabètica o d´altres causes, pateixen 
símptomes per hiperexcitabilitat de receptors 
i de la part distal dels axons incloent-hi a vega-
des fenòmens d’inflamació neurògena derivada de 
l’excitació axonal antidròmica. Els pacients amb 
herpes zòster, traumatismes dels nervis i els 
amputats tenen també sensacions anormals i 
desagradables en les seves àrees somatosenso-
rials i en els circuits emocionals com a conse-
qüència de la generació d´impulsos en els troncs 
nerviosos lesionats. Les lesions medul.lars, com 
els tumors, traumatismes o la siringomièlia i del 
Sistema Nerviós Central, així com alguns acci-
dents vasculars isquèmics o hemorràgics, poden 
ser també causa d’hiperexcitabilitat de les vies 
aferents o de distorsió en les característiques de 
les sensacions. És el denominat dolor neuropà-
tic central.

En la major part de casos, el dolor neuropàtic es 
barreja amb altres causes de sensacions viscudes 
com a doloroses. El cas paradigmàtic és la lum-
bàlgia aguda per hèrnia discal, on se sumen fets 
nocioceptius traumàtics (ruptura discal, etc), in-
flamatoris (fenòmens autoinmunes per proteï-
nes discals alliberades), factors emocionals (la-
borals, impotència funcional) i els pròpiament 
neuropàtics per hiperexcitabilitat de l’arrel ner-
viosa comprimida. 

El tractament del dolor ja comença amb una 
bona història clínica: sempre és així, i cal fer-
la en qualsevol mena de dolor. Les exploracions 
complementàries, encara que sofisticades, no 
poden substituir un bon interrogatori i un conei-
xement profund de la situació personal i emoci-
onal del pacient. En el cas del dolor neuropàtic, 
cal establir els mecanismes fisiopatològics amb 
la màxima precissió. Aquesta és la base del trac-
tament. A vegades poden ser útils els estudis 
neurofisiològics. En tots els casos cal delimitar 
l´origen de la hiperexcitabilitat nerviosa i la res-
ta de factors implicats. Un cop perfilat el tipus 
d’hiperexcitabilitat que està produint el dolor 
neuropàtic, els fàrmacs antiepilèptics tenen un 
sentit fisiopatològic en el tractament d´aquests 
símptomes. Cal entendre què significa fisiopato-
lògicament l´alodínia, la hiperalgèsia, les molèsties 
paroxístiques, el dolor cremant, l’eritràlgia i tants 
altres símptomes i signes que no són més que 
l´expressió de fenòmens epilèptics a las vies afe-
rents. La pega és la relativa limitació a l’eficàcia i 
la dificultad de trobar els fàrmacs i dosificacions 
adequades. També cal entendre que el dolor neu-
ropàtic és un símptoma, no una malaltia, i que 
per tant, els fàrmacs podran resoldre millor o 
pitjor aquests símptomes; però la situació mor-
bosa ha d’ésser enfocada en un sentit global, gai-
rabé humanístic.

El dolor agut, sistema de defensa, es posa en 
marxa predominantment en receptors especí-
fics i es vehicula per fibres nervioses amielíni-
ques o poc mielinitzades cap al fascicle espino-
talàmic o vies polisinàptiques centromedul·lars, 
fins al tronc cerebral per induir respostes pro-
gramades de fugida i de defensa. La seva projec-
ció talamocortical, és responsable de la sensació 
de dany i dels fenòmens perceptius-cognitius que 
constitueixen el fenomen del dolor. L’animal lla-
vors pot planificar conductes de resposta ade-
quada. Alhora, incorpora l’experiència sensori-
al en els sistemes cognitius talamocorticals on 
els components límbics tenen un paper fona-
mental. És inevitable la constitució de memòria 
i l’activació de l’amígdala, en el centre del siste-
ma límbic, associant el fenomen neurobiològic 
de la por en tot el complex cognitiu que l’animal 
humà denomina dolor.

Les sinapsis implicades en la transmissió del do-
lor nocioceptiu poden ésser influïdes de mane-
ra intensa per diverses substàncies químiques i 
fàrmacs. El més important i conegut és l´efecte 
de determinades endorfines o dels opiacis sobre 
els receptors “µ”. De fet, l’èxit de la farmacolo-
gia en el tractament del dolor nocioceptiu és un 
dels grans avenços de la humanitat en la sego-
na meitat del segle XX. El dolor agut persistent 
que pateixen malalts amb càncer o malalties in-
flamatòries cròniques, per exemple, pot ésser 
tractat amb força eficàcia amb els fàrmacs anal-
gèsics convencionals que utilitzem per al dolor 
agut. Només cal vigilar acuradament els efectes 
secundaris i les interaccions que un tractament 
perllongat en el contex que una malatia crònica 
comporta.

El problema és el dolor crònic. El dolor com a 
malaltia en si mateix. És el dolor no relacionat di-
rectament amb el dany. Dit amb paraules plane-
res: la sirena de bombers sense incendi. Aquest tipus 
de dolor és el que motiva el més gran nombre de 
consultes mèdiques. Habitualment ha estat de-
sencadenat per un dolor nocioceptiu intens ini-

cial i després ha persistit. Els factors emocionals 
hi tenen sempre molt a veure. El fet és que les 
tècniques de neuroimatge funcional (Ressonàn-
cia Magnètica Funcional o Tomografia per Emis-
sió de Positrons) demostren en aquests pacients 
activitat cerebral en les àrees que estan relacio-
nades amb la sensació de dany i, sobretot, en les 
implicades en la percepció i emoció doloroses. 
Cada cop és més clar que cal relacionar el dolor 
crònic somatoforme amb memòria de dolor lligada 
a la creació de potenciació a llarg termini (long 
term potentiation) a les xarxes neuronals medul-
lars i límbic-talamocorticals relacionades amb la 
sensació de dany. No cal emfatitzar l’escàs èxit 
del tractament farmacològic en aquesta mena 
de dolor de generació fonamentalment cogniti-
va. En qualsevol cas, el col·lectiu de pacients amb 
dolor crònic són una càrrega feixuga per al siste-
ma sanitari públic; un grup de gran importància 
social i humana i un clar objectiu econòmic per 
als sistemes que envolten tot el que estigui rela-
cionat amb la salut i el benestar. 
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A la taula 1 s´exposen els fàrmacs, antiepilèptics 
i d´altres tipus, que són efectius en la polineuro-
patia diabètica.

La GBP (gabapentina) i la pregabalina són els an-
tiepilèptics amb major evidència de millora de la 
PNP dolorosa diabètica. L’eficàcia dels dos fàr-
macs es considera similar. Els estudis compara-
tius amb amitriptilina no han estat concloents, 
ni per eficàcia ni per tolerabilitat, a causa de ser 
de mostra insuficient. En un estudi no publicat 
comparant PG, amitriptilina i placebo, només 
l’amitriptilina era significativament millor que 
el placebo; però l’estudi podria estar esbiaixat a 
causa de diferències significatives entre els grups 
de tractament (estudis classe II). Existeixen es-
tudis que descriuen efectes significatius de CBZ, 
però daten d’uns 30 anys i la seva metodologia 
no arriba als estàndars de recomanació actuals. 
En un recent estudi, l’OXCZ mostra una eficàcia 
modesta, però significativa. Les dades prèvies a 
aquest estudi eren equívoques, amb alguns estu-
dis negatius, que no van ser publicats. La LTG 
(lamotrigina) ha demostrat eficàcia i el topira-
mat només ha trobat un efecte marginal sense 
trobar-se eficàcia en 3 grans assajos controlats. 
Les dades fins al moment respecte al valproat 
són controvertides, amb dos estudis (estudis 
classe II) amb resultat molt positiu i un de nega-
tiu (estudi classe I), motiu pel qual es considera 
que cal incrementar la recerca al respecte.

En el cas de PNP induïda per quimioteràpia (cis-
platí) només s’ha trobat milllora del dolor o pa-
restèsies (no s’avaluava únicament dolor) en el 
cas de nortriptilina. La polineuropatia associada 
a VIH s’ha comportat com a refractària en la ma-
joria de fàrmacs, cosa que es podria explicar per 
mecanismes particulars del dolor i/o per l’alta 
resposta a placebo. L’únic fàrmac que ha reportat 
eficàcia en un subgrup que també rebia teràpia 
antiretroviral és la LTG (estudis classe I). Hi ha 
però, un altre estudi (estudi classe II) amb re-
sultats totalment oposats.

En resum, es recomanen els antidepressius 
tricíclics o la gabapentina/pregabalina com a 
primera opció terapeútica, juntament amb els 
antidepressius tricíclics que haurien de ser es-
tretament vigilats en pacients cardiòpates. La 
duloxetina i la venlafaxina es consideren com 
a segona opció terapeútica, ja que si bé tenen 
un perfil bastant segur quant a potencials efec-
tes adversos, només mostren una eficàcia mode-
rada. Finalment es consideren de tercera línia 
d’indicació terapèutica tant els opioides com 
la lamotrigina. La resta de tractaments estarien 
escassament indicats, bé per poca eficàcia, bé per 
problemes de seguretat.

3.
Polineuropatia

El patró clàssic per a la polineuropatia (PNP) 
dolorosa és la polineuropatia diabètica, la 
forma més freqüent de neuropatia dolorosa. 
Per la seva freqüència, és la més estudiada en 
protocols terapèutics, perquè es considera que 
comparteix amb altres polineuropaties doloro-

ses, tant la clínica com la resposta farmacològi-
ca. Clínicament es caracteritza per símptomes 
predominantment sensitius en una distribució 
distal, de nervis llargs i afecta més a extremi-
tats inferiors que superiors. Els símptomes po-
den ser tant negatius, en forma d’hipoestèsia, 
com positius, en forma de dolor espontani i a la 
pressió, parestèsies, disestèsies i alodinia. Amb 
freqüència es troba un component autonòmic 
associat, a causa de l’afectació de fibres neuro-
nals fines. La patogènia d´aquest tipus de neu-
ropatia no està aclarida malgrat que es conei-
xen molts factors implicats de tipus estructural, 
metabòlic i disimmunitari. 

Taula I.

Fàrmacs d’elecció en la polineuropatia dolorosa diabètica

Recomanació Principi actiu NNT Nivell d’evidència

Primera elecció Antidepressius  
tricíclics

2.1 (IC 1.8-2.6) A (estudis Classe I i II)

GBP i PG 3.9 (IC 3.2-5.1) A (estudis Classe I)

Segona elecció Venlafaxina 4.6 (IC 2.9-10.6) A (estudis Classe I)

Duloxetina 5.2 (IC 3.7-8.5) A (estudis Classe I)

Tercera elecció LTG 4.0 (IC 2.1-42) B (estudis Classe I)

Topiramat 7.4 (IC 4.3-28-5) A (estudis Classe I)

Oxicodona 2.6 (IC 1.9-4.1) A (estudis Classe I)

Tramadol 3.4 (IC 2.3-6.4) A (estudis Classe I)

Altres OXCZ 5.9 (IC 3.2-42.2) C (estudis Classe II)

CZP C (estudis Classe III)

Controvertit Valproat 1.5 (IC 1.2-2.2) B (estudis Classe I i II)

GBP:gabapentina; PG: pregabalina; LTG: lamotrigina; OXCZ: oxcarbamacepina; CZP:carbamacepina.
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5.
Neuràlgia del trigemin

La neuràlgia del trigemin és un dolor facial 
unilateral intens, agut, superficial o lancinant, 
inferior a 2 minuts de duració, que afecta una o 
vàries branques del nervi trigemin. En més de la 
mitat dels casos es troba una zona gallet, on es-
tímuls lleus desencadenen descàrregues de do-
lor, i l’exploració neurològica és normal. S’associa 
a edat avançada i a hipertensió arterial, factors 
que es relacionen amb l’esclerosi de vasos arte-
rials, que podrien afectar el nervi per contigüi-
tat en la seva sortida a nivell de la protuberància. 
S’associa també a l’esclerosi múltiple, general-
ment ja establerta. Sembla que la neuràlgia s’ini-
cia a nivell perifèric, probablement a la zona de 
transició de la mielina formada pels oligoden-
dròcits i la formada per les cèl·lules de Schwann. 
En aquest punt es produiria una zona de desmi-
elinització focal, que afavoriria impulsos efàptics 
entre diferents fibres del nervi, i desencadenaria 
excitacions massives dels axons trigeminals. El 
dolor lancinant causat per aquesta lesió perifè-
rica produiria una sèrie de canvis a nivell cen-
tral, amb un estat d’hiperexcitabilitat a nivell 
del tronc cerebral, que emetria impulsos a fre-
qüències similars a les dels estímuls dolorosos i 
de forma repetida, amb memorització del dolor 
a nivell talamocortical. Aquest doble mecanisme 
central i perifèric explicaria fenòmens com l’alo-
dinia, la sumació (vàries descàrregues doloroses 
després d’un estímul), els períodes refractaris i la 
resposta a tractament amb mecanisme central. Els 
fàrmacs assajats amb més èxit són: 

1.- Antiepilèptics: la fenitoïna va ser la prime-
ra droga utilitzada amb eficàcia, i precisament 
aquest fet ha motivat que només hi hagi estudis 

classe IV. Pero va ésser la carbamacepina (CZP) 
la que, ja a la década dels 70, va demostrar el seu 
extraordinari efecte beneficiós sobre aquesta 
malaltia. Actualment, la major part dels neurò-
legs consideren la resposta a aquest fármac com 
un índex diagnòstic de neuràlgia del trigemin. 
La carbamazepina és el tractament d’elecció. 
Ha estat llargament estudiada, amb una NNT 
1.8 (1.3-2.2) (estudis classe II i III, recomana-
ció classe A), amb millora tant de la intensitat 
com de la freqüència del dolor. Els seus efectes 
adversos, i la seva farmacocinètica, fan que la 
oxcarbamazepina (OXCZ) sigui una alternativa 
terapèutica, ja que no mostra diferències signi-
ficatives en efectivitat en un estudi comparatiu 
amb carbamazepina (estudis classe II, recoma-
nació classe B). L’eficàcia de la CBZ i de la OXCZ 
disminueix amb el temps. La lamotrigina també 
ha demostrat eficàcia potencial (estudis classe 
II, recomanació classe C).

2.- Altres fàrmacs: s’ha reportat que el baclo-
fen és efectiu en la reducció d’atacs (estudis 
classe II, recomanació classe B). La tocaïnida 
i el pimozide, que es consideraven efectius, ja no 
són utiliztas. En el cas de neuràlgia simptomà-
tica a esclerosi múltiple, s’ha descrit eficàcia en 
estudis de classe IV amb LTG, GBP i Topiramat. 
En neuràlgia secundària a masses a fossa poste-
rior, la indicació és quirúrgica. 

Per tant es recomana utilitzar la carbamacepina 
(grau de recomanació A) o la oxcarbamacepina 
(grau de recomanació B) com a primera línia te-
rapèutica. El baclofen i la lamotrigina tenen un 
grau de recomanació C. En el cas de neuràl-
gia del trigemin rebel al tractament farmaco-
lògic es recomana la indicació de tractament 
quirúrgic.

4.
Neuràlgia postherpètica

Es coneix com a neuràlgia postherpètica el 
dolor que persisteix més enllà de 4 mesos de 
l’inici del rash. No se’n coneix la patogènia exac-
ta, però se sap que hi ha fenòmens de sensibi-
lització perifèrica (descàrregues espontànies 
i hiperexcitabilitat en les fibres aferents lesio-
nades), i sensibilització central; ja que la desa-
ferentització per degeneració de fibres C de les 
neurones senstitives de l’asta medul·lar dorsal, 
porta a connexions aberrants d’altres tipus de 
fibres, que condueixen a l’aparició d’alodinia. La 
neuràlgia postherpètica presenta una incidèn-
cia variable en funció de l’edat: en menors de 
50 anys és del 3% i en majors de 70 anys del 
24% als 3 mesos. Són factors de risc coneguts el 
sexe femení, tenir fase prodròmica, dolor agut 

intens i lesions cutànies greus, i una situació 
emocional adversa en el moment del rash. A la 
Taula 2 es mostren els fàrmacs efectius en la 
neuràlgia postherpètica.

Es recomanen com a primera línia els antide-
pressius tricíclics, la gabapentina i la prega-
balina. Malgrat que els estudis realitzats amb 
pegats de lidocaïna eren de curta durada o 
eren anàlisis post-hoc d’estudis més grans, 
és recomanable la seva indicació, especial-
ment en ancians per la seva gran tolerància. 
Els opioides forts s’han de considerar de sego-
na elecció, en cas de ser necessaris han demos-
trat efectivitat.

Recentment ha estat introduït el tractament 
amb pegats de lidocaïna al 5%, amb la finalitat 
de causar pèrdua de la sensibilitat al dolor en ter-
ritoris on s’està produint activitat anormal de re-
ceptors o d’axons. És acceptada la indicació a la 
neuràlgia postherpètica, però probablement s’es-
tendrà en el futur la seva utilitat en l’eritràlgia i, 
sobretot, en traumatismes de nervi o dolor neu-
ropàtic després d’amputacions.

Taula II.

Fàrmacs d’elecció en la neuràlgia postherpètica

Recomanació Principi actiu NNT Nivell d’evidència

Primera elecció Antidepressius  
tricíclics

2.6 (IC 2.1-3.5) A (estudis Classe I i II)

GPT 4.4 (IC 3.3-6.1) A (estudis Classe I)

PG 4.9 (IC 3.7-7.6) A (estudis Classe I)

Pegat de 
lidocaïna 5%

B (estudis Classe II)

Segona elecció Opioides forts 2.7 A (estudis Classe I i II)

GBP:gabapentina; PG: pregabalina.
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lor postictus com per al dolor de les lesions 
medul·lars, i un nivell C per als opioides. En 
el dolor central, en el context de l’esclerosi 
múltiple hi ha evidència A a favor dels can-
nabinoides; però, encara no es coneix el perfil 
de seguretat definitiu que ofereixen, motiu pel 
qual és preferible intentar primer els altres fàr-
macs recomanats.

7.
Altres tipus de dolor 
neuropàtic

En la infiltració tumoral dels nervis, tant la 
GPT en associació a opioides (estudis classe 
I) com l’amitriptilina a dosis baixes associada 
a opioides (estudis classe II) han mostrat un 
benefici modest. 

En el dolor posttraumàtic de nervi s’ha assajat 
l’amitriptilina amb eficàcia (estudis classe II); 
però, la sortida de malalts per efectes adversos 
va ser important, i la majoria no van continuar 
el tractament després.

En tots els casos, s´ha de pensar que el dolor 
neuropàtic és un grup de simptomes neuro-
lògics per hiperexcitabilitat. Cal intentar de-
limitar la fisiopatologia i aplicar el tractament 
adequat, generalment amb fàrmacs antiepi-
lèptics. No existeixen estudis controlats que 
portin del simptoma al tractament; però, la pràc-
tica clínica porta a utilitzar diferents fármacs 
durant un període de prova, per tal de buscar 
un benefici directe. Així, l’existència de dolor 
lancinant, per exemple, orienta a indicar la CZP. 
En general, tots els símptomes que puguem re-
lacionar amb hiperexcitabilitat axonal perifè-
rica (parestèsies, disestèsies, dolor cremant, eri-
tràlgia...) poden beneficiar-se d’antiepilèptics 
relacionats amb bloqueig de canals. En els casos 
en els quals s´intuieixen fenòmens de sensibi-
lització i d’amplificació central de les molèsti-
es, la GPT i la PG poden ésser útils. En tot cas, 
una bona història clínica i l’exploració gene-
ral i neurològica han de servir per reconèixer 
altres components afegits en el dolor (nocicep-

6.
Dolor central

Es coneix com a dolor central aquell dolor pro-
duït per una lesió en el sistema nerviós central. 
L’etiologia és variable, i són freqüents l’ictus, l’es-
clerosi múltiple, les lesions medul·lars, entre d’al-
tres. S’han realitzat pocs estudis i amb mostres 
petites de pacients en relació al dolor central. Els 
fàrmacs més estudiats s´exposen a la Taula 3.

La LTG ha demostrat eficàcia en un estudi clas-
se I en pacients amb dolor postictal, sense acon-
seguir demostrar-la en lesions medul·lars, tot i 
que una anàlisi post hoc, sí que ho feia en lesions 
medul·lars incompletes. En canvi, sí que han de-
mostrat eficàcia en lesions medul·lars tant la 
GBP (estudis classe II) com la pregabalina (es-
tudis classe I). El Valproat no ha aconseguit de-
mostrar eficàcia en el dolor neuropàtic d’etiolo-
gia medul·lar. 

La recomanació amb el dolor central és se-
guir els mateixos principis que amb el dolor 
perifèric. Hi ha un nivell B d’evidència per a 
l’ús de lamotrigina, gabapentina, pregabali-
na i antidepressius tricíclics, tant per al do-

Taula III.

Fàrmacs d’elecció en el dolor central

Recomanació Principi actiu NNT Nivell d’evidència

Primera elecció LTG  
(dolor postictal)

1.8 B (estudis Classe I)

GBP  
(lesió medul·lar)

B (estudis Classe II)

PG (lesió medul·lar) B (estudis Classe I)

Antidepressius tri-
cíclics  

(postictal)

1.7 (IC 1.2-3.1) B (estudis Classe I)

Segona elecció Opioides  
(levorfanolol)

C (estudis Classe III)

Altres Dronabinol 
(esclerosi múltiple)

3.4 (IC 1.8-23.4) A (estudis Classe I)

GBP:gabapentina; PG: pregabalina; LTG: lamotrigina; OXCZ: oxcarbamacepina; CZP:carbamacepina.
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tiu, somatoforme) i els símptomes desagrada-
bles (depressió, por, sensació de greuge...) que ens 
orientin sobre les mesures correctes a prendre 
en cada pacient. 

8.
Limitacions de la 
majoria d ássajos 
terapèutics controlats 
d’antiepilèptics en el 
dolor neuropàtic

1- Predomini absolut de la selecció de pacients 
amb neuràlgia postherpètica i amb neuro-
patia diabètica dolorosa. El resultats són 
extrapolats al dolor neuropàtic d´altres cau-
ses en el qual els mecanismes fisiopatològics 
poden ésser diferents.

2- Variabilitat en la metodologia. Escassos es-
tudis comparatius de dos tractaments dife-
rents en el mateix pacient.

3- Estudis predominants en dolor neuropàtic 
greu. Poc coneixement dels efectes en pa-
cients amb dolor lleuger o moderat.

4- Poca durada del període de control. Desco-
neixement dels efectes a llarg termini.

5- S´ha estudiat sempre seleccionant pacients 
per malalties, mai per símptomes específics, 
que són la base fisiopatològica del que s’ano-
mena dolor neuropàtic. 
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1.
Introducció

La Miastènia Gravis (MG) és una malaltia pro-
duïda per una alteració de la transmissió neuro-
muscular. Se’n poden diferenciar dos tipus: les 
d’origen autoimmune, que són les que tractarem 
en aquest capítol, i unes altres que respondrien 
a certes mutacions de les diferents proteïnes de 
la unió neuromuscular, conegudes com a síndro-
mes miastèniques congènites.

2.
Clínica 

La MG pot aparèixer a qualsevol edat, però els 
estudis epidemiològics realitzats demostren que 
hi ha un doble pic de presentació: un primer grup 
inicia la malaltia entre els 15 i els 35 anys, amb 
un clar predomini de les dones en aquesta fran-
ja d’edat, i un segon pic es produeix en homes a 
partir dels 50 anys i en dones a partir dels 60. De 
fet, la incidència de la malaltia per sobre de 60 
anys és alta, i arriba als 60,3 casos per milió d’ha-
bitants, mentre que la incidència en la població 
general oscil·la entre els 2,5 i els 11 casos per mi-
lió d’habitants. (Aragonès et al.)

Diagnòstic  
i tractament 
de la Miastènia  
Gravis 
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on provoca debilitat per l’extensió del coll; la 
musculatura proximal de les extremitats, on es 
mostren dificultats per pujar escales i/o manipu-
lar objectes per sobre del cap; i, ocasionalment, la 
musculatura respiratòria, que pot provocar disp-
nea (Kessey, 2004). Quan l’afectació respiratòria 
és molt greu i els pacients necessiten ventilació 
mecànica assistida, es considera que es troben en 
crisi miastènica. Una de les classificacions clíni-
ques que té més utilitat a la pràctica clínica diària 
és la que va publicar la Myasthenia Gravis Founda-
tion of America (MGFA)(Jaretzki et al. 2000), on 
es diferencien els pacients en funció dels símpto-
mes predominants i del grau d’afectació que te-
nen (taula I). 

3.
Diagnòstic

El diagnòstic de la MG es basa en quatre punts 
diferents: història clínica i exploració física, pro-
ves farmacològiques amb anticolinesteràsics, es-
tudis electrofisiològics i estudis immunològics 
per detecció d’anticossos a sang perifèrica. 

Una història clínica detallada i una exploració fí-
sica exhaustiva que demostri la presència de debi-
litat muscular fatigable és fonamental per sospitar 
que es tracta d’una síndrome miastènica (Vicent A 
et al 2001). La història clínica recull freqüentment 
la presència de debilitat muscular que empitjora 
amb l’esforç físic. Les diferents estratègies explo-
ratòries utilitzades intenten mostrar la fatigabili-
tat mitjançant la repetició d’exercicis com poden 
ser: asseure’s i aixecar-se d’una cadira 20 vegades 
seguides, o bé mitjançant el manteniment de pos-
tures determinades, com la de braços en extensió 
de 90º durant 4 minuts. La MGFA va publicar l’es-
cala Quantitative Myasthenia Gravis Score (QMG 
score), que permet donar un valor numèric a la 
debilitat dels pacients i fer-ne així un seguiment a 
cada una de les visites (Jaretzki et al. 2000) (taula 
II). Una altra escala molt interessant i de fàcil apli-
cació és la MG Composite Scale publicada recent-
ment (taula III).(Burns TM et al. 2010)

La malaltia produeix debilitat com a conse-
qüència de la fatiga muscular i pot afectar tots 
els músculs voluntaris del cos. Els més freqüent-

ment afectats són: els músculs oculars, que pro-
dueixen diplopia i/o ptosi; la musculatura bulbar, 
amb disfàgia i/o disàrtria; els músculs cervicals, 

Taula I 

Classificació clínica de la miastènia gravis segons la Myasthenia Gravis
Foundation of America (MGFA)

Classe 1 Debilitat muscular que afecta qualsevol múscul ocular.
Pot tenir debilitat per tancar els ulls amb força.
No hi ha debilitat a la resta de la musculatura del cos. 

Classe 2

Classe 2a

Classe 2b

Debilitat lleu que afecta altres músculs a més dels oculars.
Pot existir, a més, debilitat de qualsevol grau de la musculatura ocular. 

Debilitat predominant dels músculs de les extremitats o axials, però pot existir debi-
litat bulbar en menor grau.

Debilitat predominant dels músculs bulbars i/o respiratoris, però pot existir debilitat 
de les extremitats en igual o menor grau.

Classe 3

Classe 3a
  

Classe 3b

Debilitat moderada que afecta altres músculs a més dels oculars.
Pot existir, a més, debilitat de qualsevol grau en la musculatura ocular. 

Debilitat predominant dels músculs de les extremitats o axials, però pot existir debi-
litat bulbar en menor grau.

Debilitat predominant dels músculs bulbars i/o respiratoris, però pot existir debilitat 
de les extremitats en igual o menor grau.

Classe 4

Classe 4a

Classe 4b

Debilitat greu que afecta altres músculs a més dels oculars.
Pot existir, a més, debilitat de qualsevol grau de la musculatura ocular. 

Debilitat predominant dels músculs de les extremitats o axials, però pot existir debi-
litat bulbar en menor grau.

Debilitat predominant dels músculs bulbars i/o respiratoris, però pot existir debilitat 
de les extremitats en igual o menor grau.

Classe 5 Definida com a intubació orotraqueal amb o sense ventilació mecànica assistida, ex-
cepte quan s’instaura en el postoperatori de processos quirúrgics. L’ús d’una sonda 
nasogàstrica per alimentació de forma aïllada es contempla com a classe 4b.
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Puntuació total

Taula III 

Quantificació del grau de la miastènia gravis segons l’escala MG
Composite Scale 

Visió doble quan es 
mira als costats 
(segons des de l’inici)

>45 segons: 
0 punts

11-45:1 punt 1-10: 2 punts Espontània: 
4 punts

Ptosi  
(segons des de l’inici)

>45 segons: 
0 punts

11-45:1 punt 1-10: 2 punts Espontània: 
3 punts

Debilitat facial
(intentem obrir parpe-
lles quan el pacient les 
tanca amb força)

Tancament 
normal: 0 
punts

Tancament com-
plet, resistència a 
l’apertura: 0 punts

Tancament com-
plet, no resis-
tència a l’aper-
tura: 1 punt 

Tancament 
incomplet: 
2 punts

Disàrtria 
(durant l’entrevista)

Normal:  
0 punts

Disàrtria o veu 
nasal intermitent:  
2 punts

Disàrtria o veu 
nasal contínua: 
4 punts

Dificultat 
per la  
comprensió: 
6 punts

Deglució  
(per història clínica)

No  
alteracions:  
0 punts

Alteracions, però de 
forma infreqüent: 
2 punts

Alteracions en el 
dia a dia: 
4 punts

Sonda na-
sogàstrica: 
6 punts

Masticació  
(per història clínica)

No  
alteracions:  
0 punts

Fatiga amb les 
consistències  
dures: 2 punts

Fatiga amb les 
consistències 
toves: 4 punts

Sonda na-
sogàstrica: 
6 punts

Respiració Normal:  
0 punts

Respiracions reta-
llades després de 
l’esforç: 2 punts

Respiracions  
retallades en  
repòs: 4 punts

Ventilació 
mecànica:  
9 punts

Debilitat cervical  
(per flexió o extensió 
del coll)

Normal:  
0 punts

Lleu: 2 punts Moderada:  
3 punts

Greu:  
4 punts

Abducció dels braços Normal:  
0 punts

Lleu: 2 punts Moderada:  
4 punts

Greu:  
5 punts

Flexió de malucs Normal:  
0 punts

Lleu: 2 punts Moderada:  
4 punts

Greu:  
5 punts

Taula II

Quantificació del grau de la miastènia gravis segons l’Escala de la Quantitative
Myasthenia Gravis Score (QMG)

Test Normal Debilitat lleu Deb. moderada Debilitat greu

Puntuació 0 1 2 3

Visió doble quan 
es mira als costats 
(segons des de l’inici)

61 11-60 1-10 Espontània

Ptosi 
(segons des de l’inici) 61 11-60 1-10 Espontània

Debilitat facial
(intentem obrir parpelles quan 
el pacient les tanca amb força)

Tancament 
normal dels 

ulls

Tancament 
complet, 

resistència a 
l’apertura

Tancament com-
plet,  

no resistència a 
l’apertura 

Tancament in-
complet

Empassar ½ got d’aigua Normal Una mica 
de tos o canvis 
a la veu lleus

Tos franca  
o regurgitació 

nasal

No empassa 
o el test no es 

pot fer

Disàrtria 
(comptar fins a 50)

No  
disàrtria

Disàrtria de 30 
a 49

Disàrtria de 10 
a 29

Disàrtria 
inicial

Braç dret, abducció de 90º 
(duració en segons) 240 90-239 10-89 0-9

Braç esquerre, abducció de 90º 
(duració en segons) 240 90-239 10-89 0-9

Capacitat vital (%) >80 65-79 50-64 <50

Handgrip mà dreta (Kw) Homes ≥ 45
Dones ≥ 30

15-44
10-29

5-14
5-10

0-4
0-4

Handgrip mà esquerra (Kw) Homes ≥ 45
Dones ≥ 30

15-44
10-29

5-14
5-10

0-4
0-4

Cap aixecat (posició en 45º), 
duració en segons 120 30-119 1-29 0

Cama dreta aixecada 45º, 
segons de duració 100 31-99 1-30 0

Cama esquerra aixecada 45º, 
segons de duració 100 31-99 1-30 0
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ra activada voluntària o per estimulació elèctrica 
(Trontelj JV, Satlberg E, 1992). Es valora la varia-
bilitat existent entre els intervals d’aquests po-
tencials en les successives descàrregues. Aquesta 
variació és el que es coneix com a jitter, que és 
una mida objectiva de l’estabilitat en l’excitació de 
la unitat motora i que reflectirà fonamentalment 
el temps que es requereix perquè els potencials 
de placa motora (PPM) a la unió neuromuscular 
arribin al llindar per generar el potencial d’acció, i 
esdevé una mesura sensible del factor de segure-
tat de la transmissió neuromuscular. Així, en els 
pacients amb malalties de placa neuromuscular 
(MG o també a la síndrome d’Eaton-Lambert), el 
jitter estarà augmentat. Quan els PPM són insu-
ficients per arribar al llindar, no es produeix po-
tencial a la fibra muscular (bloqueig). Un elevat 
nombre de bloquejos és el responsable de la debi-
litat muscular, que també es tradueix en el decre-
ment del potencial motor evocat per estimulació 
repetitiva. En condicions normals, els valors de 
fluctuació varien entre els diferents músculs in-
closos entre les diferents plaques dins el mateix 
múscul. Per aquest motiu es recomana la valora-
ció de 20 parells de plaques dins el mateix mús-
cul. Es considera que un estudi és patològic si el 
valor mitjà del jitter de totes les fibres estudiades 
supera el valor normal de cada múscul o si més 
d’un 10% dels potencials té un valor de jitter per 
sobre de la normalitat. La demostració d’almenys 
un bloqueig en l’estudi es considera també pato-
lògic. L’estudi de fibra aïllada és el més sensible 
per demostrar una alteració a la transmissió neu-
romuscular, i són els músculs frontals, orbicular 
dels ulls i extensor comú dels dits els més utilit-
zats per fer l’estudi en la pràctica clínica. L’espe-

cificitat de la prova no és absoluta, ja que pot ser 
patològica a malalties amb denervació (com l’es-
clerosi lateral amiotròfica) o a les miopaties mito-
condrials entre d’altres. 

Finalment, els estudis immunològics poden de-
mostrar la presència de dos anticossos altament 
específics pel diagnòstic de la miastènia gravis. Els 
anticossos dirigits contra el receptor d’acetil-
colina (AChR-ab) van ser descrits als anys 70 i 
són presents fins en un 85% dels pacients amb 
una miastènia generalitzada i fins a un 50% dels 
pacients amb una miastènia ocular. La tècnica de 
detecció basada en el radioimmunoassaig està 
àmpliament difosa, i valors per sobre de 0,5 nM es 
consideren positius. Els valors varien àmpliament 
d’un pacient a un altre sense que es pugui fer una 
bona correlació entre el títol de l’anticòs i severi-
tat clínica, però sí que sembla haver-hi una bona 
correlació intrapacient, amb un descens del títol 
de l’anticòs en pacients que milloren clínicament 
i un increment en aquells que empitjoren. L’espe-
cificitat dels anticossos és molt alta, especialment 
si s’acompanyen d’una història clínica compatible 
amb la malaltia, però s’han descrit en altres malal-
ties com el lupus o la cirrosi biliar primària. Cal des-
tacar que alguns pacients afectes per un timoma 
sense símptomes miastènics poden tenir anticos-
sos positius en sang. En aquests casos es recoma-
na un seguiment prolongat per descartar l’inici de 
la clínica miastènica després de la resolució qui-
rúrgica del timoma (Schluep M et al. 1987). 

Fins l’any 2003, aquells pacients als quals no 
es detectava AchR-ab eren considerats serone-
gatius. Aquell any es va descriure un nou tipus 

L’anticòs dirigit contra la proteïna kinasa 
específica de múscul (MuSK) està present 
fins en un 35-50% dels pacients amb 
miastènia generalitzada seronegativa

L’objectiu de les proves farmacològiques és de-
mostrar una millora inequívoca de la debilitat 
muscular com a conseqüència de l’administració 
de fàrmacs que inhibeixen l’acetilcolinesterasa 
de la unió neuromuscular. La que s’utilitza més 
és el test d’edrofoni (Tensilon®), segons el qual 
administrem per via endovenosa dosis creixents 
del fàrmac, inicialment 2 mg, i si no hi ha respos-
ta 3 mg, i a continuació 5 mg com a dosi màxi-
ma. L’acció del fàrmac és molt ràpida, uns 30 se-
gons després de l’administració, però també molt 
curta, de pocs minuts, motiu pel qual cal triar el 
grup muscular on s’analitzarà la resposta prèvi-
ament a l’estudi. Normalment es recomana els 
músculs oculars, especialment si hi ha ptosi (fi-
gura 1). Els efectes secundaris més freqüents de 
l’edrofoni són d’origen muscarínic: sudoració, hi-
persialorrea o dolor abdominal, però en ocasions, 
menys d’un 1% dels casos, es produeixen efectes 
greus que inclouen bradicàrdia, asistòlia i bronco-
constricció, i que poden posar en perill la vida del 
pacient. Per aquest motiu es recomana monito-
ritzar els pacients i disposar d’atropina per rever-
tir els efectes de l’edrofoni (Kessey 2004). En el 
mateix sentit, el test de la prostigmina ofereix 
alguns avantatges: la prostigmina és un anticoli-
nesteràsic d’acció perllongada i permet observar 
la resposta clínica durant més temps, fet que pos-
sibilita la realització d’estudis electrofisiològics 
que demostren la millora de la transmissió neu-
romuscular. La tècnica consisteix a injectar de 0,5 
a 1 mg de prostigmina per via intramuscular per 
obtenir una resposta clínicament evident a partir 
dels 15 minuts de la injecció. 

Les proves electrofisiològiques s’utilitzen 
per demostrar l’alteració de la transmissió neu-
romuscular com a causa de la debilitat dels pa-
cients. S’utilitzen bàsicament dos tests: l’esti-
mulació repetitiva i l’estudi de fibra aïllada. 

L’estimulació repetitiva és el test utilitzat amb 
més freqüència. S’aplica a un nervi motor, un tren 
de 10 estímuls que es repeteixen a una freqüèn-
cia de 2-3 Hz a una intensitat supramaximal. 

Figura 1
Test de Tensilon. Efecte sobre 
la ptosi d’un pacient afecte de 
Miastènia Gravis  
(imatge cedida pel Dr. Carles Roig, Hospital de la 

Santa Creu i Sant Pau de Barcelona). 

Pre-Tensilon

Post-Tensilon

Es considera patològica una caiguda de més del 
10% en l’amplitud del potencial o en la quantifi-
cació de l’àrea del quart o cinquè potencial mo-
tor evocat comparat amb la del primer. El patró 
característic és el d’una progressiva caiguda en 
l’amplitud fins al cinquè potencial, amb una re-
cuperació a posteriori de forma parcial, que dóna 
una imatge clàssica de “patró en U”. Es recomana 
avaluar almenys un nervi proximal i un de distal 
(cubital, espinal, facial) i considerar com a diag-
nòstic la troballa de les alteracions esmentades 
en dos dels tres estudi. (Meriggioli MN, Sanders 
DB, 2004).

L’estudi de fibra aïllada (SFEMG) és una tècnica 
en la qual s’utilitza una agulla concèntrica especial 
que permetrà el registre dels potencials d’acció de 
dues o més fibres musculars d’una unitat moto-
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4. 
Proves complementàries 

Una vegada establert el diagnòstic, recomanem 
una sèrie de proves complementàries per descar-
tar processos associats a la malaltia. 

La miastènia gravis s’associa freqüentment a al-
tres malalties autoimmunes. Els trastorns de la 
funció tiroïdal, tant l’hipertiroïdisme com l’hi-
potiroïdisme, són els més freqüentment detec-
tats, i és habitual la detecció d’anticossos antipe-
roxidasa tiroïdal o antitiroglobulina en el sèrum 
d’aquests pacients. Altres malalties associades 
són el vitiligen, el lupus, l’artritis reumatoide o 
l’anèmia perniciosa. En aquests casos és possible 
detectar anticossos antimucosa gàstrica. (Merig-
gioli MN, Sanders DB, 2004).

Cal realitzar un estudi d’imatge toràcic a tots els 
pacients per descartar la presència d’un timoma. 
Tant el Tc toràcic com la ressonància magnètica 
toràcica tenen una molt bona sensibilitat, si bé el 
Tc defineix millor les estructures tímiques, men-
tre que la ressonància permet diferenciar amb 
més claredat les estructures peritímiques, com el 
greix o les estructures vasculars, i així es descarta 
la seva invasió per part del timoma. (Meriggioli 
MN, Sanders DB, 2004).

La realització de proves funcionals respiratòries 
es reserva habitualment per a aquells pacients 
amb una miastènia generalitzada i en els quals 
existeixen símptomes o signes exploratoris de 
debilitat de la musculatura respiratòria.

5.
Tractament 

Una de les eines més útils per al seguiment dels 
pacients amb una MG que reben tractament far-
macològic és l’escala de resposta terapèutica que 
va publicar la MGFA, la Postintervention Status 
Scale (veure taula IB), que permet avaluar en qui-
na situació clínica es troba cada pacient i valo-
rar de forma fàcil la seva progressió i resposta al 
tractament (Jaretzki A et al. 2000)

5.1. Tractament simptomàtic

Els fàrmacs anticolinesteràsics inhibeixen la de-
gradació de l’acetilcolina a la unió neuromuscu-
lar per l’enzim acetilcolinesterasa i augmenten 
la seva disponibilitat per estimular els receptors 
d’acetilcolina i facilitar l’activació i contracció 
muscular. La piridostigmina, d’administració 
oral, és el més utilitzat, i se’n recomana una dosi 
inicial de 60 mg 3-4 vegades al dia, que es po-
den augmentar en funció de les necessitats fins a 
un màxim de 120 mg/4 hores. L’efecte terapèutic 
s’inicia als 15-30 minuts de l’administració i ar-
riba al seu màxim a les 2 hores, els seus efectes 
no superen les 4-6 hores. La neostigmina, d’ús 
intramuscular, es reserva per als pacients amb 
impossibilitat d’administració oral, especialment 
casos de disfàgia greu. La seva vida mitjana és 
més curta, de 50-90 minuts si s’administra una 
dosi d’1 mg cada 4-6 hores. Aquests fàrmacs són 
normalment ben tolerats pels pacients; els efec-
tes secundaris estan relacionats amb una hipe-
ractivació muscarínica i nicotínica, els més ha-
bituals són el dolor abdominal, la diarrea, les 
fasciculacions i rampes musculars. Tots els met-

d’anticòs dirigit contra la proteïna kinasa es-
pecífica de múscul (MuSK) (McConville J et al. 
2004). Aquest anticòs està present fins en un 35-
50% dels pacients amb miastènia generalitzada 
seronegativa (Illa I et al. 2005). Fins al moment 
actual només s’han descrit dos pacients afectes 
de miastènia als quals s’hagin detectat els dos 
anticossos positius en sang (Díaz-Manera J et 
al. 2007). La tècnica està basada també en el ra-
dioimmunoassaig i els resultats es consideren 
positius si superen 0,05 nM. L’especificitat de 
la prova és del 100%, ja que no s’han descrit en 

cap altre procés que no sigui la Miastènia Gravis. 
Existeix una correlació positiva entre els títols de 
l’anticòs i la gravetat de la clínica dels pacients. 
Els pacients afectes d’una miastènia MuSK po-
sitiva són clínicament molt homogenis i presen-
ten símptomes bulbars de forma predominant, 
amb una severitat elevada (classes IIIB o IVB) i 
amb una alta freqüència de crisis respiratòries 
(Illa I et al.2005)

Finalment, en un 50% dels pacients amb mias-
tènia ocular i en un 5-10% dels pacients amb 
una miastènia generalitzada no es detecten an-
ticossos AChR ni MuSK. Aquest grup és consi-
derat com una miastènia seronegativa. Les te-
ories patogèniques són diverses i apunten cap a 
la possibilitat que existeixin títols molt baixos 
d’anticòs AChR no detectables amb les tècniques 
actuals o a la presència d’anticossos diferents en-
cara no descrits (Vincent A et al. 2003).

S’han descrit en pacients amb MG altres anti-
cossos, com per exemple els anticossos antimúscul 
estriat, descrits per Strauss al 1960 i que es de-
tecten sobretot en aquells pacients afectes d’una 
miastènia associada a timoma, o els anticossos 
anti-rianodina presents en un 75% dels pacients 
associats a timoma. (Keesey JC, 2004).

Figura 2
Algoritme terapèutic en la 
miastènia ocular.
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ges que recepten aquestes medicacions han de 
conèixer que dosis massives d’anticolinesteràsics 
poden provocar una debilitat muscular genera-
litzada acompanyada de símptomes d’intoxica-
ció muscarínica: sudoració, hipersialorrea, aug-
ment de les secrecions respiratòries, llagrimeig, 
miosi, nàusees, vòmits i bradicàrdia mantingu-
da. Aquesta situació pot ser difícil de diferenciar 
d’una crisi miastènica, però, si bé l’administració 
d’edrofoni millora la debilitat a la crisi miastèni-
ca, no ho fa a la crisi colinèrgica (Díaz-Manera J 
et al. 2009). Si es presenta aquesta situació, és 
recomanable tenir el pacient en condicions de 
bona ventilació i suprimir durant unes 4-6 hores 
la medicació anticolinesteràsica. 

No existeixen assajos randomitzats controlats 
amb placebo amb els fàrmacs anticolinesteràsics, 
però el gran nombre de sèries de casos clínics pu-
blicats i l’experiència clínica diària demostren un 
efecte objectiu sobre la debilitat muscular i, per 
tant, és un fàrmac recomanat pels comitès d’ex-
perts a l’inici del tractament en els pacients afec-
tes d’una miastènia (només estudis classe IV, 
grau de recomanació U) (Skeie GO et al. 2010).

La majoria de pacients respon molt positiva-
ment al tractament, però s’ha reportat que la 
resposta clínica en el grup MuSK pot ser erràti-
ca i no completa. Una sèrie publicada l’any 2005 
va reportar que, si bé més del 90% de pacients 
amb una miastènia AChR-ab positiva i una mias-
tènia seronegativa millorava amb el tractament, 
aquesta millora només s’objectivava en un 21% 
dels pacients MuSK. (Hatanaka Y et al. 2005).

 5.2. Timectomia

La timectomia és un dels tractaments més fre-
qüentment indicats en pacients afectes d’una 
miastènia gravis associada o no a timoma. Exis-
teixen diverses tècniques quirúrgiques reporta-
des per realitzar aquesta cirurgia (vegeu referèn-
cia: Jaretzky A et al 2000) però la més utilitzada 
és la timectomia transesternal ampliada. La millo-
ra produïda per la cirurgia pot trigar fins a un any 
a aparèixer, i a vegades és difícil diferenciar entre 
la millora de la timectomia i la produïda per altres 
fàrmacs immunosupressors que puguin necessitar 
els pacients. La cirurgia és normalment ben tolera-
da pels pacients. La morbimortalitat peroperatòria 
és baixa quan es fa en centres amb experiència i 
els efectes secundaris més freqüents són el pneu-
motòrax, les infeccions respiratòries i de la ferida 
quirúrgica, les lesions del nervi frènic i la manca de 
consolidació de l’estern. Es recomana l’aplicació de 
fisioteràpia respiratòria de forma immediata des-
prés de la cirurgia per mantenir una correcta ven-
tilació pulmonar i evitar la formació d’atelèctasis. 

Si bé no existeixen estudis randomitzats con-
trolats amb placebo publicats, el Quality Stan-
dard Subcomittee de la Academia Americana de 
Neurologia va analitzar 28 treballs publicats en-
tre els anys 1953 i 1998 que descrivien l’evo-
lució clínica a 21 cohorts de pacients tractats 
o no amb timectomia (Gronseth GS, Barohn 
RJ, 2000). La majoria de sèries usaven timec-
tomia transesternal i el seguiment va ser de 3 
a 28 anys. El mateix comitè reconeixia que hi 
havia molts problemes metodològics als estu-

La timectomia es recomana per a tots els pacients 
afectes d’una miastènia gravis  associada a timoma 
i en els pacients amb una miastènia generalitzada 
AchR-ab i entre els 18 i 55 anys d’edat.

Taula IV

Nomenclatura de resposta terapèutica de la Postintervention Status Scale
de la MGFA

Remissió 
clínica (RC)

Absència de símptomes de MG durant més d’un any, sense haver rebut cap tipus de 
tractament en aquest període. L’exploració física no demostra cap tipus de debilitat, 
exceptuant debilitat aïllada de l’oclusió palpebral que s’accepta per aquest estatus.

Remissió 
farmacolò-
gica FR)

Els mateixos criteris que la RC, però el pacient segueix prenent algun tipus de 
tractament per la MG. No s’accepta per aquest estatus que els pacients continuïn 
prenent anticolinesteràsics.

Manifesta-
cions míni-
mes (MM)

No existeixen símptomes o limitacions funcionals derivades de la malaltia, però 
l’exploració física demostra algun tipus de debilitat muscular lleu. 

  MM-0 El pacient no pren cap tractament des de fa més d’un any. 

  MM-I El pacient segueix prenent algun tipus d’immunosupressors però no colinesteràsics. 

  MM-II El pacient pren anticolinesteràsics, dosis baixes (<120 mg/dia de piridostigmina) 
però cap immunosupressor almenys durant un any.

  MM-III El pacient continua tractament amb algun tipus d’anticolinesteràsic i immunosu-
pressors. 

Milloria 
clínica (MC)

Existeix una millora substancial en els símptomes respecte a la situació prèvia al 
tractament, però el pacient no compleix criteris de MM.

Sense 
canvis (U)

No existeixen canvis substancials ni en la clínica ni en la medicació dels pacients. 

Empitjora-
ment (E)

Pacients que han arribat a complir criteris de RC, FR o MM però posteriorment 
han empitjorat notablement.

Mort per la 
MG

Pacients que han mort per culpa de símptomes derivats de la malaltia, per com-
plicacions dels fàrmacs que es donen per la malaltia o bé 30 dies després de la 
timectomia. 
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Els corticoides estan associats a un important 
nombre d’efectes secundaris que es poden dividir 
en efectes a curt i efectes a llarg termini. Els efec-
tes a curt termini més freqüents són: hiperglicè-
mia, hipertensió, risc de glaucoma, retenció de 
líquids, augment de pes, l’arrodoniment facial o 
“cara de lluna plena”, nerviosisme i ansietat, in-
somni i ocasionalment episodis de psicosi. A llarg 
termini destaquen l’osteoporosi, la necrosi avas-
cular del cap de fèmur, les cataractes, les hemor-
ràgies gastrointestinals, les perforacions gàstri-
ques i la miopatia corticoide. L’osteoporosi ha de 
ser tractada amb suplements de calci, vitamina D 
i bifosfonats (evidència classe IV) des que s’ini-
ciï la teràpia amb corticoides. Es poden donar 
protectors gàstrics per evitar complicacions gas-
trointestinals (Díaz-Manera J et al. 2009). 

Fins al moment actual s’han publicat quatre as-
sajos randomitzats controlats amb placebo on 
s’administraven diferents tipus de corticoides 
a pacients afectes d’una miastènia generalitza-
da. D’aquests pacients, tan sols un únic estudi 
va demostrar una millora clínica significativa a 
les dues setmanes de l’administració endoveno-
sa de metilprednisolona. Existeixen, però, nom-
broses publicacions de sèries de casos que han 
millorat amb corticoides. Entre 1984 i 1991 
quatre estudis retrospectius van incloure un to-
tal de 422 pacients tractats amb corticoides per 
via oral, i reportaven una millora significativa al 
75% dels pacients i una remissió clínica en un 
34% dels pacients tractats. Cal destacar la me-
tanàlisi realitzada per la Fundació Cochrane l’any 
2005, que evidenciava la situació paradoxal dels 
corticoides a la miastènia, ja que, tot i que es 
recepten des de fa més de 80 anys, no existeix 
una evidència basada només en estudis rando-
mitzats (evidència classe B). Els autors conclo-
ïen, però, que l’evidència que procedia dels estu-
dis observacionals era suficientment important 
com per considerar poc ètic realitzar estudis 
randomitzats per valorar l’eficàcia dels corticoi-
des enfront del placebo en l’actualitat (Schnei-
der-Gold C et al. 2005).

5.4. Azatioprina

L’azatioprina és un fàrmac àmpliament utilitzat 
a les malalties immunomediades. Una vegada 
administrat, es metabolitza a 6-mecaptopurina, 
que inhibeix la síntesi de DNA i RNA, i interfe-
reix amb la funció dels limfòcits T. Per calcular la 
dosi òptima per a cada pacient, recomanem com-
provar l’activitat de la tiopurina 5-metiltransfe-
rasa (TPMT), enzim que metabolitza l’azatiopri-
na, si bé la dosi habitual acostuma a estar entre 
els 100 i 150 mg/dia, i es recomana la seva ad-
ministració en monodosis matutines. L’inici de 
l’acció acostuma a ser retardat, normalment de 4 
a 12 mesos després de l’administració de la medi-
cació i l’efecte màxim es pot veure de 6 a 24 me-
sos després. Aquest fàrmac acostuma a ser ben 
tolerat, però símptomes secundaris com febre, 
malestar general, erupcions cutànies, nàusees i 
vòmits poden aparèixer fins en un 10% dels pa-
cients els primers dies de l’administració. A llarg 
termini, els efectes secundaris més freqüents 
són la pancreatitis, l’hepatopatia, l’anèmia i la 
leucopènia. Recomanem realitzar una analítica 
al primer mes de l’administració del medicament 
i cada sis mesos, que inclogui funció hepàtica, 
lipasa i amilasa i recomptes hematològics. No 
hi ha dades suficients per recomanar el seu ús 
durant l’embaràs, però hi ha diferents casos pu-
blicats de pacients que han seguit el tractament 
sense que s’hagin reportat malformacions fetals 
(Newsom-Davis 2003).

L’any 1998, Palace i col·laboradors van publicar 
els resultats d’un assaig doble cec randomitzat 
amb placebo que comparava azatioprina + pred-
nisona enfront de prednisona sola, i van demos-
trar que la duració de la milloria clínica era major 
i que les dosis necessàries per al manteniment 
dels pacients en aquest estat era menor en el 
grup tractat amb azatioprina i corticoides (Pala-
ce J et al. 1998). Així mateix, múltiples sèries de 
casos clínics han reportat la millora clínica de pa-
cients tractats amb azatioprina sola o associada 
a corticoides (evidència classe B). 

dis, com ara la definició de remissió clínica, els 
criteris de selecció dels pacients i els fàrmacs 
concomitants prescrits durant el seguiment. En 
tot cas, en 18 de les 21 sèries tractades van pre-
sentar millora clínica, i en el grup de pacients 
tractats amb cirurgia, les probabilitats d’arri-
bar a remissió clínica eren el doble, les proba-
bilitats d’estar asimptomàtics era d’1,7 vegades 
més i les de millorar clínicament d’1,6 vegades 
més respecte als pacients no tractats amb cirur-
gia. Cap estudi va demostrar que la timectomia 
fos contraproduent per a la bona evolució clíni-
ca dels pacients. Els pacients amb símptomes 
purament oculars no es beneficiaven de la ci-
rurgia. L’edat dels pacients no influenciava en 
els resultats obtinguts, mentre que els pacients 
més greument afectes, classes III i IV, es benefi-
ciaven més de la cirurgia amb una probabilitat 
d’arribar a remissió clínica de 3,7 vegades més 
que en els pacients no operats. Cal destacar 
que en aquests moments, un assaig randomit-
zat i doble cec promogut pel National Institutes 
of Health (NIH), que compara timectomia més 
corticoides enfront de tractament amb corticoi-
des, està en fase de reclutament. 

La timectomia es recomana per a tots els pa-
cients afectes d’una MG associada a timoma i 
en els pacients amb una miastènia generalitza-
da AchR-ab i entre els 18 i 55 anys d’edat (evi-
dència classe C). La cirurgia no es recomana en 
els pacients MuSK donada l’absència de canvis 
histològics en els timus d’aquests pacients (es-
tudis classe IV, recomanació classe U) (Díaz-
Manera J et al. 2009). La indicació en els pa-
cients seronegatius és més controvertida, si bé 
un estudi retrospectiu comparava la resposta a 
la timectomia de pacients amb MG generalitza-
da AchR positiva i pacients seronegatius sense 
trobar diferències significatives en la resposta 
clínica. El Comitè d’experts de la Federació Euro-
pea de Societats Neurològiques (EFNS) recomana 
la cirurgia també per a aquells pacients amb una 
miastènia generalitzada seronegativa (recoma-
nació classe U) (Skeie GO et al. 2010). 

5.3. Corticoides 

Els corticoides són els immunosupressors reco-
manats com a primera opció terapèutica en les 
guies terapèutiques publicades per les diferents 
Societats Científiques i pels experts en la ma-
laltia (Newsom-Davis J, 2003; Skeie JO et al. 
2010). El fàrmac usat amb més freqüència és la 
prednisona per via oral. Es recomanen dues es-
tratègies diferents per a l’administració de la me-
dicació en funció de la clínica dels pacients. 

La primera opció terapèutica es reserva als pa-
cients amb una miastènia generalitzada i s’aconse-
lla iniciar el tractament a la dosi d’1 mg/kg/dia 
fins a un màxim de 90 mg/dia. Aquesta dosi s’ha 
de mantenir de 4 a 8 setmanes, moment en què 
normalment s’objectiva una millora clínica nota-
ble. En aquest punt es recomana un pas progres-
siu, en 4-6 setmanes, de la medicació a dies al-
ternatius, és a dir, fins administrar 1 mg/kg però 
cada 48 hores. En aquest punt s’inicia una reduc-
ció progressiva a un ritme de 5-10 mg/mes fins a 
arribar a la dosi mínima eficaç. Es pot produir un 
empitjorament dels símptomes miastènics, espe-
cialment del 7è al 10è dia d’administració, motiu 
pel qual es recomana ingressar i/o vigilar els pa-
cients a l’inici de la corticoteràpia, especialment si 
els símptomes bulbars en són els predominants. 

La segona opció terapèutica es reserva per a 
pacients amb una miastènia ocular, on s’aconsella 
iniciar la prednisona a dosis baixes, 15 mg/dia i 
augmentar setmanalment fins arribar al control 
terapèutic o a una dosi màxima de 60 mg/dia. 
Una vegada controlats els símptomes, es recoma-
na passar la medicació a dies alternatius de forma 
progressiva i, a partir d’aquí, reduir a un ritme de 
10 mg/mes fins arribar a la dosi mínima eficaç. 
En aquells pacients en els quals la dosi no pugui 
ser reduïda per sota dels 40 mg/48 hores a causa 
de la reaparició o empitjorament dels símptomes, 
es recomana associar un fàrmac immunosupres-
sor de segona línia (Newsom-Davis J, 2003). 
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casos, i és també l’experiència dels autors d’aques-
tes guies, que reporten una adequada resposta en 
pacients fàrmacoresistents al micofenolat, motiu 
pel qual recomanem el seu ús com a fàrmac de se-
gona línia en aquells pacients que no han respost 
o no han tolerat la cortisona, l’azatioprina o la ci-
closporina (recomanació classe U). 

5.7. FK506 (tacrolimus)

El mecanisme d’acció del tacrolimus és similar 
al de la ciclosporina: mitjançant un bloqueig de 
la calcineurina, inhibeix la proliferació i activa-
ció dels limfòcits T, però també activa la sortida 
de calci des del reticle sarcoplasmàtic i potencia 
la contracció dels músculs esquelètics. El fàr-
mac s’administra per via oral, les dosis inicials 
són de 0,1 mg/kg/dia repartits en dues preses 
diàries, i s’augmenta de forma progressiva fins a 
obtenir nivells sanguinis de 7-8 ng/mL. Cal ad-
ministrar el fàrmac amb l’estómac buit: 1 hora 
abans o 2-3 hores després dels dinars. Els efec-
tes secundaris més habituals estan relacionats 
amb el sistema nerviós: cefalea, tremolor, in-
somni i parestèsies a mans i peus, que poden 
ser secundàries a trastorns iònics, especialment 
del magnesi, però també poden ser ocasionades 
per una polineuropatia subjacent, motiu pel 
qual caldria suspendre la medicació. Altres efec-
tes són la hiperglucèmia, la hipertensió arterial, 
les nàusees i els vòmits i els efectes nefrotòxics. 
Es recomana realitzar controls periòdics analí-
tics amb recomptes hematològics, donat que hi 
ha la possibilitat de mielosupressió. S’han des-
crit efectes teratogènics i el fàrmac està contra-
indicat en cas d’embaràs o lactància. 

Fins al moment actual no s’ha publicat cap assaig 
clínic doble cec randomitzat amb placebo en pa-
cients afectes de MG amb aquest fàrmac. Les da-
des que donen suport al seu ús es basen en un 
estudi obert randomitzat publicat l’any 2005 (Na-
gane Y et al. 2005). En aquest estudi es compara-
va la resposta clínica de pacients de novo tractats 

amb prednisona i tacrolimus enfront de prednisona 
i placebo, i s’observava, d’una banda, un menor pe-
ríode necessari per adquirir un estatus de mani-
festacions mínimes, i de l’altra, dosis de cortisona 
menors a llarg termini en el grup tractat amb tacro-
limus. Així mateix, existeixen diverses sèries de ca-
sos que mostren un efecte positiu en pacients amb 
resposta incompleta a corticoides o en aquells que, 
malgrat haver respost de forma correcta, sofreixen 
efectes secundaris importants amb la ciclosporina 
(Ponseti JM et al. 2008). Els autors recomanen el 
seu ús com a fàrmac de segona línia en aquells pa-
cients que no han respost o no han tolerat la corti-
sona o la seva associació amb azatioprina o ciclos-
porina (recomanació classe C).

5.8. Metotrexat

El seu mecanisme d’actuació està relacionat amb 
la inhibició de l’enzim dihidrofolat reductasa, 
que bloqueja la replicació del DNA i impedeix la 
divisió dels limfòcits B i T. S’administra per via 
oral en dosis de 20 mg/setmana repartits en tres 
dosis, que es donen cada 12 hores en dos dies 
consecutius. Els efectes secundaris més habitu-
als són les nàusees, especialment en els dies que 
es pren la medicació, l’alopècia i els efectes mi-
elosupressors, que es poden reduir si s’adminis-
tra conjuntament àcid fòlic. El seu ús crònic pot 
produir fibrosi pulmonar, motiu pel qual es reco-
mana realitzar una radiografia de tòrax cada 6-12 
mesos. L’inici de l’efecte terapèutic és a partir del 
tres mesos de l’administració, però s’han repor-
tat respostes que poden aparèixer fins a 10 me-
sos després d’iniciar-se el tractament.

La recomanació de metotrexat es basa única-
ment en l’opinió d’experts, ja que no existeixen 
assajos randomitzats ni sèries de casos suficient-
ment àmplies publicades fins al moment actual. 
Els autors recomanem el seu ús com a tercera lí-
nia en pacients sense resposta a la resta de fàr-
macs immunosupressors descrits prèviament 
(Art IK et al. 2007) (recomanació classe U). 

5.5. Ciclosporina 

La ciclosporina inhibeix la proliferació i l’activa-
ció dels limfòcits T mitjançant un bloqueig de la 
calcineurina, proteïna relacionada amb múltiples 
processos intracel·lulars dels quals destaquen la 
producció de diverses interleucines com la IL-2.

És un fàrmac àmpliament utilitzat com a segona 
línia en pacients que no responen de forma com-
pleta a corticoides o en aquells on les dosis de 
corticoides no es poden reduir sense que els pa-
cients empitjorin clínicament. La majoria d’au-
tors prefereix prescriure el fàrmac després de l’ús 
de l’azatioprina, però en ocasions, especialment 
quan es necessita una resposta ràpida, es reco-
mana el seu ús si no hi ha una resposta satisfac-
tòria als corticoides. 

S’inicia amb dosis de 50 mg/12 hores, i s’aug-
menta progressivament fins que es detecten ni-
vells sanguinis d’entre 100 i 200. Els efectes de 
la medicació poden trigar de 2 a 4 mesos a ser 
observats, i es consideren els sis mesos com a lí-
mit màxim per dir que un pacient no respon a la 
medicació. La ciclosporina es tolera normalment 
bé, però poden aparèixer nombrosos efectes se-
cundaris entre els quals els més freqüents són la 
hipertensió arterial, la cefalea i la hipercolestero-
lèmia . La insuficiència renal pot presentar-se en 
relació amb l’administració del fàrmac, i es reco-
mana un seguiment analític semestral per com-
provar els nivells sanguinis de creatinina. Altres 
efectes secundaris associats a la medicació són la 
hipertricosi, la hiperplàsia gingival i la hiperuri-
cèmia. S’ha descrit un increment de la incidència 
de neoplàsies renals en pacients tractats de for-
ma crònica, i el fàrmac també està contraindicat 
durant l’embaràs i la lactància.

Existeixen dos assajos randomitzats i doble cec 
que valoren l’efectivitat de la ciclosporina, bé sola 
contra placebo, bé associada a prednisona contra 
prednisona sola (Tindall RS et al. 1987; Tindall 
RS et al. 1993). En tots dos casos el grup de pa-

cients tractats amb ciclosporina va demostrar un 
augment significatiu de la força muscular (evi-
dència classe A). Aquests resultats es veuen re-
colzats per diversos assajos oberts que han re-
portat una millora significativa dels pacients 
tractats amb ciclosporina i seguits durant un o 
dos anys (Sathasivam S, 2008).

5.6. Micofenolat 

El micofenolat inhibeix la replicació dels limfòcits 
B i T mitjançant un bloqueig de la síntesi de nu-
cleòtids de guanosina. S’administra per via oral, 
inicialment 500 mg/12 hores de micofenolat mo-
fetil (MF) o 360 mg/12 hores de micofenolat sò-
dic (MS) i, després d’un mes, la dosi s’augmenta a 
1.000 mg/12 hores de MF i 720 mg/12 hores de 
MS si ha estat ben tolerat i no han aparegut efec-
tes secundaris. Es recomana administrar-lo amb 
l’estómac buit, d’una a dues hores abans dels men-
jars. El seu inici d’actuació és ràpid, i pot presen-
tar-se una millora clínica dins del primer mes de 
tractament, però és recomanable esperar fins als 
sis mesos de tractament per considerar el pacient 
com a no responedor a micofenolat. Els efectes se-
cundaris més habituals són els gastrointestinals, 
especialment borborigme, que sol millorar amb el 
fraccionament de la dosi, les nàusees, la diarrea i 
els espasmes intestinals. Altres efectes freqüents 
són la cefalea episòdica, les infeccions virals de re-
petició i les reaccions cutànies. S’han descrit efec-
tes teratogènics, especialment limfomes, i està 
contraindicat durant l’embaràs i la lactància.

Fins ara s’han publicat dos estudis randomitzats 
controlats amb placebo que han avaluat el paper 
del micofenolat en pacients amb miastènia gene-
ralitzada AchR-ab positiva que necessitaven dosis 
de prednisona superiors als 40 mg/48 hores. En 
cap dels dos estudis es va demostrar un efecte su-
perior al placebo en la capacitat de disminuir les 
dosis de corticoides necessàries per mantenir una 
situació de manifestacions mínimes (Sanders DB 
et al. 2008). Existeixen, però, algunes sèries de 
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molt habituals i inclouen: cefalea, febre durant la 
infusió, reaccions cutànies, sensació de calfreds i 
miàlgies; aquests dos darrers efectes depenen de 
la velocitat d’infusió. Es poden presentar de for-
ma ocasional efectes més seriosos com meningi-
tis asèptica i trombosi venosa o arterial: infarts 
de miocardi, trombosi venosa profunda o infarts 
retinians. S’han descrit reaccions anafilàctiques 
greus en pacients afectes d’un dèficit d’IgA. Ba-
sats en la nostra experiència personal recoma-
nem l’ús habitual d’heparina subcutània durant 
els dies que duri la infusió. Així mateix, si la cefa-
lea és habitual i limita l’ús de les immunoglobuli-
nes, l’administració d’AÏNES cada 8 hores de for-
ma prèvia (2-3 dies abans de l’inici) i durant els 
dies que dura la infusió pot evitar-ne la presència 
o disminuir-ne la intensitat (Gold R et al. 2007).

L’efecte terapèutic de la plasmafèresi (PE) es basa 
en l’eliminació de partícules grans del plasma, in-
closos autoanticossos, immunocomplexos i me-
diadors de la inflamació. Es recomanen de 5 a 7 
sessions de plasmafèresi, que es realitzen en dies 
alterns. Els efectes secundaris més habituals es re-
lacionen amb la canalització d’una via venosa cen-
tral, normalment la subclàvia, i inclouen el pneu-
motòrax, les infeccions de la ferida o les trombosis 
venoses, però d’altres estan en relació amb els 
fluids que s’utilitzen (poden produir hipocalcèmia 
o alteracions a l’equilibri àcid-base) o amb l’ús d’an-
ticoagulants (poden presentar-se sagnats). 

Les IvIg i la plasmafèresi es reserven per deter-
minades situacions especials en el maneig dels 
pacients afectes de MG. La indicació habitual és 
en pacients afectes d’una crisi miastènica o d’una 
descompensació molt greu de la malaltia. La ma-
joria d’assajos randomitzats controlats amb place-
bo s’han realitzat en aquesta situació i indiquen 
un clar benefici del tractament respecte al placebo 
(evidència de classe A) sense que hi hagi diferèn-
cies significatives entre l’ús de PE o d’IvIg. Altres 
indicacions habituals d’aquests tractaments són 
la preparació dels pacients per un acte quirúrgic, 
habitualment la timectomia, o com a tractament 

ràpid de pacients en els quals s’ha començat un 
fàrmac immunosupressor i encara no ha passat el 
temps suficient per evidenciar-ne un efecte tera-
pèutic. En aquests casos, la indicació està basada 
en l’opinió d’experts i casos clínics reportats (evi-
dència de classe C). Finalment, no existeixen da-
des que suportin l’ús d’aquestes medicacions com 
a tractament continuat dels pacients amb MG a 
llarg termini (Illa I, 2005). 

No existeixen diferències significatives a prio-
ri entre les IvIg i la PE, però normalment s’in-
diquen les IvIg en primer lloc per la facilitat de 
l’administració i per la disponibilitat de la me-
dicació, així com per la menor taxa d’efectes se-
cundaris. S’han reportat casos de resposta a PE 
en pacients que no havien millorat després del 
tractament amb IvIg (evidència classe U) (Díaz-
Manera J et al. 2009). 

5.9. Ciclofosfamida 

La ciclofosfamida és un agent alquilant àmpli-
ament utilitzat en el tractament de neoplàsi-
es. Bloqueja la replicació del DNA i impedeix 
la proliferació de cèl·lules que tenen una alta 
taxa de divisió, com per exemple les hematolò-
giques, gastrointestinals o les cèl·lules dels epi-
telis urològics. Els seus efectes sobre la mias-
tènia es deuen al bloqueig de la replicació dels 
limfòcits B i T. Existeixen diferents protocols 
d’administració possible. El primer protocol con-
sisteix en l’administració mensual de polsós de 
ciclofosfamida, de 750 a 1.000 mg/m2 per via 
endovenosa. El segon protocol consisteix en una 
administració a altes dosis, 50 mg/kg/dia per 
quatre dies, situació que indueix a una abla-
ció del moll d’os i fa necessari l’ús de factors de 
maduració granulocítica per recuperar l’aplàsia 
medul·lar produïda. El tercer és l’administració 
a dosis baixes, de 50 a 100 mg/24 hores per via 
oral. (Díaz-Manera J et al. 2009) (recomana-
ció classe U). 

El fàrmac està associat a efectes secundaris po-
tencialment greus, com per exemple les cistitis 
hemorràgiques, la mielosupressió i les neoplàsi-
es de l’endoteli urotelial. Per aquest motiu reco-
manem l’ús d’aquest fàrmac només en pacients 
greument afectes (classes IV i V de la classificació 
de la NYHA) que no han respost a cap dels fàr-
macs que s’han comentat prèviament. 

5.10. Rituximab

El rituximab és un anticòs monoclonal anti-CD20 
utilitzat amb freqüència als limfomes i leucèmies 
de cèl·lules B. Pel seu efecte específic sobre aques-
tes cèl·lules, s’ha utilitzat en diverses malalties 
immunològiques, entre les quals s’inclou la mias-
tènia. Existeixen diferents protocols d’administra-
ció, però el més habitualment utilitzat és de 375 
mg/m2 per setmana, durant 4 setmanes, seguit 
d’una dosi de record a les 8 setmanes de l’inici. Els 

efectes secundaris més habituals estan relacio-
nats amb la infusió endovenosa, i pot aparèixer en 
ocasions febre, calfreds, prurit generalitzat i, en 
ocasions, reaccions de tipus al·lèrgic que es poden 
evitar administrant 100 mg d’hidrocortisona per 
via endovenosa 30 minuts abans de la infusió. Si 
bé l’experiència amb el fàrmac és a curt termini, el 
seguiment no supera els cinc anys en cap pacient 
publicat, i no s’han descrit efectes secundaris a 
llarg termini, ni augment en el risc d’infeccions. 
S’ha de considerar, però, el risc de leucoencefalopa-
tia multifocal progressiva que, si bé s’ha reportat a 
altres malalties tractades amb el fàrmac, mai no 
ha estat reportada en pacients afectes de MG.

S’han publicat diverses sèries de pacients greu-
ment afectes, fàrmacoresistents tractats amb ritu-
ximab, i s’ha reportat en general una bona respos-
ta al fàrmac, especialment en els pacients MuSK 
positius (Illa I et al. 2008). Com que l’experiència 
amb el fàrmac és a curt termini i no existeixen es-
tudis randomitzats amb placebo, recomanen el 
seu ús únicament en pacients fàrmacoresistents 
que presenten una miastènia greu, classes IV o V 
de la MGFA (recomanació classe U). 

5.11. Tractament immunomo-
dulador: immunoglobulines i 
plasmafèresi. 

Les immunoglobulines endovenoses (IvIg) 
s’utilitzen des de fa més de 25 anys en el trac-
tament de diverses malalties immunomediades. 
Actuen a diferents nivells de la resposta immune: 
s’uneixen als components del complement acti-
vat i als anticossos per neutralitzar-los, modulen 
l’efecte de citoquines proinflamatòries, inhibei-
xen diverses vies de senyalització intracel·lular i 
bloquegen el desplaçament cel·lular mitjançant 
la inhibició de molècules d’adhesió. La seva admi-
nistració és endovenosa a dosis de 2 g/kg de pes 
repartits en 5 dies. És un fàrmac habitualment 
ben tolerat, però els efectes secundaris lleus són 
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Miastènia 
generalitzada

Timona? No

NoNo

>55 anys
MuSK-ab+

Contraindicacions

Sí

Sí

Seguiment

IvIg/PE

Timectomia

Corticoides

Control clínic complet?

Control clínic complet?

<55 anys/AChR-ab+

Estable clínicament? Estable clínicament?

Sí

Control dosis
Seguiment

Associar azatioprina

IvIg/PE

Sí No

Sí No

Control clínic complet?

Control de dosis
Seguiment

Associar ciclosporina

Sí No

Control clínic complet?

Control de dosis
Seguiment

Plantejar Tacrolimus
o Micofenolat

Sí No

Figura 3
Algoritme terapèutic en la miastènia generalitzada6.

Recomanacions  
generals i escenaris  
de tractament 

Abans d’iniciar el tractament amb immunosu-
pressors en pacients afectes de malalties immu-
nomediades s’han de tenir en consideració una 
sèrie de punts importants. És fonamental que el 
diagnòstic de la malaltia estigui ben establert, es-
pecialment en aquells pacients amb una miastè-
nia seronegativa, ja que el diagnòstic se centrarà 
en una bona història clínica i en la demostració 
d’una alteració de la transmissió neuromuscu-
lar. La selecció d’un o altre tractament s’ha de fer 
en funció d’una balança entre els símptomes del 
pacient i els potencials efectes secundaris de les 
medicacions. És important que tant el pacient 
com el metge coneguin bé què poden esperar de 
cada una de les medicacions: quin és el temps ne-
cessari perquè comenci l’efecte terapèutic, quins 
són els efectes secundaris més habituals i quin 
grau de millora es pot esperar en cadascuna de 
les medicacions. Finalment, l’elecció d’un deter-
minat immunosupressor es pot basar també en 
l’experiència i coneixement que el neuròleg tin-
gui dels fàrmacs (Díaz-Manera J et al. 2009). 

Miastènia ocular 

En pacients afectes d’una miastènia ocular re-
comanem l’ús de piridostigmina com a primer 
fàrmac, inicialment amb dosis de 60 mg/8 ho-
res, que es poden augmentar fins a la resolució 
dels símptomes o fins a una dosi màxima de 120 

mg/4 hores. Generalment, un 30% dels pacients 
respondran de forma completa a aquest tracta-
ment. La timectomia no està indicada en aquest 
grup de pacients. Si no existeix una millora com-
pleta amb anticolinesteràsics, especialment si els 
símptomes són greus, l’ús d’immunosupressors 
està ben indicat. La prednisona és el tractament 
de primera línea usat. Es recomana iniciar a dosis 
de 15 mg/dia per via oral i augmentat setmanal-
ment a raó de 5-10 mg/dia fins a la resolució dels 
símptomes o fins a la dosi màxima de 60 mg/
dia. Una vegada s’ha arribat a la dosi òptima o 
a la dosi màxima, es recomana mantenir el trac-
tament durant 4-6 setmanes i iniciar en aquest 
punt el pas de la medicació a dies alterns, per 
continuar posteriorment el descens progressiu 
de les dosis. La majoria dels pacients responen a 
corticoides, però en aquells casos on els símpto-
mes no es controlin de forma completa, les dosis 
de prednisona necessària siguin superiors als 40 
mg/48 hores o els efectes secundaris siguin in-
tolerables, es recomana afegir azatioprina com 
a primer fàrmac de segona línia. Aquesta combi-
nació és normalment efectiva, i són pocs els ca-
sos que no hi responen. En cas de no resposta a 
aquesta medicació, existeixen casos publicats de 
resposta a la combinació de prednisona i ciclos-
porina o prednisona i micofenolat (Evoli A et 
al. 2001). 

Timoma

S’ha de descartar l’existència d’un timoma en 
tots els pacients afectes d’una MG, especial-
ment si existeixen anticossos AchR-ab positius, 
mitjançant un Tc o RM toràcica. La timectomia 
es recomana com a primera elecció terapèuti-
ca si no existeixen contraindicacions mèdiques 
o anestèsiques. La quimioteràpia i la radiote-
ràpia estan indicades en aquells casos en què 
es demostra una invasió de la càpsula tímica o 
del greix peritímic pel tumor. Recomanem l’ús 
d’IvIG o PE dues setmanes abans de la cirurgia 
només en aquells pacients greument afectes. Si 
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existeixen contraindicacions mèdiques, els pa-
cients rebutgen la cirurgia o en pacients d’edat 
avançada, la radioteràpia pot ser un tractament 
alternatiu (Newsom-Davis J, 2003). En la nostra 
experiència, la miastènia associada a un timoma 
acostuma a ser més agressiva i de més difícil con-
trol terapèutic, però l’ús d’immunosupressors en 
aquests pacients ha millorat de forma considera-
ble el seu pronòstic a llarg termini. 

Miastènia generalitzada 

En aquells pacients afectes d’una miastènia ge-
neralitzada no associada a timoma, recoma-
nem anticolinesteràsics com a fàrmac de prime-
ra elecció. Administrem piridostigmina a dosis 
inicials de 60 mg/6-8 hores, i es pot augmentar 
la dosi en funció de la resposta obtinguda. La ti-
mectomia està indicada en pacients menors de 
55 anys amb una miastènia seropositiva AchR-
ab positiva, i es recomana habitualment una ti-
mectomia transesternal extensa com a tècnica 
quirúrgica idònia (Jaretzki A et al. 2000). La mi-
llora amb la cirurgia, si es presenta, ho fa durant 
el primer any, però alguns pacients continuen mi-
llorant durant el segon i tercer any de la timecto-
mia. En aquells pacients on la timectomia no està 
indicada (majors de 55 anys, pacients amb mias-
tènia MuSK-ab positiva), aquells que no accepten 
la cirurgia, els que tenen una situació clínica greu 
o en els que la millora obtinguda ha estat parcial, 
es recomana la prednisona com a primera opció 
terapèutica (Newsom-Davis J, 2003; Díaz-Ma-
nera J et al. 2009). Recomanem iniciar el tracta-
ment a dosis d’1 mg/kg/dia fins a un màxim de 
90 mg/dia per via oral i ingressar o vigilar tots 
els pacients durant els 10 primers dies de tracta-
ment per controlar l’empitjorament que es pugui 
presentar. Aquesta dosi s’ha de mantenir durant 
1-2 mesos i posteriorment iniciar un pas progres-
siu de la medicació a dies alterns. Una vegada la 
medicació es dóna cada 48 hores, es recomana 
disminuir progressivament les dosis, a un ritme 
de 5-10 mg/mes, fins a la dosi mínima eficaç. Re-
comanem administrar suplements de calci, vita-

mina D i bifosfonats en tots els pacients tractats 
amb corticoides. En la nostra experiència, més 
d’un 90% dels pacients presentarà algun tipus de 
resposta al tractament amb corticoides, però en 
aquells pacients que no responen de forma com-
pleta a la prednisona, o si la dosi necessària per 
mantenir un estat de MM és superior a 40 mg/48 
hores o si existeixen efectes secundaris indesitja-
bles, recomanem l’associació d’azatioprina. L’ob-
jectiu en aquests casos és millorar el control dels 
símptomes miastènics per poder continuar amb 
el descens progressiu de les dosis de prednisona. 
L’azatioprina pot ser el fàrmac immunosupres-
sor de primera línia en pacients d’edat avançada 
o en els que la prednisona està contraindicada. 
En aquells pacients que no responen a aquesta 
combinació després de com a mínim 8 mesos de 
tractament, recomanem associar prednisona i 
ciclosporina. La resposta a la ciclosporina acos-
tuma a ser més ràpida, de manera que el seu ús 
pot ser preferible al de l’azatioprina en pacients 
greument afectes. Si no s’objectiva una resposta 
clínica adequada, s’associa la cortisona a mico-
fenolat o tacrolimus. En aquells pacients afec-
tes d’una miastènia lleu o moderada (classes II 
i III de la MGFA) que no responen a les combi-
nacions anteriorment esmentades es poden uti-
litzar infusions periòdiques d’immunoglobuli-
nes o cicles de plasmafèresi. Reservem l’ús de 
rituximab o ciclofosfamida en aquells pacients 
greument afectes (classes IV o V de la MGFA) que 
no han respost a cap de les combinacions prèvia-
ment esmentades. 
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1.
Introducció

L’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) és una ma-
laltia neurodegenerativa de mal pronòstic. Es ca-
racteritza per la paràlisi progressiva a causa de 
la pèrdua de les neurones motores de la banya 
anterior, tronc cerebral i còrtex motor. La conse-
qüència és una debilitat progressiva que avança 
fins a la parálisi, i s’extén d’unes regions corpo-
rals a unes altres. Amenaça la comunicació oral, 
deglució, autonomia motora i respiració. El ma-

lalt es torna dependent i mor per insuficiència 
respiratòria en un termini de 3 a 5 anys, tot i que 
un 10% té una supervivència superior. La iden-
tificació de la forma d’inici té valor pronòstic. Els 
moviments oculars, la sensibilitat, el control es-
finterià o la funció sexual permaneixen intactes.

El coneixement de l’ELA com a una entitat in-
dependent té lloc al segle XIX pels descobri-
ments anatomopatològics dels grans neuròlegs 
de l’època. La primera descripció coneguda d’un 
malalt amb afectació bulbar que progressa amb 
debilitat a extremitats sense dany sensitiu és de 
Charles Bell al 1830. Tot i que van ser els estudis 
de Charcot els que van descriure les característi-
ques clinicopatològiques de la malaltia tal i com 
les coneixem avui. Al 1865 va presentar el cas 
d’una dona amb debilitat progressiva i augment 
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es pretén augmentar el nombre de formes clíni-
ques probables o definides, i desapareix de la ma-
laltia el terme equívoc de sospitosa.

En conseqüència, les recomanacions d’Awaji 
per al diagnòstic de l’ELA són: 

Presència de les següents característiques:
1. Evidència de degeneració de segona neurona 

motora per dades clíniques, electrofisiològi-
ques o neuropatològiques.

2.  Evidència de degeneració de primera neuro-
na motora per clínica.

3.  Progressió dels símptomes i signes per histò-
ria clínica, exploració o troballes electrofisio-
lògiques.

Absència de les següents característiques:
1.  Alteracions electrofisiològiques o neuropa-

tològiques d’altres malalties que poguessin 
explicar l’afectació de primera i/o segona 
neurona motora.

2.  Alteracions en la neuroimatge suggestives 
de malaltia que poguessin explicar les altera-
cions clíniques i electrofisiològiques.

D’aquesta manera els criteris diagnòstics ac-
tuals serien els següents:

ELA clínicament definida: presència de dades 
clíniques o electrofisiològiques d’afectació de pri-
mera i segona neurona motora en regió bulbar, i 
al menys dos regions espinals, o afectació de se-
gona i primera neurona motora en tres regions 
espinals.

ELA clínicament probable: presència de dades 
clíniques o electrofisiològiques d’afectació de pri-
mera i segona neurona motora en al menys dues 
regions amb afectació de primera neurona mo-
tora en nivells per sobre de la segona neurona 
motora.

ELA clínicament possible: signes de primera i 
segona neurona motora per clínica o electrofisio-

lògica en una regió, o signes de primera neuro-
na motora únicamente en dues regions, o només 
signes de segona neurona motora per sobre de 
signes de primera neurona motora. Els estudis 
de neuroimatge i laboratori han d’haver descar-
tat altres patologies.

Cal adonar-nos que totes aquestes noves reco-
manacions donen el mateix significat tant a les 
troballes clíniques com a les de laboratori.

de to muscular amb preservació d’intel·lecte, de 
les funcions sensorials i dels esfínters: a l’auto-
psia es troba una degeneració aïllada del cordó 
lateral de la medul·la espinal. Al 1874 Charcot 
utilitza per primer cop el terme esclerosi late-
ral amiotròfica.

L’ELA té una incidència de 1.5 a 2.5 / 100.000 
habitants/any i una prevalença de 6 per 100.000 
habitants/any.

L’edat d’ inici és de 55-75 anys, i és més freqüent 
en homes, 1,5-2/1 (Chio et al, 2000). La inci-
dència varia segons sexe i edat. Als Estats Units 
s’han observat variacions de la mortalitat per 
ELA en relació al sexe, raça i factors geogràfics, 
recolzant la hipòtesi que factors ambientals i ge-
nètics poden estar-hi implicats.

S’ha descrit associació també amb l’hàbit tabà-
quic, sobretot en dones amb afectació bulbar, i 
amb la pràctica d’esport d’elit o treballs que im-
pliquen un gran esforç físic.

2.
Criteris diagnòstics

El diagnòstic es basa en criteris clínics: criteris 
de l’Escorial, revisats posteriorment i ampliats i 
coneguts com a els criteris d’Arlie. La última revi-
sió dels criteris es va fer al 2008 en una reunió al 
Japó, afegint dades electromiografiques per in-
crementar la sensibilitat diagnòstica, i son els co-
neguts com a criteris d’Awaji.

En el diagnòstic de l’ELA l’especificitat dels cri-
teris diagnòstics depèn de l’exclusió d’altres pro-
cessos clínics que puguin donar clínica similar a 
través d’estudis de laboratori, d’imatge, i electro-
fisiològics; i a més a més és important el segui-
ment del malalt i la revaloració del diagnòstic.

Les progressives revisions dels criteris han estat 
per afegir-hi en el diagnòstic dades electrofisio-
lògiques i de laboratori. 

Les dades electrofisiològiques utilitzades en el 
diagnòstic de la malaltia es basen en les descri-
tes per Lambert i Mulder en 1957, i posterior-
mente revisades per Lambert al 1969. Aquests 
criteris electrofisiològics requereixen la presèn-
cia de fibril.lació i ones positives, amb patrons de 
contracció de reinervació crònica. Valorar només 
aquestes troballes ha fet que més del 22% dels 
malalts morin sense haver passat de la categoria 
de possible ELA.

La nova revisió de criteris feta al 2008 ha inci-
dit principalmente en criteris electrofisiològics. 
En els estudis electromiogràfics (EMG) amb agu-
lla coaxial s’ha donat el mateix significat als can-
vis neurògena crònics i a les fasciculacions, que a la 
fibril·lació i a les ones positives: d’aquesta manera 
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4.
Alentiment de  
la progressió de la 
malaltia: fàrmacs

L’únic fármac acceptat per la Food and Drug Ad-
ministration (FDA) per la tractament de la malal-
tia és el riluzole.

El riluzole s’administra via oral a dosi de 50 
mg/dia. Com a efectes adversos pot ocasio-
nar fatiga i nàusees, així com alteracions de la 
funció hepàtica. En 4 estudis de classe I s’ha 
mostrat un increment en la supervivència en-
tre 2-3 mesos.

Estudis posteriors de clase II de major durada 
(entre 5 i 10 anys), van demostrar un augment 
de la supervivència de 6 mesos, i estudis de clas-
se III van arribar a demostrar una prolongació 
de la supervivència fins a 21 mesos; aquests es-
tudis de major temps de seguiment estan sotme-
sos, però, a més factors de confusió.

En conseqüència, el riluzole ha d’oferir-se als 
malalts amb ELA per tal d’alentir el curs evolutiu 
de la malaltia (nivell d’evidència A).

Carbonat de liti

Respecte al tractament amb carbonat de liti 
només existeix un estudi clase III i és insu-
ficient la informació disposada en el moment 
actual per recolzar o rebutjar el tractament 
amb liti.

Creatina

Utilitzada a dosi de 5gr/dia i 10 gr/dia no mostra 
cap efecte sobre escales funcionals o supervivèn-
cia. Per tant, no és efectiva per alentir el curs de 
la malaltia i no és recomanable (nivell evidèn-
cia A)

Vitamina E

A altes dosis 5000 mgr/dia és inefectiva per mi-
llorar la funcionalitat o la supervivència (un es-
tudi classe I). No ha de considerar-se com a trac-
tament de la malaltia (nivell evidència B).

El riluzole ha d’oferir-se als malalts amb 
ELA per tal d’alentir el curs evolutiu de 
la malaltia.

3.
Factors clínics predictius 
de supervivència

S’han fet diferents estudis per tal de buscar fac-
tors clínics que donin informació sobre la su-
pervivència. L’edat és un factor predictor in-
dependent en la supervivència. Pacients amb 
edats per sota de 40 anys viuen més amb una 
supervivència entre 4,7 i 7,3 anys, mentre que 
si l’edat del diagnòstic és entre 40 i 75 anys ens 
trobem en una mitjana de 3,23 anys i si l’edat és 
superior a 70 anys cau a 2,8 anys. El sexe no té 
valor predictiu, i tampoc en té si la forma d’ini-
ci és proximal o distal, però la presència de 
símptomes bulbars a l’inici augmenta el risc 
de mort tant en anàlisi univariant com multi-
variant. La supervivència en pacients a qui la 
demora al diagnòstic és superior a 12 mesos és 
de 4.04 anys, comparat als 2.61 anys d’aquells 
pacients a qui es va fer la primera visita després 
de l’inici de la clínica abans de l’any. En anàlisis 
univariants la curta demora en el diagnòstic 
incrementa en dues vegades el risc de mort, i el 
més important, és que en l’anàlisi multivariant 
aquesta demora és una variable independent 
associada a la supervivència.

La capacitat vital forçada (FVC) és una variable 
independent associada a la supervivència, de tal 
manera que quan és superior al 85% la mitjana 
de supervivència és de 4.12 anys, mentre que si 
cau per sota del 65% la supervivència mitjana és 
de 2.72 anys.

En conseqüència, l’afectació en gent jove, la for-
ma espinal de la malaltia i la demora llarga en el 
diagnòstic són predictors independents de ma-
jor supervivència.
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tudis classe II i 7 estudis classe III que com-
paren supervivència entre pacients amb PEG 
(n=585) enfront de malalts sense PEG (n=1619). 
En un estudi classe III es va demostrar una mi-
llora en la supervivència en l’anàlisi multivari-
ant. Dos estudis classe II van demostrar un aug-
ment de la supervivència en malalts portadors 
de PEG, però existeixen 4 estudis classe III que 
no demostren en canvi un benefici significatiu 
en la supervivència. 

En resum, podem concloure que els estudis que 
utilitzen controls adequats i anàlisis multivari-
ants demostren que probablemente la PEG pro-
longa la supervivència; per tant és un procedi-
ment que pot ser recomanat al pacient (nivell 
d’evidència B).

Respecte al moment de la seva realització no 
existeix consens, i únicamente els riscs de la PEG 
augmenten (un estudi classe III) quan la FVC 
cau per sota del 50%. La nostra experiència per-
sonal en estudi amb 73 pacients a qui s’ha rea-
litzat PEG en diferents moments evolutius de la 
malaltia, i 23 d’ells ventilats, no s’han trobat di-
ferències estadísticament significatives en la su-
pervivència entre el grup ventilat i el que té una 
FVC >50%. En ajustar la supervivència a l’edat, el 
sexe, la forma d’inici, i la demora en el diagnòs-
tic, únicamente presenta significació estadística 
l’edat.

Suplements

No s’han d’utilitzar suplements de creatina ni de 
vitamina E ja que amb nivells d’evidència A i B 
respectivamente no han demostrat cap efecte en 
la supervivència.

6.
Suport respiratori

El diagnòstic i tractament de la dificultat respi-
ratòria és important ja que la mort en aquests 
malalts ve per insuficiència respiratòria.

Confirmar quin és el test que s’ha d’utilitzar per tal 
de preveure la insuficiència respiratòria no és clar.

El símptoma que més es relaciona amb l’afecta-
ció de la musculatura respiratòria és l’ortopnea 
que per si mateixa pot ser criteri d’inici de suport 
ventilatori. 

Per indicar el suport ventilatori el parametre més 
utilitzat és l’espirometria ja que és una explora-
ció senzilla, de baix cost i de fàcil interpretació, 
es valora la capacitat vital forçada (FVC) i es 
proposa un valor inferior al 50% del teòric per 
a l’inici de la ventilació. La FVC en supí es corre-
laciona amb la pressió intradiafragmàtica i la di-
ferència supino-bipedestació es correlaciona amb 
l’ortopnea. La FVC en supí permet detectar mi-
llor la debilitat diafragmàtica (2 estudis classe 
III). Encara que és més sensible aquesta explora-
ció, s’utilitza menys en la pràctica clínica a causa 
de la dificultat tècnica de la seva realització en 
pacients amb mobilitat molt limitada.

Altres paràmetres de l’exploració funcional res-
piratòria són la pressió inspiratòria màxima 
(PIM) i la pressió nasal de sniff amb uns valors 
de 60 cm i 40 cm respectivament com a criteri 
d’inici de ventilació. 

Una altra exploració molt utilitzada per detectar 
la hipoventilació nocturna, és la pulsioximetria 

5.
Nutrició

A l’ELA existeixen anomalies que apareixen insi-
diosament i progressivament relacionades amb 
la nutrició.

La disfàgia provoca alteracions de la deglució, evi-
dents o en ocasions demostrables per videofluros-
còpia utilitzant diferents textures d’aliments. Per 
demostrar símptomes utilitzarem el test de disfà-
gia, la videofluoroscòpia o el trànsit esofagogàstric.

La valoració de l’estat nutricional es pot fer 
amb alguna d’aquestes tres opcions:
1. Tests antropomètrics: Índex de massa cor-

pral (IMC), valoració de pèrdua de pes (% de 
pèrdua de pes) i el temps en què s’ha perdut.

2.  Proteïnes viscerals: albúmina, prealbúmina i 
transferrina.

3.  Composició corporal: mesurant el plec cu-
tani tricipital (dóna una idea indirecta de la 
massa grassa), la circumferència mitjana mus-
cular del braç (dóna una idea indirecta de la 
massa magra), i bioimpedància.

S’utilitzen diferents estratègies per tal de mante-
nir l’aportació nutricional. Inicalment els can-
vis en la consistència o en l’ús de suplements die-
tètics és suficient.

Consells dietètics

 —Utilitzar espessidors per als aliments lí-
quids o semilíquids.
 —Cobrir les necessitats hídriques amb ai-
gua gelificada.
 —Evitar els plats amb doble textura (líquida 
i sólida).
 —Aconseguir un bolus cohesionat i de textu-
ra homogènia.
 —Eliminar els aliments que es fraccionen.
 —Evitar que els aliments s’acumulin a la boca.
 —Assegurar el tractament postural (asseu-
re’s en 90º, flexionar el cap acompanyant el 
moviment deglutori).

Pot ser necessari la realització de gastrostomi-
es endoscòpiques o radiològiques com a via al-
ternativa per aportar la nutrició al malalt i man-
tenir estable el seu pes. Enfatitzant que aquesta 
realització no elimina l’alimentació oral, sinó que 
és una via per mantenir l’aportació de líquids i 
administrar medicació.

En 7 estudis classe III es va demostrar que l’ad-
ministració d’alimentació per gastrostomia per-
cutània (PEG) estabilitzava el pes, i en 2 estudis 
classe III, utilitzant com a grup control el grup 
que rebutjava la via PEG, es va veure que aquest 
grup seguia perdent pes enfront l’estabilització 
del grup amb PEG. Per tant, la gastrostomia per-
cutània és una intervenció que permet estabilit-
zar el pes del malalt i mantenir l’IMC (nivell evi-
dència B).

Si a més de mantenir el pes ens plantegem allar-
gar la supervivència del malalt, existeixen 2 es-

La gastrostomia percutània prolonga la 
supervivència i per tant és un procediment 
d’utilitat en el pacient amb ELA.
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De forma que si el paciente és ventilat precoç-
ment i utilitza la BIPAP més de 4 h al dia s’ha 
observat un benefici en la supervivència de 20 
mesos (estudi classe III).

S’ha de recomenar i d’utilizar la ventilació tant 
perquè allarga la supervivència com perquè fa 
que s’alenteixi la caiguda de la FVC (nivell B 
d’evidència).

7.
Alteracions del llenguatge

La disàrtria com a símptoma d’inici a l’ELA apa-
reix en el 21% dels casos, i és 8 vegades més fre-
qüent que la disfàgia com a símptoma de debut 
bulbar. Afecta al 70% de malalts amb debut espi-
nal a les últimes fases de la malaltia.

Per poder tractar la disàrtria cal diagnosticar de 
quin tipus es tracta: flàccida, espàstica o mixta, 
i en ocasions es necessitarà d’una valoració oto-
rinolaringològica. L’objectiu del maneig de la di-
sàrtria és mantenir un llenguatge que s’entengui 
tant temps com sigui possible. Les mesures que 
prenguem amb tractament simptomàtic o estra-
tègies compensatòries aconseguiran una millor 
qualitat de vida del malalt

Tractament farmacològic

Tot són estudis classe IV. En les formes es-
pàstiques, inicialmente es pot utilizar gel o 
begudes fredes. Com a fàrmacs utilitzarem an-
tiespàstics com baclofè, tizanidina o toxina bo-
tulínica. Si el que predomina és una disàrtria 
flàccida l’ús de piridsotigmina pot ajudar tem-
poralmente el malalt.

Tractarem l’excés de salivació amb atropina, 
amitriptilina o toxina botulínica.

Logopèdia

Tot i que en estudis classe IV s’ha vist que la 
logopèdia en moments crítics d’evolució de la 

nocturna (nivell C d’evidència). Les desatura-
cions >90% durant més d’un minut són el valor 
més sensible d’hipoventilació nocturna . 

Cal remarcar que oximetries nocturnes per sota 
93 mmHg s’associen a una supervivència per 
sota dels 7 mesos (estudis classe IV).

Per tant, en relació a la pregunta de quina és la 
prova més indicada per valorar la ventilació dins 
de l’ampli espectre de les proves funcionals respi-
ratòries que tenim, podem respondre que la PIM 
i l’oximetria nocturna són probablemente les 
proves més efectives per detectar hipoventilació, 
i existeixen dos estudis classe III que ho con-
firmen; mentre que l’sniff test transdiafragmàtic 
i l’sniff test detecten hipercàpnia i hipoventilació 
nocturna (2 estudis classe III). 

En conseqüència, es recomana utilizar l’oxime-
tria nocturna per detectar hipoventilació (nivell 
C d’evidència).

Un altre aspecte que hem de tenir present és 
l’efectivitat de la tos, ja que una tos ineficaç pot 
condicionar episodis de retenció de secrecions i 
infecció respiratòria. Amb la finalitat de mesu-
rar l’efectivitat de la tos, la mesura que s’ha d’uti-
litzar és el pic de flux respiratori amb la tos 
(PCEF), que si és superior a 337 L/min el pacient 
té la possibilitat d’ estar viu en els posteriors 18 
mesos (estudi classe III). En canvi, es conside-
ra que amb valors inferiors a 270 L/min s’ha de 
plantejar tos assistida mecànica (figura 1). 

MIP: pressió respiratòria màxima; FVC: capacitat 
vital forçada; PCEF: pic de flux respiratori amb 
la tos.

Una vegada hem valorat totes les mesures de 
funcionalitat respiratòria i es decideix iniciar 
ventilació, s’ha avaluat si aquest tractament 
allarga la supervivència del malalt i si hi influeix 
el moment en què aquest tractament es comen-
ça a aplicar. En un estudi randomitzat en fase II 

en pacients que han iniciat ventilació per ortop-
nea o per PIM<60 cm o hipercàpnia simptomàti-
ca, s’ha demostrat que presenten un benefici en 
la mitjana de supervivència de 205 dies (estudi 
classe I), sense demostrar-se benefici en els pa-
cients amb clínica bulbar.

Si iniciem la ventilació molt precoçment, amb 
alteracions de l’oximetria nocturna que demos-
trin més de 15 desaturacions per hora, s’ha de-
mostrat en un estudi classe III un augment de 
la supervivència de 11 mesos comparat amb els 
controls. Si a més a més, el malalt incrementa 
per sobre de 4 h al dia l’ús de la ventilació, els 
pacients viuen 7 mesos més que els que ho fan 
menys de 4 h (estudi classe III). En el moment 
que s’introdueix la ventilació, la caiguda de la 
FVC és menor.

Figura 1. 

Suport respiratori a l’ELA 

Diagnòstic d’ELA

Avaluació simptomàtica

Ortopnea o
SNP < 40 o PIM<60 o

Oximetria nocturna patològica o
FVC<50%

Diagnòstic d’ELA

Considerar ventilació Assistent per a la tos
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Els mateixos resultats van ser obtinguts per un 
grup irlandès, allargant la supervivència en 7,5 
mesos (estudi classe II). També l’atenció multi-
disciplinària era un factor independent en la su-
pervivència. Un grup holandés va comparar 133 
pacientes atesos en unitats especialitzades amb 
75 pacients que anaven al seu neuròleg general 
(estudi classe III). Els pacients atesos en unitats 
especialitzades presentaven una millor qualitat 
de vida, i més ajuts socials i clínics.

Contraposant aquests estudis existeix un estu-
di classe II en el qual l’atenció multidisciplinària 
no demostra cap influència en la supervivència.

Tot i així, ha de recomanar-se l’atenció multidis-
ciplinària en el pacient amb ELA per tal d’opti-
mitzar recursos (nivell B d’evidència), prolon-
gar la supervivència (nivell B d’evidència) i 
millorar qualitat de vida (nivell B d’evidència).

9.
Tractament simptomàtic

El tractament dels símptomes de l’ELA (sialorrea, 
símptomes pseudobulbars, fatiga, rampes, espastici-
tat, ansietat, insomni, depressió) és un altre dels 
principals objectius mèdics.

Sialorrea

El babeig constant o l’acumulació de saliva a la 
boca (sialorrea) és un problema associat molts 
cops a la pneumònia. En un estudi classe III 
entre el 50 i 70 % de pacients amb tractament 
mèdic oral amb anticolinèrgics responen a la sia-
lorrea. En un estudi classe I amb 2500 U de to-
xina botulínica B a les dues glàndules paròtides i 
submandibulars, respecte a placebo, es demostra 
que en el 82% de pacientes tractats refereix mi-
llora significativa respecte al 32 % dels que han 
rebut placebo i a les 12 setmanes, el 50% mante-
nen aquesta sensación respecte al 14% dels que 
han rebut placebo

Existeix la possibilitat d’irradiar la paròtida per 
a les sialorrees refractàries; però, com a efectes 
secundaris pot apareixer eritema, nàusees, i tos. 
Una resposta satisfactòria pot observar-se amb 
una única dosi de 7-7.5 Gy aplicat bilateralment 
(estudi classe III).

En conseqüència, iniciarem el tractament amb 
anticolinèrgics i si no apareix resposta utilit-
zarem toxina botulínica B (nivell B d’evidèn-
cia) o irradiarem la glàndula paròtida (nivell C 
d’evidència).

disàrtria pot ser útil, aquesta evolucionarà com 
ho fa la malaltia. No existeix consens sobre quin 
procediment fer servir ni quan començar-lo.

Mesures com concentrar-se per parlar, poc soroll 
al voltant, apropament a l’interlocutor poden ser 
útils. Exercicis de llavis i llengua ajuden a pronun-
ciar amb major claredat. La utilització d’una prò-
tesi de paladar permet reduir la hipernasalitat i la 
hipofonia, però és una mesura només utilitzable 
en malalts amb disàrtria flàccida.

A mesura que la disàrtria evoluciona s’utilit-
zaran mesures tècniques de comunicació com: co-
municadors orals, taules alfabètiques o accions 
quotidianes…

8.
Tractament 
multidisciplinari

L’evolució i millora del sistema sanitari fa que el 
tractament de les malalties neurodegeneratives 
amb afectació de múltiples sistemes de conne-
xió neuronal es puguin tractar amb més eficàcia 
en unitats multidisciplinàries. Normalmente els 
malalts atesos a les Unitats d’ELA acostumen a 
ser més joves i amb malalties de més lenta evolu-
ció (estudis classe II).

A Itàlia varen comparar 97 pacients tractats en 
unitats multidisciplinàries amb 12 pacients ate-
sos pel seu neuròleg exclusivamente. Els que acu-
dien a les unitats especialitzades portaven més 
gastrostomies percutànies, es ventilaven abans 
i ingressaven menys a l’hospital, i la mitjana de 
supervivència era més llarga (1080 dies respecte 
a 775 dies, p=0.008). Utilitzant una anàlisi mul-
tivariant, l’atenció multidisciplinària era una va-
riable independent relacionada amb una major 
supervivència (estudi classe II).

L’atenció multidisciplinària en unitats 
especialitzades optimitza recursos 
sanitaris, millora la qualitat de vida i és 
una variable independent relacionada amb 
una major supervivència.
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Símptomes pseudobulbars

Els símptomes pseudobulbars (plor o riure in-
controlats, labilitat emocional), es presenten entre 
el 20-50% dels pacients amb ELA.

Una combinació de dextrometorf i quinidina 
(30mg/30mg) redueix la severitat dels símpto-
mes (estudi classe I). Com a efectes secundaris 
pot aparèixer sordesa, somnolència, i nàusees 
que ocasionen en un 2% dels casos abandona-
ment del tractament. Aquesta teràpia, però, no 
ha estat aprovada per la FDA, i quan aquesta 
ho faci, i si els efectes secundaris són ben tole-
rats, pot aconsellar-se potencialment en el trac-
tament dels símptomes pseudobulbars de l’ELA 
(nivell B d’evidència).

Fatiga

La fatiga apareix com a afecte secundari en el 
26% dels pacients que reben riluzole (estudis 
classe III) i l’astènia en el 18% (estudis classe 
III), però també pot aparèixer fatiga com a símp-
toma de depressió, insomni, inmobilitat, o dis-
funció respiratòria.

El nostre grup ha observat en pacients amb ELA 
i fatiga, un cop valorades les seves possibles cau-
ses, que la introducció de mestinon a demanda, 
dóna bona resposta símptomàtica, fet pel qual 
n’aconsellem el seu ús si el malalt ho tolera.

Rampes

Les rampes presents en fases inicials de la ma-
laltia se solen resoldre espontàniament a mesu-
ra que la malaltia evoluciona. En assajos amb ga-
bapentina, vitamina E i riluzoles (estudis classe 
III) no s’ha vist que aquests fàrmacs millorin les 
rampes. El sulfat de quinina és utilitzat sovint 
(estudis classe IV), però la FDA ha alertat sobre 
els seus possibles efectes secundaris. 

En conseqüència, no existiexen suficients estu-
dis a favor o en contra de l’ús de tractament per a 
les rampes (nivell U d’evidència).

Espasticitat

El tractamen de l’espasticitat en aquests malalts 
millora la marxa i el dolor. Només quan aquesta 
és mínima, la realització d’exercici serà suficient 
(estudis classe III), i millora l’espasticitat en l’es-
cala d’Asworth als 3 mesos. Malgrat tot, no exis-
teix evidència suficient que l’exercici millori l’es-
pasticitat (nivell U d’evidència).

En la Nostra Unitat i valorant conjuntament el 
malalt amb rehabilitació, els pacients reben trac-
tament farmacològic (baclofèn i tiazinadina) a 
dosis ascendents en funció de la clínica i fan re-
habilitació de forma continuada. Amb aquestes 
mesures es millora el dolor i s’ajuda a mantenir 
la bipedestació, la marxa o simplemente s’ajuda 
al maneig del malalt per part de la familia.

Ansietat, insomni, depressió

No existiesen estudis que valorin el tractament 
d’aquests símptomes en l’ELA. La prevalença de 
la depressió va de 0 a 44%, i en fases finals esta-
ria en el 12% dels malalts.

Tot i que no hi ha estudis suficients per recolzar 
o refusar el tractament d’aquests símptomes (ni-
vell U d’evidència), existeix consens en la ne-
cessitat de tractar-se.
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