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EDITORIAL

Dra. Elvira Munteis
Editora en cap

Vicepresidenta de l’SCN
Dr. Yaroslau Compta
President de l’SCN

Benvolgudes sòcies i socis,

Us fem arribar la darrera edició del Butlletí d’aquest any, un 
any que ha estat marcat per la COVID-19 i que ha canviat 
el nostre dia a dia.

Hi trobareu un ampli resum de la XXIV Reunió Anual de 
la nostra societat, reunió que per primera vegada fou en 
format virtual, i que gràcies a la col·laboració de tots vosaltres 
es va desenvolupar amb gran èxit. Així mateix una petita 
síntesi de la sessió de les “Cinc coses noves que hem de 
saber..” que es va dur a terme en aquesta. Dins les seccions 
habituals destacar “La Controvèrsia” on el Dr. Valldeoriola i 
el Dr. Alvarez debaten sobre dues tècniques avançades en 
el tractament del tremolor refractari. A l’entrevista el Dr. 
Xavier Trias ens fa arribar la seva experiència com a pacient, 
a part de la seva opinió sobre la recerca en el nostre país.

No podem oblidar les seccions, El racó del resident i La 
Neurologia Catalana al Món, on es fa palès el present i 
futur del coneixement neurològic de casa nostra. Així com 
l’apartat de les notícies que els diferents grups d’estudi 
volen fer-nos arribar a totes les sòcies i socis.

I no ens deixem el racó humanístic del Butlletí, on 
gaudireu de l’obra poètica d’Enric Casasses, Premi d’Honor 
de les Lletres Catalanes d’enguany, de la ressenya històrica 
sobre el levodopa a Catalunya i en l’apartat de la llengua 
l’edició del nou diccionari sobre termes de salut mental i 
addiccions.

En aquest butlletí hem volgut retre un petit homenatge al 
Dr. Adrià Arboix per la tasca incansable com a col·laborador 
tant en les reunions de la societat com en les edicions del 
butlletí, promovent el coneixement tant neurològic com 
literari, desitjant poder continuar comptant amb la seva 
inestimable col·laboració.

Finalment tant la Dra. Ávila com jo mateixa agraïm al Dr. 
Compta l’ajut i la confiança que ha dipositat en nosaltres 
per continuar la magnífica tasca que ha dut a terme fins 
ara com a Editor del nostre Butlletí.

La nostra voluntat és continuar oferint-vos un Butlletí 
tan engrescador i interessant com fins ara gràcies  a la 
col·laboració de tots vosaltres.

Dra. Elvira Munteis
Vicepresidenta de l’SCN

Editora en cap del Butlletí Neurologia Catalana
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Benvolgudes amigues i amics,

Aquesta nova edició del butlletí com cada dos anys recull 
la renovació parcial de la junta incloent el canvi en la 
presidència, i com cada any el resum de la corresponent 
reunió anual de l’SCN. Ambdues coses “tocaven” el passat 
maig, però alhora han estat totalment condicionades per 
la pandèmia.

Així, la renovació de junta, amb la qual acomiadàvem 
Joan Martí-Fàbregas com a president i Estevo Santamaria i 
Carles Gaig com a secretari i vocal respectivament, donant 
pas a Elvira Munteis com a nova vicepresidenta, Alícia 
Garrido com a secretària i Víctor Obach com a vocal, va 
ser telemàtica en mig de la primera onada. Primera onada 
i  confinament que van dur a la junta sortint a decidir 
posposar la reunió anual de maig a octubre. Això ha fet 
que la junta entrant, no s’hagi pogut presentar formalment 
fins fa dos mesos, i a sobre en format virtual. 

Com tot allò que és dolent (i la pandèmia, no cal dir-ho, 
ho és), aquesta situació ens ha mostrat coses bones: tota la 
neurologia del país ha demostrat la solidaritat i compromís 
estant en la ja-massa-invocada “primera línia”, alhora 
que ha fet recerca de qualitat i “ad hoc” sobre l’afectació 
neurològica per la COVID-19 en molt difícils condicions. A 
més, la nostra societat ha demostrat que podia adaptar-se 
a la situació i els diferents cursos i activitats que organitza, i 
la pròpia reunió anual, s’han passat a formats virtuals, crec 
que podem dir que “passant el test amb nota” i fins i tot 
amb rècord d’inscrits i participació en el cas de la reunió 
anual.

Això fa que comenci aquest editorial amb un enorme 
GRÀCIES: gràcies a tota l’especialitat i tot@s els/les 
professionals sanitaris de l’àmbit de la Neurologia del 
país pel seu gran nivell humà, assistencial i científic que 
fa que sigui un privilegi i una gran responsabilitat estar al 
capdavant de l’SCN; gràcies a la junta sortint i l’entrant per 
fer-ho tot tan i tan fàcil; gràcies a Suport Serveis per estar 
sempre allà, fent possible l’impossible; i gràcies també als 
patrocinadors  que ens han seguit donant suport. 

I completo aquest editorial presidencial compensant 
parcialment una altra anomalia causada per la pandèmia: 
tradicionalment la presa de possessió com a president de 
l’SCN en ser presencial implica un discurs d’ “investidura” 
amb la corresponent declaració d’intencions. Al maig no 
va poder ser i la reunió d’octubre vaig considerar que el 
programa s’havia de centrar en la societat i tot el que havia 
passat en els mesos precedents de pandèmia, de manera 
que aprofito aquest espai per a fer un esbós del que voldria 
que fos aquesta presidència.



Un objectiu ja el vaig dir de fet a la reunió anual: els grups 
d’estudi han demostrat ser l’eix vertebrador de la societat i 
els que tenim en marxa funcionen de forma excel·lent i així 
ho demostren dia a dia. Però hi ha àrees molt importants 
de la neurologia que romanen “orfes” de grup, com ara la 
Neurooncologia, la Neurologia del Son, o la Neuropediatria. 
Faig una crida als experts i líders en aquestes àrees que 
treballin amb la nostra junta per a omplir aquest buit i 
seguir fent de la nostra SCN un bon reflex de l’excel·lent 
neurologia del país en tots els seus àmbits.

Un altre objectiu també el vaig anunciar d’alguna 
manera durant la reunió i a més ja l’hem començat a fer 
realitat de forma orgànica i espontània ja que diverses 
comunicacions durant la reunió van ser presentades per 
infermeres mostrant un alt nivell en recerca. Així, l’SCN no 
és només la societat dels neuròlegs, hem de voler ser la 
societat de tot@s els/les professionals sanitaris de l’àmbit 
de la neurologia: infermeria, fisioteràpia, logopèdia, tècnics 
de proves funcionals del sistema nerviós, neuropsiquiatria, 
neuropsicologia, neurooftalmologia, neuropediatria, 
neurogeriatria, etc... Per a acomplir l’objectiu podem 
pensar en models d’estructures paral·leles (grups d’estudi 
independents o fins i tot societats paral·leles) o ser realment 
transversals, amb una autèntica integració d’aquests 
professionals als corresponents grups d’estudi. La meva 
aposta és per aquest segon model i crec que això reflectirà 
la realitat de la neurologia del país i s’alinea amb el camí 
cap a la multi/interdisciplinarietat que implica de forma 
necessària l’atenció a la majoria (si no totes) les persones 
afectes de malalties neurològiques.

Finalment, però no menys important, volem consolidar 
i portar a cotes més altes la nostra rellevància davant de 
l’administració per millorar la qualitat de la neurologia 
del país, des de la junta i sempre amb els corresponents 
grups d’estudi, tant en relació a canvis o novetats 
farmacològiques, com en la definició de rutes o vies o 
instruccions assistencials. I això també inclouria l’àmbit 
social: ara potser és més evident pel que ha passat i està 
succeint amb l’acompanyament (o, millor dit, manca 
d’acompanyament) de les persones amb malalties 
neurològiques durant la pandèmia. Però crec que en 
general estarem d’acord que hi ha dèficits preocupants 
en l’atenció en fases avançades i ja molt finals de moltes 
malalties neurològiques, que caldria que des de la societat 
adrecem, no només amb l’administració sinó altres actors 
(pacients, treball social, etc.).

Molt a fer, i ja ha passat mig any dels dos anys de presidència 
que encarem, però tenim una junta i una societat potent, 
i dono per fet que els objectius més ambiciosos seguiran 

estant en l’agenda de la propera junta. Propera junta en la 
qual tindrem UNA presidenta, l’Elvira, amb la qual també 
des de ja volem comprometre’ns a què la societat també 
sigui un reflex de la importància, no només quantitativa 
sinó també qualitativa, de LES neuròlogues i LES altres 
professionals sanitàries de l’àmbit de la neurologia. Aquest 
és un altre àmbit en el qual tothom sens dubte ens hem 
de conjurar al màxim.

Com deia, molt a fer, però també molta gent i molt talent 
i implicació per a fer-ho, de manera que no hi ha excuses 
que valguin: endavant!

Una abraçada,

Dr. Yaroslau Compta Hirnyj
President de la Societat Catalana de Neurologia

EDITORIAL

Dr. Yaroslau Compta
President de l’SCN
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Els dies 28, 29 i 30 de setembre i, 1 i 2 d’octubre d’enguany 
es va celebrar la XXIV REUNIÓ ANUAL de la SOCIETAT 
CATALANA DE NEUROLOGIA. A conseqüència de la 
pandèmia de la COVID-19, des de la Junta es va acordar 
que se celebraria de manera virtual, pel que ha estat la 1ª 
REUNIÓ ANUAL VIRTUAL DE LA SOCIETAT CATALANA DE 
NEUROLOGIA. Aquesta nova metodologia ens va obligar a 
innovar i reestructurar totalment el programa prèviament 
previst. Per poder encabir tots els continguts vam decidir 
augmentar el nombre de dies de reunió, amb horari 
preferentment de tarda per poder facilitar l’assistència, 
i vam afegir a les sessions virtuals en directe, algunes 
ponències gravades que encara estaran disponibles 
a l’àrea de socis de la nostra web. A més, el fet que es 
dissenyés un horari correlatiu sense superposició de les 
diferents sessions i reunions dels grups, va permetre que 
tots els inscrits poguessin assistir, si així ho desitjaven, a 
qualsevol presentació. S’hi van inscriure 279 professionals, 
una xifra superior a la darrera reunió de maig del 2019. Pel 
que fa a les comunicacions, es van acceptar 86 treballs 
científics originals, en concret 27 en forma de comunicació 
oral i 59 en format pòster. Les comunicacions orals van 
ser presentades en directe mentre que els pòsters es 
van penjar al web, www.scneurologia.cat  i es va fer una 
selecció de vuit per ser breument explicats en directe a 
la secció de Highlights Pòsters. Durant tota la setmana 
el nostre compte de Twitter @SCatalanaNeuro va anar 
publicant dades de la reunió.

La reunió es va iniciar amb una sessió estel·lar en 
Neurooncologia presentada pel Dr. Jordi Bruna i la Sra. 
Aïna Calls, i va continuar amb una altra activitat també de 
gran interès per a tots els assistents com van les sessions 
d’actualització titulades “Cinc coses noves que hem de saber 
sobre...” moderades per la Dra. Elvira Munteis, i que aquest 
any es van centrar en les cefalees (Dra. Neus Fabregat), 
l’esclerosi múltiple (Dra. Virginia Casado), l’epilèpsia (Dr. 
Francisco José Gil), patologia neuromuscular (Dra. Aida 
Alejaldre) i el son (Dr. Joan Santamaria). Aquestes sessions 
van tenir una bona acollida entre els més de 80 assistents, 
i com eren gravades es van penjar a la web de la societat.

A continuació, i com no podia faltar aquest any, es va 
celebrar una taula rodona sobre el canvi en l’organització 
i la pràctica de la neurologia arran de la pandèmia de la 
COVID-19, moderada pel Dr. Lluís Ramió, que a la vegada 
va ser ponent com a representant de coneixement clínic 
al costat de la Sra. Maria Lombraña. A la taula rodona 
també van participar el Dr. Jordi Monedero com a director 
mèdic de l’Hospital d’Igualada, i bon representant 
de coneixement gestor, el Dr. Jordi Martínez com a 
representant del coneixement tecnològic, el Dr. Bernabé 
Robles com coneixedor del món de la bioètica, el Dr. 
Manel Portero com a representant de la recerca bàsica, i 
per últim la Sra. Natalia Martos per debatre els aspectes 

jurídics lligats a la reinvenció de la neurologia post COVID. 
Aquesta sessió va resultar molt atractiva i ens van plantejar 
noves situacions a resoldre en les consultes de neurologia 
durant la pandèmia de la COVID-19.

La reunió es va reprendre l’endemà amb la reunió del grup 
de cefalees, que es va centrar en una sessió de vídeos per 
aprendre amb els pacients, moderada per la Dra. Natàlia 
Mas i el Dr. Jordi Sanahuja. Tot seguit, el grup de cognició 
i conducta va presentar una ponència del Dr. José Luna 
Muñoz, del “Banco de Cerebros” des de Mèxic, sobre les 
emocions i la cognició, moderada pel Dr. Miquel Aguilar.

El tercer dia de la reunió li va correspondre al grup de 
neuromuscular amb dues ponències moderades pel 
Dr. Lluís Querol que tractaven sobre les complicacions 
neuromusculars dels check-points i dels pacients amb 
COVID-19, que va donar per un llarg i interessant debat. La 
reunió del grup va finalitzar amb les comunicacions orals 
una de les quals va obtenir el premi a la millor comunicació 
científica oral, “Eficàcia i seguretat del rituximab en el 
tractament de la miastènia gravis farmacorresistent” 
presentat per la Dra. Marta Caballero Ávila de l’Hospital de 
Sant Pau. Tot seguit va ser el torn del grup d’epilèpsia amb 
una ponència sobre aspectes mèdic-legals en epilèpsia 
i agressivitat, a càrrec del Dr. Jaime Parra, i moderada 
per la Dra. Cristina Coll i la coordinadora del grup, la Dra. 
Desiree Muriana. Aquest tercer dia va finalitzar amb la 
reunió del grup d’estudi de residents on es van presentar 
dues ponències sobre intel·ligència artificial i Big Data per 
una banda, i sobre ciència bàsica per la detecció precoç 
de la malaltia d’Alzheimer, per l’altra, moderat pel Dr. 
Edoardo Caronna i per la Dra. Marta Olivé. Dins d’aquesta 
sessió es va fer la presentació dels vuit pòsters prèviament 
seleccionats, excel·lentment moderada, com ja va sent 
habitual, pel Dr. Adrià Arboix. El premi al millor pòster va 
ser per la Dra. Alicia Garrido de l’Hospital Clínic, pel treball 
“Increased P-S473-Akt but not P-S935-LRRK2 in blood from 
G2019S LRRK2 Parkinson disease patients”.

El dijous 1 d’octubre es va començar amb la sessió dels Grups 
d’Estudi de Trastorns del Moviment amb les ponències 
dels neuropediatres Dr. Alfons Macaya i Dra. Belén Pérez 
Dueñas sobre aspectes genètics de les atàxies, programa 
URDCat en el diagnòstic de malalties neurològiques rares 
i la síndrome de distonia-mioclònia, que va ser de gran 
interès pels neuròlegs d’adults. El grup d’esclerosi múltiple 
va continuar amb una completa actualització sobre 
fàrmacs en esclerosi múltiple i les diferents perspectives 
de les institucions clíniques i farmacèutiques implicades. 
Per últim, ens vam presentar les preguntes i respostes 
estel·lars de la nova versió virtual del Neurodesafiament, 
que ja havien sigut propostes al nostre compte de Twitter 
@SCatalanaNeuro uns dies abans. El guanyador amb més 
respostes encertades va ser el Dr. Albert Muñoz.

Dra. Asunción Ávila
Editora en cap i tresorera de l’SCN
Servei de Neurologia
Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi
Barcelona
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L’últim dia de la 1ª Reunió virtual de la SCN va començar 
amb el grup d’estudi transacional amb una atractiva 
ponència sobre la neuroimatge en la fase preclínica de 
la malaltia d’Alzheimer, a càrrec del Dr. Juan Domingo 
Gispert, moderada per les coordinadores del grup, la Dra. 
Coral Torres i la Dra. Cristina Pereira. La reunió va continuar 
amb el grup d’estudi de vascular amb un debat entre 
cardiòleg, el Dr. Víctor Bazan i el neuròleg Dr. Joan Martí 
Fàbregas, sobre la prevenció secundària en pacients amb 
fibril·lació auricular i antecedents d’hemorràgia cerebral. 
Tot seguit va tenir lloc la conferència “Lluís Barraquer” amb 
una actualització del Pla Director de les malalties vascular 
cerebrals a càrrec de la Dra. Natàlia Perez de la Ossa i a Dra. 
Sònia Abilleira.

La reunió va concloure amb la celebració de l’assemblea 
general on es va presentar un resum de les activitats fetes 
per la Societat Catalana de Neurologia durant l’últim 
any i el balanç econòmic de la nostra societat. No es va 
renovar cap càrrec de la junta perquè ja s’havia fet online 
prèviament el mes de maig. Es va fer la presentació dels 

resultats de la Beca FSCN 2019 pel Dr. Bernat Bertrán per 
finalitzar amb l’entrega de premis: Premi Eduard Bertran 
Rubio a la trajectòria professional (Dr. Joan Santamaria), 
premi Agustí Codina Puiggròs al millor article (Dr. Ignacio 
Illán), premi Beca FSCN 2020 (Dra. Maria Carmona), premi 
millor alumne del VI Curs de Formació en Neurologia 
Clínica, part I (Dr. Alejandro Ballvé), premi Artur Galceran 
i Granés com a premi social (Sra. Roser Roigé i Sra. Laura 
Morera en nom de l’Associació Catalana per al Parkinson).

De forma addicional es van organitzar uns simposis sobre 
neuroquímica dels ganglis basals, epilèpsia refractària i 
polineuropatia no filiada amb el patrocini de la indústria 
farmacèutica.

Finalment, agrair a la secretaria tècnica de l’SCN (Rosa 
Roda i Mireia Cañadas), a tots els assistents, ponents i 
moderadors la seva participació en la reunió. Sense cap 
dubte, tots són necessaris perquè un esdeveniment com 
aquest sigui possible.

Entrega del premi Eduard Bertran Rubio a la 
trajectòria professional al Dr. Joan Santamaria

Presentació de la Dra. Aida Alejaldre de 
les 5 coses noves que hem de saber sobre 
neuromuscular

Presentació dels resultats de la Beca FSCN 2019 per 
part del Dr. Bernat Bertran

Presentació del Dr. Javier Pagonabarraga durant 
la sessió de Parkinson sobre la neuroquímica 
dels ganglis basals

Dr. Mariano Huerta presentant la seva comunicació 
oral durant la Sessió del Grup d’Estudi de Cefalees

Dra. Aïna Calls i Dr. Jordi Bruna fent la 
sessió estel·lar en Neurooncologia

Conferència Lluís Barraquer amb la Dra. Sònia 
Abilleira

Presentació del Dr. Francisco José Gil de les 5 
coses noves que hem de saber sobre epilèpsia

Presentació de la Dra. Neus Fabregat de les 5 coses noves que 
hem de saber sobre cefalees
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Dra. Neus Fabregat
Servei de Neurologia

Hospital Plató

Barcelona

CEFALEES

1. Impacte COVID-19 en l´atenció a la Cefalea
La Sociedad Española de Neurologia ha publicat 
el primer estudi europeu sobre l´afectació del 
pacient amb cefalea durant la pandèmia, a partir 
de l’enquesta al 74% de neuròlegs amb dedicació a 
aquesta subespecialitat: el 95% van limitar l´activitat 
presencial, 60% van mantenir la consulta presencial 
preferent, 45% els procediments urgents, 91% van 
substituir la visita presencial per la telefònica i, com 
a opció de futur, el 86% plantegen incorporar la 
telemedicina. A Estats Units també s´aposta per 
la transició a la cura virtual i per flexibilitzar l’accés 
a fàrmacs amb evidència científica i de més fàcil 
maneig en un context de reducció de la mobilitat i 
freqüenciació hospitalària, com són els anticossos 
monoclonals contra el CGRP.

2. Cefalees per COVID-19
Entre el 60-70% dels pacients infectats per COVID-19 
presenten cefalea, essent el cinquè símptoma més 
freqüent en la infecció i el primer neurològic. La 
descripció qualitativa de les cefalees relacionades 
amb la infecció per COVID-19 ve de la mà de 
publicacions realitzades a partir de l´experiència 
de professionals sanitaris infectats. Distingiríem 
dues etapes, una primera “influenza-like” on podem 
trobar cefalea per infecció viral, per la tos, tensional 
o per heterofòria. I una segona etapa a partir del setè 
dia, relacionada amb la tempesta de citoquines, on 
podem trobar un tipus de cefalea nou, que apareix 
tant en pacients amb o sense antecedent de cefalea 
prèvia i que presenta característiques mixtes entre 
cefalea tensional i migranya, reflectint una inflamació 
meníngia asèptica: continua, moderada, expansiva, 
rigidesa coll, fotofòbia, pitjor canvis posturals i activitat, 
i el tractament de la qual és similar al de la cefalea de 
tensió i migranya, també corticoides i bloquejos.  En 
el 70% de pacients es resol en 2 setmanes però un 
3-5% presenten cefalea persistent de nova aparició, 
continua i opressiva, bilateral, amb exacerbacions,  
sense desencadenants/ precipitants i que respon a 
amitriptilina, topiramato i toxina botulínica.

3. Migranya, tractament preventiu
L’estudi FORWARD ha comparat l’eficàcia de la 

toxina botulínica tipus A versus topiramat com 
a tractament preventiu de la migranya crònica, 
mostrant superioritat franca la toxina i amb només un 
1% d´efectes secundaris enfront el 42% de topiramat. 
Pel que fa als anticossos contra el CGRP hem conegut 
dades respecte a la seva eficàcia: rapidesa de l´efecte 
de no només en 1 setmana sinó fins i tot 1 dia, que 
l´eficàcia és progressiva i persistent, també en 
migranya refractària, en pacients amb qui ha fracassat 
el tractament amb toxina botulínica tipus A, en abús 
de fàrmacs i en depressió. També hem conegut dades 
fins a 4 anys respecte a la seva tolerabilitat: la tassa 
de retenció és del 62% (<40% preventius orals, 48% 
toxina), no s´ha detectat problemes cardiovasculars, 
no efecte immunomodulador.

4. Migranya, tractament agut
La FDA ha aprovat fàrmacs de dos nous grups 
farmacològics, els gepantes (ubrogepante i 
rimegepante) i el lasmiditán, tots dos amb eficàcia no 
superior als triptans, però son tractament de primera 
línea en pacients amb factors de risc cardiovascular 
i de segona línea els que han fallat els triptants. 
També han estat aprovats per la FDA diversos 
dispositius per estimulació no invasiva, preparats per 
a l’autoadministració.

5. Cefalea en agrupaments
Un dels anticossos contra el CGRP, galcanezumab, ha 
demostrat reduir 8.7 la freqüència de crisis versus 5.2 
el placebo a la 1 i 3 setmanes, amb bona tolerància, 
essent l’efecte secundari més freqüent dolor al punt 
d’injecció. Això ha implicat l’aprovació per la FDA 
com a tractament per a la cefalea en agrupaments 
episòdica i en canvi ha estat denegat per l’Agència 
Europea del Medicament en considerar insuficient 
una N=106 pacients. S’ha publicat un assaig clínic fase 
III de glacanezumab en cefalea amb agrupaments 
crònica, que no ha demostrat millora respecte al 
placebo.
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ESCLEROSI MÚLTIPLE

La xerrada es va centrar en 5 aspectes de l’EM sobre els 
quals hem assistit a novetats al llarg dels darrers mesos:

1. Registres-RWE
Recentment s’han publicat els resultats del seguiment 
de pacients amb EM al llarg dels darrers 40 anys en 
diversos registres poblacionals (Swedish National 
Registry, Danish National Registry, MSbase...). Són 
una font d’informació valuosa, que ens proporciona 
dades de la malaltia en condicions de pràctica clínica 
diària - “real word evidence” - i que pot ajudar-nos a 
partir d’ara en la presa de decisions. El curs de l’EM es 
presenta més benigne en dècades recents que el que 
ens apuntaven els estudis d’història natural de finals 
de segle passat.

2. Marcadors
Juntament amb els marcadors consolidats de l’EM 
com la RMN i la presència de bandes oligoclonals 
en líquid cefaloraquidi, disposem d’un nombre 
creixent de biomarcadors moleculars que podrem 
probablement aplicar en la nostra pràctica 
clínica diària en un futur pròxim. Destaquen els 
neurofilaments de cadena lleugera, mesurables tant 
en LCR com en plasma gràcies a la tècnica SIMOA, 
com a marcador pronòstic de la malaltia pel que fa 
a brots i a progressió, i el nivell dels quals es redueix 
sota l´ acció de tractaments immunomoduladors.
Apareixen a més altres marcadors no moleculars com 
ara els PROMS (patient reported outcome measures), 
o el nivell retributiu del pacient, que poden estar 
relacionades amb l’evolució de l’EM.

3. Novetats terapèutiques
L’arsenal terapèutic per al maneig de l’EM ha 
augmentat en nombre i complexitat en els últims 
anys, centrat en noves dianes terapèutiques com el 
receptor d’SP1 i el marcador CD20 dels limfòcits B. 
L’any 2020 s’han aprovat per a la seva comercialització 
els fàrmacs ponesimod, ozanimod, siponimod i 
ofatumumab, basant-se en l’eficàcia i seguretat que 
han demostrat en els assajos clínics.
A dia d’avui és possible tractar les formes progressives 
de l’EM, tant primàries (ocrelizumab) com secundàries 
(siponimod, cladribina, ozanimod, ocrelizumab, 

interferó). Millora la comoditat per al pacient 
de l’administració dels fàrmacs (via oral, infusió 
endovenosa escurçada, subcutània mensual… ) i la 
seva seguretat (interval estès de dosi de natalizumab).

4. Medicina “personalitzada”
Exercim habitualment una medicina personalitzada, 
és a dir, encaixant en cada cas les circumstàncies 
derivades del propi pacient com a persona 
(preferències individuals, plans de vida…), amb les 
dels possibles tractaments (eficàcia, seguretat ..) i les 
de la seva malaltia en un moment donat (símptomes, 
progressió …), que adquireix mes valor que mai a 
l’escenari actual. 
Haurà de ser a més una medicina precisa, pel que 
fa al pacient i als seus factors pronòstics individuals, 
al moment evolutiu de la seva malaltia i als diferents 
tractaments possibles; participativa, en la qual 
el pacient i l’especialista prenguin una decisió 
compartida sobre el pla de tractament a seguir, que 
faciliti l’adherència; i proactiva, en la qual el pacient 
adquireixi un paper protagonista en el maneig de 
la seva malaltia mitjançant per exemple  el control 
òptim d’hàbits de vida (tabaquisme, sedentarisme…) 
i comorbiditats, que influeixen negativament en 
l’evolució de l’EM (medicina 4P)

5. Embaràs i lactància
És una situació a la qual assistim cada vegada més 
freqüentment en el nostre dia a dia. Estudis recents 
demostren que planificar l’embaràs, després d’un any 
d’estabilitat clínica de l’EM, influirà positivament en el 
pronòstic de la malaltia en les pacients.
D’altra banda, disposem ja de dades consistents 
de seguretat durant l’embaràs per fàrmacs com els 
interferons, l’acetat de glatiramer i el natalizumab; 
enfront de fàrmacs contraindicats per la seva 
teratogenicitat com el fingolimod i la teriflunamida.
Pel que fa a la lactància, sembla segur compatibilitzar-
la amb fàrmacs com els interferons, l’acetat de 
glatiramero, el natalizumab, rituximab i ocrelizumab; 
i que podrien disminuir l’ocurrència de brots en el 
post part.
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EPILÈPSIA

1. Terminologia i semiologia
S’ha descrit un nou tipus de crisis generalitzada en 
el context d’una epilèpsia generalitzada idiopàtica 
(genètica), l’absència amb evolució a crisis 
generalitzada tònico-clònica bilateral. És una crisis 
d’absència (alteració de consciència) que, sense 
recuperació, evoluciona a una crisis bilateral tònico-
clònica.
En l’epilèpsia d’absències infantils i juvenils, els 
dèficits d’atenció es poden detectar abans del 
diagnòstic de l’epilèpsia, poden persistir inclús quant 
les crisis estan controlades farmacològicament i es 
poden veure agreujats per alguns tractaments (VPA). 
S’ha de fer una elecció amb cura de la monoteràpia 
inicial i avaluació neuropsicològica continua als nens 
afectats.

2. Neuroimatge
Es va presentar un article de revisió de 
definicions i classificació de les malformacions 
del desenvolupament cortical, amb la finalitat 
d’homogeneïtzar el llenguatge emprat pels neuròlegs 
i neuroradiòlegs.
Respecte a les anomalies en la substància blanca 
detectades en diferents síndromes epilèptics en 
adults, els pacients amb epilèpsia van mostrar 
anomalies en la substància blanca (disminució de la 
fracció d’anisotropia i augment de la difusió mitjana) 
en el cos callós, el cíngol i la càpsula externa, amb 
diferent gravetat en els diferents síndromes epilèptics.

3. Tractament farmacològic
En un assaig clínic recent, es va ratificar l’eficàcia i 
seguretat de la lacosamida pel  tractament adjuvant 
de crisis primàriament generalitzades tònico-clònicas 
en el context d’una epilèpsia generalitzada idiopàtica.
També es presenten resultats d’un metaanàlisi sobre 
un nou fàrmac, el cenobamato, ja aprovat en Estats 
Units, pel el tractament adjuvant de les crisis d’inici 
focal en adults amb epilèpsia, amb resultats molt 
prometedors.
Es repassa el paper dels cannabinoides, concretament 
del cannabidiol, en el tractament d’alguns síndromes 
epilèptics com el Lennox-Gastaut, el Dravet i l’epilèpsia 
associada al complex esclerosi tuberosa.

Finalment es presenta un estudi de cohorts 
retrospectives avaluant l’eficàcia i seguretat 
del brivaracetam en epilèpsies generalitzades 
idiopàtiques (genètiques).

4. Tractament no farmacològic
Les tècniques de neuroestimulació no invasiva, 
amb l’estimulació trigeminal externa i l’estimulació 
vagal transauricular, son tècniques en auge amb 
resultats d’eficàcia equiparables a les tècniques de 
neuroestimulació clàssiques, però més segures.
La teràpia tèrmica amb làser intersticial guiada 
per RM per a epilèpsia ha sorgit com  una opció 
menys invasiva per a l’ablació estereotàctica de la 
zona epileptògena, en lloc de la resecció quirúrgica 
clàssica. Les seves aplicacions per a l’epilèpsia estan 
creixent ràpidament i, tot i que es necessita més  
evidència sobre seguretat i eficàcia, hi ha avantatges 
potencials per a alguns pacients.

5. Altres
Biomarcadors: Nivells alts de NCAM (molècula 
d’adhesió cel·lular neural) i baixos de TNF-R1 (receptor 
1 del factor de necrosis tumoral) poden ajudar a 
predir l’ocurrència de crisis precoces, especialment si 
es combinen amb les variables clíniques.
La implementació urgent de la teleneurologia a causa 
de la pandèmia Covid-19 ha mostrat ser apropiada 
per a la cura dels pacients amb epilèpsia. Les millores 
tècniques, la utilització estesa de la videoconfèrencia 
i la selecció de pacients poden millorar els resultats i 
la satisfacció del pacient i el metge.
La incidència acumulada de COVID-19 va ser més gran 
en pacients amb epilèpsia activa (1.2%) vs la població 
sense epilèpsia (0.5%). L’epilèpsia es va associar amb 
fatalitat durant l’hospitalització: dels 21 pacients amb 
epilèpsia activa, 5 (23%) van morir. La hipertensió es 
va associar amb la fatalitat en pacients amb epilèpsia 
activa (OR 2.8).
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NEUROMUSCULAR

1. BIOMARCADORS I ELA: Neurofilaments
“Validation of serum neurofilaments as prognostic 
and potencial pharmacodynamic biomarkers for 
ALS” M Benatar et al. Neurology 2020;95e59-e69
Destacar aquet article publicat al neurology d’un 
treball multicèntric, prospectiu longitudinal, i el 
primer en què s’estudien tant els nueorfilaments 
de cadena lleugera com pesada, usant i comparant 
diferents mètodes de detecció, tant en sèrum 
com en LCR, amb l’objectiu de la validació dels 
mateixos com a biomarcador diagnòstic, pronòstic i 
farmacodinàmic.
Van trobar:
• SIMOA el millor mètode de detecció de NFL.
• NfL a sèrum és un bo biomarcador pronòstic del 

declivi de l’escala ALSFRS i de la supervivència: 
Les concentracions de NFL en sèrum i LCR eren 
més altes en els pacients amb ELA que en la 
resta de diagnòstics i es van associar majors 
concentracions d’aquests neurofilaments amb 
major edat, en dones, en ELA d’inici bulbar, en 
l’ELA familiar C9orf i amb major delta AFRS.

• Els neurofilaments (NfL) podrien ser útils com a 
biomarcadors farmacodinàmics i per reduir la 
mida de la mostra en assaigs clínics.

2. BIOMARCADORS I SÍNDROME GUILLAIN BARRÉ: 
Neurofilaments
“Serum neurofilaments light chain predicts 
long term prognosis in Guillain Barré Syndrome 
patients” L Martín-Aguilar et al. Journal of neurology, 
neurosurgery and Phsychiatry. 2020 Nov 5;jnnp-
2020-323899.
Es tracta d’un estudi prospectiu multicèntric. El seu 
objectiu va ser estudiar si els NFL de cadena lleugera 
en sèrum podien ser un biomarcador pronòstic en el 
SGB.
Van trobar:
• Els NfL en sèrum estan elevats en pacients amb 

SGB.
• Els NfL en sèrum correlacionen amb la severitat 

de la malaltia i variants axonals. Es un bo 
biomarcador pronòstic independent.

• Es van poder establir punts de tall per predir 
el pronòstic funcional a l’any amb una alta 

especificitat. 

3. CLÍNICA I NERVI: CANVAS
“Cerebellar ataxia, neuropathy, vestibular arreflexia 
síndrome due to RFC I repeat expansion” Andrea 
Cortese et al. Brain 2020 Feb 1;143(2):480-490.
Es tracta d’un treball multicèntric publicat aquest 
any on es descriuen les característiques clíniques i de 
progressió de la malaltia CANVAS (cerebelar atàxia, 
neuropathy, vestibular areflexia syndrome) produïda 
per una expansió intrónica bialelica patologica de el 
gen RFC1.
Van concloure:
• En tots els casos amb una síndrome completa 

tipus CANVAS, s’hauria de testar l’expansió en 
RFC1.

• També en aquells casos amb neuropatia sensitiva, 
principalment d’inici tardà.

• S’ha de tenir en compte la tos persistent com 
un signe d’alarma per al diagnòstic d’aquests 
pacients.

4. MIASTÈNIA GREU I TRACTAMENT: Efgartigimod
“Randomized pahse 2 study of FcRn antagonist 
efa¡gartigimod in generalized myasthenia 
gravis” James F.Howard Jr et al. Neurology 
2019;92:e2661-e2673
És la fase dos d’un estudi publicat a últims d’any 2019 
al neurology, fàrmac anticomplement, en què en 
voluntaris sans ja es van objectivar un descens de les 
subclasses de IgG1 i 3.
Els resultats van ser:
• Efgartigimod és segur i ben tolerat en pacients 

amb miastènia gravis generalitzada.
• Té una bona correlació amb els nivells d’IgG i Ac 

antiRACH en sèrum.
• Podria ser eficaç en el tractament de la miastènia 

gravis generalitzada amb antiRACH positius.

5. MÚSCUL I CLINICA: Sarcoglicanopatia
“New genotype-phenotype correlations in a large 
European cohort of patients with sarcoglycanopathy” 
Jorge Alonso-Pérez et al. Brain 2020 Sep 1;143(9):2696-
2708.
És un treball multicèntric internacional liderat per 
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un grup català. Que com a objectius es van proposar 
descriure les característiques clíniques i genètiques 
dels 4 subtipus de LGMD produïdes per mutacions 
en gens que codifiquen els sarcoglicanos, en concret 
LGMDR3, 4, 5 i 6), produïda per mutacions en els gens 
SGCA, B, D, G. D’altra banda es van proposar investigar 
la correlació entre genotip i fenotip i identificar factors 
que influïen en la progressió de la malaltia.
En resum:
• Aquest estudi aporta informació rellevant 

tant clínica com genètica en la cohort més 
llarga de pacients de LGMD secundaria a 
sarcoglicanopatias.

• Es va identificar l’edat d’inici dels símptomes 
abans dels 10 anys i l’expressió de menys d’un 
30% de proteïna al múscul com a factors 
independents de mal pronòstic

• Aquestes dades poden ser útils per al disseny 
d’assajos clínics com de teràpia gènica.
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PATOLOGIA DEL SON

1. Trastorns de son en encefalitis autoimmunes (EAI)
Anti-NMDAr i anti-IgLON5. Les encefalitis autoim-
munes són un grup de malalties identificades 
aquest segle XXI, amb una freqüència i rellevància 
clínica creixent dins de la neurologia. L’espectre de 
símptomes que produeixen inclou canvis cognitius i 
de conducta, crisis epilèptiques, pèrdua de memòria 
o alteracions de la respiració però no se sabia que 
en l’encefalitis anti-NMDAr, per exemple, hi ha 
alteracions del son freqüents amb un patró temporal 
bifàsic característic. Ariño H, et al (Neurology 2020) 
han trobat una elevada freqüència de l’ insomni en la 
fase inicial de la malaltia i una conversió a hipersòmnia 
en la fase de recuperació, així com la presència de 
despertars confusos des de son N3 NREM, i hiperfàgia 
o desinhibició sexual en vigília. En la malaltia per 
anticossos anti-IgLON5, d’altra banda es característic 
el trastorn de son, però el seu perfil crònic és inusual 
en les EAI. Un estudi ha demostrat que els anticossos 
indueixen un deteriorament del citoesquelet (Landa 
el al. Ann Neurol 2020) que podria explicar el perfil 
“neurodegeneratiu” de la malaltia.

2. Son i demència
El son té un efecte reparador i de neteja sobre el 
cervell, eliminant de manera efectiva els residus 
“tòxics” -p.e. amiloide- que s’acumulen durant la vigília. 
La privació de son afavoreix l’acumulació cerebral 
d’aquestes substàncies i la promoció de patologia 
tipus Alzheimer (Wendy-Nobel et al Science 2019) i 
un % de son N3 NREM reduït és més freqüent en les 
fases inicials de la malaltia d’Alzheimer (Lucey et al 
Translational Med 2019). Això sembla donar suport 
a la idea que millorar el son podria tenir efectes 
positius sobre la malaltia i la reducció del son efectes 
contraris.

3. Trastorn de conducta de son REM (TCSR)
Prevalença i rellevància clínica: En aquest trastorn 
aparentment “innocent”, hi ha moviments i 
vocalitzacions anormals durant el son REM, i és 
sovint la primera fase de la malaltia de Parkinson o 
de la Demència amb cossos de Lewy. La prevalença 
del trastorn en el nostre entorn es desconeixia. Un 
estudi de Pujol M et al (Sleep Med 2017) descriu en 

l’àrea de Lleida, en una població de 539 subjectes 
>60 anys que visitaren el seu metge de família, per 
qualsevol motiu, un 0.74% tenien el TCSR, demostrat 
polisomnogràficament. Aquestes dades són úniques 
en el nostre entorn.

4. Narcolèpsia a Catalunya
Prevalença i característiques: La narcolèpsia és una 
malaltia rara caracteritzada per hipersomnolència 
i cataplexia amb altres símptomes associats menys 
freqüents. Es calcula en estudis fets en altres països 
que té una freqüència de 20-40 casos/100.000 
habitants, per tant hi hauria d’haver uns 1500-3000 
casos en Catalunya. Tio E et al (J Sleep Res 2018) han 
trobat en un estudi exhaustiu col·laboratiu català 
que només hi havia 328 pacients diagnosticats 
(4.3 per 100.000) és a dir 5-8 vegades menys que 
el d’altres països. Probablement la malaltia està 
infradiagnosticada a casa nostra.

5. Altres sistemes d’avaluació diagnòstica dels 
trastorns de son
El diagnòstic dels trastorns de son requereix mètodes 
alternatius a la Polisomnograma, d’una banda que 
siguin més senzills i d’altra que puguin registrar tantes 
nits com sigui possible per abastar millor els trastorns 
de son de la població. L’actimetria és un mètode 
que té aquestes característiques. Un estudi recent 
de Stefani A et al (Sleep 2018) demostra la utilitat de 
l’actimetria en l’screening de pacients amb trastorn 
de conducta del son REM, el que podria tenir una 
utilitat pràctica important, si es confirma en altres 
estudis, en la detecció d’aquest trastorn que sabem 
és “l’anunci” d’una sinucleionopatia. 
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HIFU
Estimulació cerebral profunda (ECP) Vs. Ultrasons 
d’alta freqüència focalitzats i guiats per ressonància 
magnètica (HIFU) en el tractament del tremolor 
essencial farmacoresistent

Dr. Francesc Valldeoriola
Servei de Neurologia
Hospital Clínic
Barcelona

L’estimulació cerebral profunda (ECP) és el procediment 
quirúrgic més comú pel tractament del tremolor refractari, 
a la teràpia medica. L’ús d’aquesta teràpia ha estat 
especialment rellevant en el tremolor essencial (TE) d’ençà 
que es va publicar el primer article informant d’una millora 
sostinguda en sis pacients, l’any 1991 (1). La reversibilitat 
i adaptabilitat del procediment d’ECP permet fer un 
tractament bilateral. El nucli ventral intermedi (Vim) del 
tàlem és l’objectiu tradicional per a ECP en el TE i també 
objectiu de procediments ablatius (talamotomies), que 
es poden realitzar amb caràcter invasiu (radiofreqüència) 
o “mínimament invasiu” sigui radiocirurgia amb gamma-
knife o a través de la tècnica d’ultrasons d’alta freqüència 
focalitzats i guiats per ressonància magnètica (HIFU). 
Aquesta relativament nova teràpia permet l’aplicació de 
la tecnologia d’ultrasons focalitzats i és un paradigma de 
tractament no invasiu. Amb aquest sistema es pot accedir 
a teixits profunds del cos sense incisions ni radiació, 
mitjançant l’ús d’energia ultrasònica. 

La ressonància magnètica ofereix un control òptim del 
punt de lesió tèrmica i permet una precisió mil·limètrica, ja 
que, a més, hi ha un control a temps real de la temperatura. 
L’energia s’aplica inicialment a una temperatura sublesiva 
(<54° C) per verificar l’efecte clínic mitjançant examen 
neurològic sobre els efectes amb relació a la millora 
del tremolor i pel que fa a la possible aparició d’efectes 
adversos; posteriorment, es produeix un augment a 
intervals de la temperatura per a produir la lesió definitiva 
del teixit. El fet que no hagi cap actuació cruenta, ni 
necessitat d’anestèsia permet que el procediment sigui 
pràcticament ambulatori. Diversos estudis han demostrat 
l’efectivitat de la tècnica pel control del tremolor a curt (2) 
llarg termini (3). S’han descrit alguns efectes adversos com 
ara parestèsies a la mà contralateral a la lesió i inestabilitat 
de la marxa però en general són transitoris. Pel moment 
només s’han fet procediments unilaterals (normalment es 
tracta l’extremitat dominant), ja que existeix el temor que 
lesions ablatives bilaterals puguin produir efectes adversos 
com ara disàrtria, disfàgia o atàxia tal com es va observar 
amb les primitives talamotomies invasives. 

No obstant ja existeixen demostracions des de finals 
del segle XX què quan es fan lesions molt selectives, el 
risc de produir efectes adversos permanents es redueix 
considerablement (4). Hi ha estudis que actualment 

s’estan desenvolupant per tal de poder demostrar que les 
lesions bilaterals produïdes amb aquesta tècnica poden 
ser segures. El fet que actualment les lesions que es fan 
a la pràctica clínica són només unilaterals, fa que aquesta 
tècnica no sigui aconsellable per a pacients en els quals el 
tremolor cefàlic sigui preponderant, ja que sabem que per 
millorar els símptomes axials són necessàries actuacions 
bilaterals. 

Encara que l’ECP al Vim és un tractament que es va 
demostrar molt eficaç per al TE ja fa quasi trenta anys 
(1), diversos grups han observat, de manera relativament 
freqüent, una reducció del benefici terapèutic després 
d’un període variable de temps. Benabid i col·legues van 
introduir per primera vegada el concepte de “tolerància”, 
ja que van observar que l’estimulació talàmica era menys 
efectiva amb el pas dels anys (5). Ara se sap que en una 
proporció de pacients, que va des de 0 al 73%, el benefici 
es va reduint progressivament. El seguiment més llarg 
disponible de pacients amb TE després d’ECP és de 18 
anys, i ens mostra que la mitjana de la millora va disminuir 
del 66% al cap d’un any al 48%. En un estudi recent (6) es 
va avaluar a doble cec 20 pacients amb TE i els van seguir 
fins deu anys després de la cirurgia i va trobar que l’efecte 
del DBS sobre el tremolor va disminuir amb el temps; 
aquest efecte va ser present tant en l’estimulació OFF com 
en les condicions ON, cosa que suggereix que la majoria 
de beneficis disminueix (87% segons els investigadors) va 
ser causada per la progressió de la malaltia. La idea d’una 
malaltia que avança fins a un moment en què l’ECP ja 
no és capaç de suprimir l’oscil·lació neuronal patològica 
que s’associa al tremolor de qualsevol etiologia contrasta 
amb el bon resultat a llarg termini sobre el tremolor de la 
malaltia de Parkinson; la gran pregunta, doncs, és si aquest 
fet s’ha d’atribuir a tolerància o a altres circumstàncies. 

Probablement es deu a diversos factors determinants 
crítics com l’efecte microlesional, col·locació d’elèctrodes 
subòptima i la progressió de la malaltia (7). En qualsevol 
cas, l’adaptabilitat de l’ECP permet que, a mesura que 
es redueix l’eficàcia pel que fa al control del tremolor, 
es pugui incrementar progressivament la quantitat 
de corrent administrat amb la idea de retornar un 
control simptomàtic. Això no obstant, no sempre és 
possible, i sovint s’observen efectes adversos produïts per 
l’estimulació elèctrica d’estructures adjacents al tàlem, 
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com ara la càpsula interna, amb el que es pot produir 
disfàgia o disàrtria, o les fibres cerebel.lofugals que tenen 
la seva sinapsi al nucli ventral oral anterior, que és adjacent 
al Vim i l’estimulació de les quals poden explicar l’aparició 
d’atàxia per estimulació antídroma sobre el cerebel, per 
interferència amb els eferents cerebels-talàmics, o per 
ambdós mecanismes. També poden aparèixer parestèsies 
i dolor, que es troben entre els efectes secundaris més 
limitants i són deguts a la propagació del corrent cap 
el nucli ventro-caudal del tàlem, posterior a Vim. No 
és infreqüent, doncs, que amb el pas dels anys alguns 
pacients tinguin un subòptim control del tremolor i que, 
a més, presentin efectes adversos derivats de l’estimulació, 
com ara parestèsies, disàrtria, disfàgia o atàxia. 

La pèrdua del benefici amb el temps de l’ECP per al TE 
és més prevalent del que han indicat les estimacions 
publicades inicialment i alguns autors suggereixen que 
aquest fet s’ha de discutir durant l’assessorament al 
pacient en relació amb la durabilitat del benefici esperat 
(8). Per contra, els estudis a llarg termini amb HIFU (3) 
mostren una millora significativa i perdurable del tremolor. 
Certament, les puntuacions en relació amb el tremolor i 
de discapacitat mostren un lleuger empitjorament al 
cap de tres anys respecte a la millora mesurada al cap de 
sis mesos, cosa que indica una lleu pèrdua d’eficàcia. La 
millora de les puntuacions en escales de qualitat de vida, 
en canvi, es mantenen estables i no apareixen efectes 
adversos crònics. És molt lògic pensar que els efectes 
adversos produïts per una lesió selectiva en el Vim s’han 
de presentar necessàriament en un context agut. No és el 
cas de l’ECP del Vim on es poden veure efectes adversos a 
llarg termini, no presents en el moment agut, ni després de 
mesos d’estimulació, i que no són sinó la conseqüència de 
l’increment de la quantitat de corrent administrat. També 
cal saber que en el cas que es produeixi una recidiva del 
tremolor, encara que sigui de menor intensitat del que 

existia abans del procediment, l’HIFU es pot repetir sense 
que això s’associï a un increment de riscs. 

En resum, el tractament unilateral del tremolor en el TE 
amb HIFU proporciona un control del tremolor comparable 
al d’ablació amb radiofreqüència i ECP; no és un 
procediment quirúrgic, per tant, no hi ha el risc derivat del 
mateix (sagnat, infecció, risc anestèsic), és un tractament 
pràcticament ambulatori, la majoria de comorbiditats 
habituals o l’edat avançada no són cap impediment per 
a realitzar el procediment i els efectes secundaris a llarg 
termini són molt poc freqüents. Per contra, l’ECP presenta 
els riscs habituals de la cirurgia funcional cerebral, 
requereix fer forats de trepan i es requereix hospitalització. 
L’edat i les comorbiditats limiten la indicació d’aquest 
tipus de cirurgia. Es poden presentar problemes a llarg 
termini en alguns pacients que presenten una pèrdua 
d’eficàcia en el control del tremolor possiblement per un 
fenomen de tolerància que sovint apareixen després d’un 
augment progressiu del corrent administrat. És necessari 
reemplaçar les bateries si s’implanta un neuroestimuladors 
no recarregable. Cal afegir també el risc de complicacions, 
no infreqüents, com ara infecció de l’àrea d’implantació 
del neuroestimulador o dislocacions o trencaments dels 
cables de connexió entre l’elèctrode intracerebral i el 
neuroestimulador (9). De fet un estudi ha demostrat que 
HIFU en el tractament del tremolor és més rendible que 
l’ECP i la gamma-knife i és més efectiva que ambdues (10). 
El tractament amb HIFU s’ha demostrat eficaç també per 
millorar el tremolor d’etiologies diferents de TE (11).

Només estudis prospectius comparatius avaluant l’eficàcia 
i seguretat d’aquestes dues tècniques ens permetran 
visualitzar millor si una resulta superior a l’altra.
Altres aplicacions d’ HIFU, per exemple en el tractament 
simptomàtic de la malaltia de Parkinson (12) o per les 
discinèsies induïdes per l-dopa (13) estan en avaluació. 
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ECP
Estimulació cerebral profunda (ECP) Vs. Ultrasons 
d’alta freqüència focalitzats i guiats per ressonància 
magnètica (HIFU) en el tractament del tremolor 
essencial farmacoresistent

Dr. Ramiro Álvarez
Servei de Neurologia
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

El tremolor essencial (TE) afecta el 0,9% de la població; 
la seva prevalença augmenta amb l’edat, 4,5% en majors 
de 65 anys i 20% als 95 anys (1). Al nostre país, es xifra en 
4.8% en majors de 65 anys (2) però fins al 80% de pacients 
no consulten (2); la resta, fins a un 90% presenten alguna 
discapacitat pel tremolor (3).

És conegut el tractament farmacològic de la TE (4, 
5). La seva eficàcia arriba només al 50% (6); aquesta 
insuficient resposta i els efectes secundaris faciliten els 
abandonaments, fins del 50% (3,7); són els casos de tremolor 
refractari. Extrapolant-lo a la població de Catalunya (8) 
existirien 68000 individus amb ET, 4700 refractaris.

Els resultats de l’estimulació cerebral profunda (ECP) en 
nucli ventral intermedi del tàlem (VIM) en el control de 
la TE, han fet que substituís ràpidament a les tècniques 
ablatives prèvies convertint-se en la tècnica d’elecció en el 
tractament de la TE refractari (9, 10). Tot i que no exempta 
de riscos, tant periquirúrgics com a llarg termini, tots dos 
són poc freqüents; inferior a 1,5% en els primers (11, 12) o el 
8% en els segons (11, 12, 13)

La talamotomia unilateral en VIM mitjançant ultrasons 
d’alta intensitat guiats per ressonància (HIFUgRM) ha 
demostrat eficàcia en el control simptomàtic de l’ET amb 
baix índex d’efectes adversos tant d’estudis oberts (14, 15) 
com d’estudis randomitzats i seguiment a dos i 4 anys (16, 
17, 18, 19, 20). Llavors, substituirà la HIFUgRM a l’ECP?

Totes dues han mostrat la seva eficàcia clínica; aquesta 
millora és significativament més gran en l’ECP bilateral; 
és similar en procediments exclusivament unilaterals (21, 
22). Però un 40% de pacients tenen símptomes axials (23); 
i aquests milloren significativament amb ECP bilateral (24, 
25). La talamotomia bilateral sol associar-se a més efectes 
secundaris (26), no succeint així a l’ECP bilateral (27). Per 
això, la indicació de HIFUgMR és nomes per a tractaments 
unilaterals ara per ara. Existeixen comunicacions de 
procediments bilaterals (28) basats teòricament en les 
millores tècniques, realització de lesions de menor mida i 
amb més precisió (29, 30). 

Actualment, només hi ha un assaig en marxa sobre 
HIFUgRM bilateral en TE, sobre seguretat de lesions 
bilaterals (31).

També observem diferències en la durada dels resultats. El 
seguiment d’ECP és més gran que amb HIFUgRM; estudis 
a 5 anys mostren persistència de la millora entre 66 al 78% 
de la tremolor que fa al basal (32) i fins al 50% als 10 anys 
(33). Els seguiments a HIFUgRM han arribat a 2 i 4 anys 
(18, 20); la milloria es manté en el 56% als dos anys (55% 
als 6 mesos); a 4 anys la millora és de l’55.7% (71.3% als sis 
mesos); la reducció en la resposta s’observa en el primer 
any (34). Tot i que en ambdós casos s’observa una reducció 
dels beneficis amb el temps, aquesta sembla més gran a 
la HIFUgRM.

La reaparició dels símptomes és un fenomen ben conegut; 
fins gairebé un 75% dels pacients requereixen canvis en 
l’estimulació després d’una mitjana de 56 mesos des de 
la implantació (35). Les causes poden ser múltiples. La 
TE és un procés progressiu, que s’incrementa amb l’edat 
més avançada (23). En l’ECP, altres possibles causes són 
la posició de l’elèctrode o bé factors relacionats amb 
l’estimulació com la manca d’optimització, efectes 
secundaris o habituació a la mateixa (36). A la HIFUgRM la 
mida de la lesió, així com l’edat o l’etiologia del tremolor, 
es relacionen amb manteniment de la resposta (34).

L’ECP permet diferents estratègies de control de 
la recidiva; conservadores com l’optimització dels 
paràmetres d’estimulació (36,37), incloent els avenços 
tècnics dels nous dispositius com l’estimulació direccional 
(38); o invasives, re col·locació de l’elèctrode o elèctrodes 
addicionals (39,40,41). A la HIFUgRM Estratègies durant el 
procediment poden prevenir la seva aparició (20); o casos 
descrits d’una reintervenció per incrementar la mida de la 
lesió i millorar la resposta (42). En casos de recidiva, l’ECP 
ofereix més possibilitats de control. Fins i tot, l’ECP pot ser 
un tractament de rescat després HIFUgRM (43,44,45)

Els efectes secundaris també difereixen (22). L’ECP 
presenta complicacions relacionades amb el procediment 
en un 6.4%; la més significativa, hemorràgia simptomàtica, 
en 2.4%; altres són infeccions (3.4%), confusió (6.6%) o 
dehiscència (2.6%) (46). La HIFUgRM també presenta 
efectes secundaris durant el procediment, la majoria 
limitats; 43% dels pacients presenten mareig i 27% 
parestèsies (47).

L’ECP pot presentar efectes secundaris derivats de 
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l’estimulació, la més freqüent és la disàrtria, en un 10%, 
seguit de parestèsies a 6% (46); o complicacions derivades 
dels dispositius, infeccions, trencaments, recanvis (8-
10%), que poden precisen correcció quirúrgica (13, 46). La 
HIFUgRM té major nombre de complicacions persistents, 
fonamentalment inestabilitat i parestèsies (21, 22); un 
33% presenten inestabilitat i un 25%, parestèsies, sent la 
freqüència residual d’un 10% en la inestabilitat i 15% en les 
parestèsies a el cap d’un any (47)

No hi ha descrits efectes secundaris tardans en la HIFUgRM 
(18, 20). En l’ECP un terç dels pacients relaten algun grau 
d’inestabilitat als cinc anys (48). No es coneix exactament 
el mecanisme i s’accepta que està relacionat amb 
l’estimulació (49). Modulació de l’estimulació o avenços en 
el disseny dels nous dispositius poden prevenir o modular 
aquesta simptomatologia (50,51,52).

La selecció de pacients per ECP és més estricta que per a 

HIFUgRM (53); l’edat mitjana dels pacients és mes gran en 
HIFUgRM (22). No obstant això, més edat pot suposar més 
comorbiditats i ús d’anticoagulants. L’ECP ha mostrat la 
seva seguretat en pacients anticoagulats, sense increment 
de complicacions (54,55) sense que hi hagi dades amb 
HIFUgRM.

Cal concloure que les dues tècniques són efectives en el 
control del TE amb perfil raonable d’efectes secundaris. 
Encara que l’ECP sembla més efectiva en alguns aspectes, 
la HIFUgRM suposa una alternativa raonable i una 
possibilitat d’incrementar l’espectre de malalts tractables 
complementant l’arsenal terapèutic de la TE, però sense 
arribar a substituir l´ECP. 

L’elecció de la tècnica dependrà de les característiques 
del tremolor, situació clínica del malalt i de las seves 
preferències, després d’una exhaustiva i clara informació.
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L’ENTREVISTA

Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera

Exalcalde de Barcelona

Fa uns mesos l’exalcalde de Barcelona, el Sr. Xavier 
Trias, es va sotmetre a l’operació HIFU (“high intensity 
focused ultrasound”) i ho va fer públic en una 
entrevista que li va fer la periodista Mònica Terribas, 
el 14 de febrer a “El Matí de Catalunya Ràdio”. Aquest 
tipus d’intervenció es van començar a realitzar de 
manera privada a Pamplona i a Barcelona fa uns 
cinc anys. Hem volgut entrevistar-lo perquè ens 
doni el seu testimoni com a pacient diagnosticat de 
tremolor idiopàtic.

En primer lloc, moltes gràcies per acceptar que li fem 
l’entrevista pel “Butlletí Neurologia Catalana”, que és el 
mitjà de comunicació entre els més de 600 socis que 
conformen  la Societat Catalana de Neurologia.

A quina edat es va adonar que tremolava més que la 
resta de la gent? Interferia el tremolor en la seva vida 
diària?

Abans de res agrair-vos que em feu aquesta entrevista. Tot 
el que sigui la difusió de noves tecnologies per a millorar el 
benestar de la gent. Crec que és bàsic per a la sanitat. Als 
18 anys ja tenia aquesta tremolor a les meves dues mans. 
I a l’escola quan havíem de fer dibuix, en molts casos era 
objecte de burla. Des de fa 15 anys aquesta tremolor ha 
anat molt en augment, creant-me molts problemes en el 
moment de menjar, de beure o en el moment d’escriure 
fins a l’extrem que els últims anys per a mi per era difícil 
entendre el que escrivia, suposant un greu problema en 
la meva activitat diària. Tothom pot imaginar la dificultat 
que em generava en el moment de fer discursos o prendre 
notes sobre el que volia dir o quan presentava un llibre i 
em demanaven que fes una dedicatòria. El resultat era 
absolutament catastròfic.

Des de que li van diagnosticar ha seguit algun 
tractament mèdic?

Durant un temps vaig prendre Valium, el que em generava 
molta són i em generava problemes. També he estat 
amb tractament de Bisoprodol , que era un tractament 
per l’afectació cardíaca que tenia i que, la veritat, vaig 
haver de disminuir també la dosi per crear-me sensació 
d’esgotament.

En aquest Butlletí hem demanat a dos experts que 
valorin la intervenció quirúrgica i la d’estimulació. La 
intervenció quirúrgica d’estimulació cerebral profunda, 
que és l’altra alternativa, fa més de 20 anys que es 
realitza. Per què no es va voler sotmetre a aquesta?

Durant molts anys he anat preguntant a neuròlegs i 
tothom m’aconsellava que no fes res especial. Des de fa 5 
anys, que vaig tenir coneixement de l’aplicació d’ultrasons 
per a tractar la tremolor, els neuròlegs continuaven 
desaconsellant-me el tractament. Ha estat fa 2 anys, que el 
Dr. Dávalos em va dir que m’aconsellava aquest tractament, 
que tenien la idea d’implementar-lo a l’Hospital Trias i 
Pujol de Badalona i que a l’hospital que probablement 
tenia més experiència a Espanya en aquests moments era 
la Clínica Universitària de Navarra.

La intervenció per HIFU es fa habitualment a un únic 
hemisferi. Li han plantejat fer-se-la en un segon temps 
a l’altre? Ho faria al mateix centre a Pamplona?

És cert, m’ho han fet en l’hemisferi dret i en el moment 
actual és com un miracle. No em tremola la mà dreta. És 
cert que continuo amb una tremolor molt important a la 
mà esquerra. L’Hospital de Navarra té previst un control a 
Pamplona pel mes d’abril i llavors decidirem si té lògica 
fer-ho a l’altre costat o si no en té. En el cas de fer-ho, ja els 
hi he comentat als de l’Hospital de Pamplona que aquesta 
segona actuació la faríem i, espero que amb la màxima 
col·laboració, d’ells mateixos, a l’hospital Germans Trias i 
Pujol, si ja tenen instal·lats aquests aparells.

A Barcelona va ser el primer lloc d’Espanya on també 
privadament es va practicar l’HIFU, i pròximament 
l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol farà aquest 
tipus d’intervenció que cobrirà la sanitat pública. Com 
valora les noves tecnologies mèdiques als Hospitals de 
Catalunya?

Malauradament, les tècniques innovadores no són 
contemplades per la sanitat pública, per considerar en 
alguns casos, com el cas de l’HIFU, que no són prestacions 
sanitàries. Avui en dia crec que hi ha un consens que l’HIFU 
ja es pot considerar una prestació sanitària i la possibilitat, 
per tant, d’aplicar-la a la sanitat pública. Malauradament 
la sanitat pública catalana té un problema de capacitat 
d’inversió i és molt necessari plantejar-se quina ha de 
ser l’evolució de les noves tecnologies en els hospitals de 
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Catalunya en els pròxims 20 anys. No podem deixar de ser 
una punta de llança de la sanitat a Europa.

I en aquest sentit, com pensa que es pot seguir 
impulsant una recerca i assistència de màxima qualitat 
en problemes com el tremolor a Catalunya?

La sanitat sense recerca es converteix en una sanitat 
de segon nivell. Catalunya, com deia abans, ha de ser 
pionera en recerca. La sanitat és un dels sectors bàsics pel 
benestar de la nostra població, però a més, és un sector 
importantíssim de dinamització econòmica. Estem en 
un moment importantíssim en el qual hi haurà ajuts 
europeus importantíssims per a dinamitzar l’activitat 
econòmica a Europa. Catalunya i Barcelona han de fer una 
aposta importantíssima en projectes lligats a la sanitat per 
encarar un futur millor, aquesta ocasió no podem perdre 
de cap de les maneres. Seria molt greu prendre-la per 
manca de planificació i ambició de futur.

Com ha millorat la seva qualitat de vida? Recomanaria 
aquesta intervenció?

M’ha canviat la vida. Puc menjar, puc escriure, entenc el 
que escric... i, per tant, recomano aquesta intervenció, 
sempre sota el control estret dels neuròlegs. 

Per acabar unes breus preguntes que habitualment 
fem en aquesta secció:
Amb quin metge, viu o mort, quedaria per fer un cafè?

Dr. Josep Laporte, que ha estat la persona que va canviar la 
meva vida, obrint-me les portes a la política.

Esculli un lema o una frase feta amb què s’identifiqui.

Tot és possible avui o fer el possible per aconseguir 
l’impossible.

A quina ciutat li agradaria viure?

Barcelona.

Recomani una cançó.

Dóna’m la mà.

I un llibre?

Cent anys de soledat.

Per últim, com veu el futur de les neurociències a 
Catalunya?

Si som capaços de pensar en com volem la sanitat dins de 
30 anys i crear una cultura de pacte entre tots, veig que les 
neurociències tindran un futur de desenvolupament molt 
gran.
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situation and future perspectives

López-Bravo A, García-Azorín D, Belvís R, González-Oria C, Latorre G, Santos-Lasaosa S, Guerrero-Peral ÁL.

Neurologia. 2020 Jul-Aug;35(6):372-380. Epub 2020 May 21
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Long-term prognosis related to deep sedation in refractory status Epilepticus

Caronna E, Vilaseca A, Maria Gràcia Gozalo R, Sanchez Corral A, Santafé M, Sueiras M, Guzmán L, Quintana M, Toledo-
Argany M, Santamarina E.

Acta Neurol Scand. 2020 Jul 2. Epub ahead of print

Epilepsy in time of COVID-19: A survey-based study

Fonseca E, Quintana M, Lallana S, Luis Restrepo J, Abraira L, Santamarina E, Seijo-Raposo I, Toledo M.

Acta Neurol Scand. 2020 Aug 16:10.1111/ane.13335. Epub ahead of print

Blood biomarkers predictive of epilepsy after an acute stroke event

Abraira L, Santamarina E, Cazorla S, Bustamante A, Quintana M, Toledo M, Fonseca E, Grau-López L, Jiménez M, 
Ciurans J, Luis Becerra J, Millán M, Hernández-Pérez M, Cardona P, Terceño M, Zaragoza J, Cánovas D, Gasull T, Ustrell 
X, Rubiera M, Castellanos M, Montaner J, Álvarez-Sabín J.

Epilepsia. 2020 Aug 28. Epub ahead of print

Emergency management of epileptic seizures: a consensus statement

García Morales I, Fernández Alonso C, Behzadi Koochani N, Serratosa Fernández JM, Gil-Nagel Rein A, Toledo M, 
González FJ, Santamarina Pérez E.

Emergencias. 2020 Sep;32(5):353-362. Spanish, English

Incidence and mortality in adults with epilepsy in northern Spain

Quintana M, Sánchez-López J, Mazuela G, Santamarina E, Abraira L, Fonseca E, Seijo I, Álvarez-Sabin J, Toledo M.

Acta Neurol Scand. 2020 Sep 24. Epub ahead of print

Is Spreading Depolarization a Risk Factor for Late Epilepsy? A Prospective Study in Patients with 
Traumatic Brain Injury and Malignant Ischemic Stroke Undergoing Decompressive Craniectomy

Sueiras M, Thonon V, Santamarina E, Sánchez-Guerrero Á, Riveiro M, Poca MA, Quintana M, Gándara D, Sahuquillo J.

Neurocrit Care. 2020 Sep 30. Epub ahead of print

Efficacy and tolerability of perampanel as a first add-on therapy with different anti-seizure drugs

Santamarina E, Bertol V, Garayoa V, García-Gomara MJ, Garamendi-Ruiz I, Giner P, Aranzábal I, Piera A, Arcos C, Esteve 
P, Marinas A, García-Escrivá A, Viloria-Alebesque A, Loro FA, de Tienda AP, Olivan JA, Bonet M, Dávila-González P, 
Sivera R, Molins A, Sansa G, Roche JC, Martínez AB, Monteagudo S, Casadevall T.

Seizure. 2020 Oct 7;83:48-56. Epub ahead of print
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Tumor-associated status epilepticus: A prospective cohort in a tertiary hospital

Vilaseca-Jolonch A, Abraira L, Quintana M, Sueiras M, Thonon V, Toledo M, Salas-Puig J, Fonseca E, Cordero E, Martínez-
Ricarte F, Santamarina E.

Epilepsy Behav. 2020 Oct;111:107291. Epub 2020 Jul 20

How soon should urgent EEG be performed following a first epileptic seizure?

Llauradó A, Santamarina E, Fonseca E, Olivé M, Requena M, Sueiras M, Guzmán L, Ballvé A, Campos D, Seijó I, Abraira 
L, Quintana M, Toledo M.

Epilepsy Behav. 2020 Oct;111:107315. Epub 2020 Jul 18

The mediating role of epileptic seizures, irritability, and depression on quality of life in people with 
epilepsy

Campos-Fernández D, Fonseca E, Olivé-Gadea M, Quintana M, Abraira L, Seijo-Raposo I, Santamarina E, Toledo M.

Epilepsy Behav. 2020 Oct 24;113:107511. Epub ahead of print

Emergency implementation of telemedicine for epilepsy in Spain: Results of a survey during SARS-
CoV-2 pandemic

Conde-Blanco E, Centeno M, Tio E, Muriana D, García-Peñas JJ, Serrano P, Nagel AG, Serratosa J, Jiménez ÁP, Toledo 
M, Donaire A, Manzanares I, Betrán O, Carreño M.

Epilepsy Behav. 2020 Oct;111:107211. Epub 2020 Jun 5

Risk-benefit assessment of treatment of epileptic women of childbearing age with valproic acid

Quílez A, Baraldés-Rovira M, Gallego Y, Sanahuja J, Mauri-Capdevila G, Purroy F.

Seizure. 2020 Sep 16;82:27-30. Epub ahead of print
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Functional Systems and Brain Functional Units Beyond Luria, With Luria: Anatomical Aspects

Peña-Casanova, J., & Sigg-Alonso, J.

Lurian Journal 2020, 1 (1), 48–76

Aquest article descriu els aspectes anatòmics d’un model cerebral funcional que desenvolupa les 
idees d’A. R. Luria. Es descriuen cinc unitats cerebrals funcionals sobre la base d’estudis ontogenètics, 
anatòmics, histològics, funcionals i clínics: preferencial o primordial (unitat I), límbica (unitat II), cortical 
(unitat III), ganglis basals (unitat IV), i cerebel·lar (unitat V). Aquesta revisió permet distingir dos grans 
complexos funcionals integrats i interrelacionats: un complex límbic primordial (unitats I i II) i un complex 
supralímbic (unitats, III, IV i V).

Hi ha consens sobre l’existència d’una una clara interacció entre l’escorça, els ganglis basals i el cerebel. 
S’han reconegut tres grans sistemes paral·lels simplificats dels ganglis basals: límbic, associatiu i 
sensorimotor. Certes estructures (per exemple, sistemes neuromoduladors, hipotàlem i escorça 
paralímbica) formen enllaços funcionals entre les unitats. Es requereixen estudis futurs per desenvolupar 
i millorar el model proposat.

Amyloid-B and tau biomarkers and clinical phenotype in dementia with Lewy bodies

Ferreira D, Przybelski SA, Lesnick TG, Lemstra AW, Londos E, Blanc F, Nedelska Z, Schwarz CG, Graff-Radford J, Senjem 
ML, Fields JA, Knopman DS, Savica R, Ferman TJ, Graff-Radford NR, Lowe VJ, Jack CR Jr, Petersen RC, Mollenhauer 
B, Garcia-Ptacek S, Abdelnour C, Hort J, Bonanni L, Oppedal K, Kramberger MG, Boeve BF, Aarsland D, Westman E, 
Kantarci K.

Neurology. 2020 Sep 28. Online ahead of print

Biomarker counselling, disclosure of diagnosis and follow-up in patients with mild cognitive 
impairment: An European Alzheimer´s Disease Consortium survey

Frederiksen, Kristian Steen; Nielsen, Thomas; Appollonio, Ildebrando; Andersen, Birgitte; Riverol, Mario; Boada, 
Mercé; Ceccaldi, Mathieu; Dubois, Bruno; Engelborghs, Sebastiaan; Froelich, Lutz; Hausner, Lucrezia; Gabelle, Audrey; 
Gabryelewicz, Thomasz; Grimmer, Timo; Hanseeuw, Bernard; Hort, Jakub; Hugon, Jacques; Jelic, Vesna; Koivisto, 
Anne; Kramberger, Milica; Lebouvier, Thibaud; Lleo, Alberto; de Mendonca, Alexandre; Nobili, Flavio; ousset, pierre 
jean; Perneczky, Robert; Olde Rikkert, Marcel; Robinson, David; Rouaud, Olivier; Sanchez, Elisabet.

Int J Geriatr Psychiatry. 2020 Sep 7. Online ahead of print

Clinical Applicability of the Specific Risk Score of Dementia in Type 2 Diabetes in the Identification of 
Patients with Early Cognitive Impairment: Results of the MOPEAD Study in Spain

Ortiz Zuñiga AM, Simó R, Rodriguez-Gómez O, Hernández C, Rodrigo A, Jamilis L, Campo L, Alegret M, Boada M, 
Ciudin A.

J Clin Med. 2020;9(9):E2726. Published 2020 Aug 24

Age and the association between apolipoprotein E genotype and Alzheimer disease: A cerebrospinal 
fluid biomarker-based case-control study

Saddiki H, Fayosse A, Cognat E, Sabia S, Engelborghs S, Wallon D, Alexopoulos P, Blennow K, Zetterberg H, Parnetti 
L, Zerr I, Hermann P, Gabelle A, Boada M, Orellana A, de Rojas I, Lilamand M, Bjerke M, Van Broeckhoven C, Farotti 
L, Salvadori N, Diehl-Schmid J, Grimmer T, Hourregue C, Dugravot A, Nicolas G, Laplanche JL, Lehmann S, Bouaziz-
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Amar E; Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative, Hugon J, Tzourio C, Singh-Manoux A, Paquet C, Dumurgier J.

PLoS Med. 2020 Aug 20;17(8). eCollection 2020 Aug

Rationale for Early Diagnosis of Mild Cognitive Impairment (MCI) Supported by Emerging Digital 
Technologies

Sabbagh MN, Boada M, Borson S, Chilukuri M, Doraiswamy PM, Dubois B, Ingram J, Iwata A, Porsteinsson AP, Possin 
KL, Rabinovici GD, Vellas B, Chao S, Vergallo A, Hampel H.

J Prev Alzheimers Dis. 2020;7(3):158-164

Cognitive and neuropsychiatric manifestations of COVID-19 and effects on elderly individuals with 
dementia

S Alonso-Lana,* M. Marquié,* A. Ruiz, M. Boada.

Front. Aging Neurosci., 26 October 2020

Managing Clinical Trials for Alzheimer’s Disease During the COVID-19 Crisis: Experience at Fundació 
ACE in Barcelona, Spain

Abdelnour C, Esteban de Antonio E, Pérez-Cordón A, Lafuente A, Buendía M, Pancho A, Jofresa S, Aguilera N, Ibarria 
M, Cuevas R, Cañada L, Calvet A, Diego S, González-Pérez A, Orellana A, Montrreal L, de Jorge L, Marquié M, Benaque 
A, Gurruchaga M, Tárraga L, Ruiz A, Boada M; Research Center and Memory Clinic, Fundació ACE.

J Alzheimers Dis. 2020 Sep 23. Online ahead of print

Subtle executive deficits are associated with higher brain amyloid burden and lower cortical volume 
in subjective cognitive decline: the FACEHBI cohort

Alba Pérez Cordón; Gemma Monté-Rubio; Angela Sanabria; Octavio Rodriguez-Gomez; Sergi Valero; Carla Abdelnour; 
Marta Marquié; Ana Espinosa; Gemma Ortega; Isabel Hernandez; Maitee Rosende-Roca; Liliana Vargas; Ana Mauleon; 
Silvia Gil; Juan Pablo Tartari; Francisco Lomeña; Francisco Campos; Assumpta Vivas; Marta Gomez-Chiari; Alba 
Benaque; Agustin Ruiz; Lluis Tarraga; Merce Boada; Montserrat Alegret.

Scientific Reports. Sci Rep. 2020 Oct 20;10(1):17721

C9orf72, AAO and ancestry help discriminating behavioural from language variants in FTLD cohorts

Costa B, Manzoni C, Bernal-Quiros M, Kia DA, Aguilar M, Alvarez I, Alvarez V, Andreassen O, Anfossi M, Bagnoli S, 
Benussi L, Bernardi L, Binetti G, Blackburn D, Boada M, Borroni B, Bowns L, Bråthen G, Bruni AC, Chiang HH, Clarimon 
J, Colville S, Conidi ME, Cope TE, Cruchaga C, Cupidi C, Di Battista ME, Diehl-Schmid J, Diez-Fairen M, Dols-Icardo 
O, Durante E, Flisar D, Frangipane F, Galimberti D, Gallo M, Gallucci M, Ghidoni R, Graff C, Grafman JH, Grossman 
M, Hardy J, Hernández I, Holloway GJ, Huey ED, Illán-Gala I, Karydas A, Khoshnood B, Kramberger MG, Kristiansen 
M, Lewis PA, Lleó A, Madhan GK, Maletta R, Maver A, Menendez-Gonzalez M, Milan G, Miller B, Mol MO, Momeni P, 
Moreno-Grau S, Morris CM, Nacmias B, Nilsson C, Novelli V, Öijerstedt L, Padovani A, Pal S, Panchbhaya Y, Pastor P, 
Peterlin B, Piaceri I, Pickering-Brown S, Pijnenburg YA, Puca AA, Rainero I, Rendina A, Richardson AM, Rogaeva E, 
Rogelj B, Rollinson S, Rossi G, Rossmeier C, Rowe JB, Rubino E, Ruiz A, Sanchez-Valle R, Sando SB, Santillo AF, Saxon 
J, Scarpini E, Serpente M, Smirne N, Sorbi S, Suh E, Tagliavini F, Thompson JC, Trojanowski JQ, Van Deerlin VM, Van 
der Zee J, Van Broeckhoven C, van Rooij J, Van Swieten JC, Veronesi A, Vitale E, Waldö ML, Woodward C, Yokoyama J, 
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Escott-Price V, Polke JM, Ferrari R; International FTD-Genetics Consortium (IFGC).

Neurology. 2020 Sep 17. Epub ahead of print

Heterozygous APOE Christchurch in familial Alzheimer’s disease without mutations in other 
Mendelian genes

Hernandez I, Gelpi E, Molina-Porcel L, Bernal S, Rodríguez-Santiago B, Dols-Icardo O, Ruiz A, Alcolea D, Boada M, Lleó 
A, Clarimón J.

Neuropathol Appl Neurobiol. 2020 Oct 23. Epub ahead of print

Association of lysophosphatidic acids with cerebrospinal fluid biomarkers and progression to 
Alzheimer’s disease

Ahmad S, Orellana A, Kohler I, Frölich L, de Rojas I, Gil S, Boada M, Hernández I, Hausner L, Bakker MHM, Cabrera-
Socorro A, Amin N, Ramírez A, Ruiz A, Hankemeier T, Van Duijn CM.

Alzheimers Res Ther. 2020 Oct 2;12(1):124

CCR5 deficiency impairs CD4+ T-cell memory responses and antigenic sensitivity through increased 
ceramide synthesis

Martín-Leal A, Blanco R, Casas J, Sáez ME, Rodríguez-Bovolenta E, de Rojas I, Drechsler C, Real LM, Fabrias G, Ruíz A, 
Castro M, Schamel WW, Alarcón B, van Santen HM, Mañes S.

EMBO J. 2020 Aug 3;39(15). Epub 2020 Jun 11
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Clinical features, prognostic factors, and antibody effects in anti-mGluR1 encephalitis

Marianna Spatola, Mar Petit Pedrol, Estibaliz Maudes, Mateus Simabukuro, Sergio Muñiz-Castrillo, Anne-Laurie Pinto, 
Klaus-Peter Wandinger, Juliane Spiegler, Peter Schramm, Lívia Almeida Dutra, Raffaele Iorio, Cornelia Kornblum, 
Christian G. Bien, Romana Höftberger, Frank Leypoldt, Maarten J. Titulaer, Peter Sillevis Smitt, Jérôme Honnorat, 
Myrna R. Rosenfeld, Francesc Graus, Josep Dalmau.

Neurology Sep 2020

Sleep disorders in anti-NMDAR encephalitis

Helena Ariño, Amaia Muñoz-Lopetegi, Eugenia Martinez-Hernandez, Thaís Armangue, Mireia Rosa-Justicia, Domingo 
Escudero, Nuria Matos, Francesc Graus, Gisela Sugranyes, Josefina Castro-Fornieles, Albert Compte, Josep Dalmau, 
Joan Santamaria.

Neurology Aug 2020, 95 (6) e671-e684

The Diagnostic Value of Onconeural Antibodies Depends on How They Are Tested

Ruiz-García R, Martínez-Hernández E, Saiz A, Dalmau J and Graus F.

Front. Immunol. 11:1482

Effects of IgLON5 antibodies on neuronal cytoskeleton: a link between autoimmunity and 
neurodegeneration

Jon Landa, Carles Gaig, Jesús Plagumà, Albert Saiz, Ana Antonell, Raquel Sanchez-Valle, Josep Dalmau, Francesc 
Graus, Lidia Sabater.

Ann Neurol Aug 2020

Clinical significance of anti-NMDAR concurrent with glial or neuronal surface antibodies

Eugenia Martinez-Hernandez, Mar Guasp, Anna García-Serra, Estibaliz Maudes, Helena Ariño, Maria Sepulveda, Thaís 
Armangué, Ana P. Ramos, Tamir Ben-Hur, Takahiro Iizuka, Albert Saiz, Francesc Graus, Josep Dalmau.

Neurology Jun 2020, 94 (22) e2302-e2310

GAD antibodies in neurological disorders — insights and challenges

Graus, F., Saiz, A. & Dalmau, J.

Nat Rev Neurol 16, 353–365 (2020)

NMDAR Antibodies Alter Dopamine Receptors and Cause Psychotic Behavior in Mice

Carceles-Cordon M, Mannara F, Aguilar E, Castellanos A, Planagumà J, Dalmau J.

Ann Neurol Jun 2020
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Allosteric modulation of NMDA receptors prevents the antibody effects of patients with anti-NMDAR 
encephalitis

Francesco Mannara, Marija Radosevic, Jesús Planagumà, David Soto, Esther Aguilar, Anna García-Serra, Estibaliz 
Maudes, Marta Pedreño, Steven Paul, James Doherty, Michael Quirk, Jing Dai, Xavier Gasull, Mike Lewis, Josep Dalmau.

Brain Sep 2020;143:2709-2720

Reduced serial dependence suggests deficits in synaptic potentiation in anti-NMDAR encephalitis 
and schizophrenia

Stein H, Barbosa J, Rosa-Justicia M, Prades L, Morató A, Galan-Gadea A, Ariño H, Martinez-Hernandez E, Castro-
Fornieles J, Dalmau J, Compte A.

Nat Commun. 2020;11(1):4250

Sleep disorders in antibody associated diseases of the central nervous system

Muñoz-Lopetegi, Graus F, Dalmau J, Santamaria J.

Lancet Neurol, 2020 Dec;19(12):1010-1022

High-throughput task to study memory recall during spatial navigation in rodents
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UNES PARAULES PER L’ADRIÀ EN LA SEVA PREJUBILACIÓ PROFESSIONAL

Felicitats Adrià, has creuat un altre pont en el camí. Me n’alegro molt!!!
Unes breus paraules que crec et defineixen: neurologia, treball, il·lusió, 
compromís, motivació, Catalunya, amistat. 
Gràcies per la feina feta fins ara a la Societat, en especial els anys que vam 
treballar colze a colze (2008-2012). Molts ànims per aquesta nova etapa. 
Amic, seguim endavant…Encara queden molts projectes, ponts i horitzons!!!

Dr. Alexandre Gironell
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Fa més de 30 anys que ens veiem cada dia des de que vam començar a 
treballar a l’hospital antic de l’Aliança, fins a l’última etapa a l’Hospital 
del Sagrat Cor. Hem tingut problemes i moltes alegries. Hem discutit 
molt per la feina i per temes, però sempre com a companys i sobre 
tot com amics. Sincerament penso que l’Adrià Arboix, la Montse 
Oliveres i jo mateix som com una família.

Tots el que el coneixen saben que és una persona especial. 
Probablement la seva manera de fer és fruit d’una sèrie de trets que 
sempre han estat presents en totes les seves activitats tant a la feina, 
la família i la relació amb la societat

En primer lloc, és una persona summament optimista. És optimista 
en el sentit etimològic de la paraula, (opus: fer feina) de persona que 
treballa perquè les coses vagin bé. Per altra banda, l’Adrià mai té 
mandra. És el primer en arribar a l’hospital (si algun cop he intentat 
arribar abans que ell no ho he aconseguit). Aquest fet li ha permès resoldre els problemes amb gran rapidesa. Sempre 
he admirat com quan li retornen un article amb esmenes no triga més d’uns minuts en posar-se a treballar i contesta 
tan ràpidament que penso que deixa fora de lloc als correctors. També és una persona rigorosa amb l’activitat científica i 
assistencial. Tots coneixem el prestigi científic que té, el que és molt meritori, tenint en compte que tota la seva activitat 
l’ha desenvolupat en un hospital relativament petit i lluny de les possibilitats dels centres de molt elevada tecnologia.

He de reconèixer que quan l’Adrià va comunicar que es prejubilava vaig quedar descol·locat. Jo pensava que seguiria 
molt temps a l’hospital, tractant malalts i exprimint les dades del registre d’ictus. És la seva decisió i segur que és la bona 
perquè ell sempre mesura molt bé totes les sortides. 

En aquesta nova etapa de la vida seguirà ocupant el temps amb les seves dèries com la poesia catalana, l’hoquei sobre 
patins i el futur de la seva estimada Catalunya. En tots aquest camps segur que seguirà sent un gran optimista, mai 
tindrà mandra i actuarà amb el màxim rigor com a fet sempre

Dr. Joan B. Massons Cirera
Hospital del Sagrat Cor. Barcelona

Fa uns anys vaig gaudir d’una classe didàctica de l’Adrià al curs de formació de la Societat Catalana de Neurologia (SCN). 
Abans de començar la seva correlació històrica dels pares de la neurologia i els signes i símptomes més habituals de les 
persones amb malalties neurològiques va explicar com a preàmbul el lema que hom troba a la pàgina web de Google 
scholar: “Stand on the shoulders of giants”, “a les espatlles dels gegants”. Ell explicà com la Neurologia ha avançat a 
espatlles de grans figures internacionals com Charcot, Babinski, Barré, Déjerine... i nacionals com Barraquer-Roviralta, 
Galceran i Granés i Robert i Yarzábal. Amb els anys, he compartit amb l’Adrià reunions de Junta de l’SCN quan ell fou 
president, aventures a congressos i amistat. He rebut consells i lliçons de com tractar amb respecte els companys, de 
com ser crític però constructiu i de com paga la pena lluitar per uns ideals i estimar el país. Dins la seva humilitat ell és 
un treballador gegant ple d’enginy que ha permès fer créixer l’SCN damunt les seves espatlles. 

“Només els bàrbars no senten curiositat per saber d’on venen, com han arribat a ser on són, on sembla que van, si volen 
anar-hi i, si és així per què i, sinó, per què no” - Isaiah Berlin (1909-1997)

Dr. Francesc Purroy
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

XVIII Reunió Anual de l’SCN a Sitges. Dr. Gironell, Dr. Arboix 
i Rosa Roda (2014)

Servei de Neurologia de l’Hospital de l’Antiga Aliança de Barcelona (1992)
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JA ESTÀ DISPONIBLE LA XXIV REUNIÓ ANUAL DE 
L’SCN A LA WEB!

La XXIV Reunió Anual de la Societat Catalana de Neurologia, 
que es va celebrar del 28 de setembre al 2 d’octubre de 2020 
en format online, ja es pot visualitzar a l’àrea privada de la web 
www.scneurologia.cat.

Us recordem que heu d’estar registrats per poder-hi accedir.

NOU COORDINADOR WEB SCN

El Dr. Víctor Obach, vocal de la Junta, ha estat escollit per ser l’encarregat de donar suport 
tècnic mèdic a la web de l’SCN, recollint el relleu del Dr. Miguel Angel Rubio impulsor de 
la creació de la nova web, molt més moderna i dinàmica. Els objectius de cara al 2021 són 
impulsar-la per a que hi hagi un atractiu de novetats, per aconseguir que els socis la utilitzin 
més sovint per a informar-se, i alhora aconseguir ampliar el nombre de membres per donar 
més visibilitat a la nostra Societat www.scneurologia.cat.

Des del punt de vista personal, l’Adrià és un exemple de neuròleg en totes les dimensions que pot arribar a ser un 
professional: coneixement, docència, curiositat, humanitat, empatia, on la seva opinió i judici sempre han estat la base 
pels valors més nobles i essencials que defineixen un metge. Ara és el moment de tenir en compte tota la seva experiència.

Dr. Pere Cardona
Hospital Universitari de Bellvitge

Benvolgut Adrià, estimat amic,

En aquesta nova etapa que encetes desitgem: que segueixi el teu entusiasme, 
la teva motivació que tant ens encomanes, la teva capacitat de treball, la teva 
energia inesgotable, la teva mirada honesta, l’optimisme que transmets, la teva 
immensa  capacitat per estimar la teva professió, els teus companys, la teva 
gent, la teva llengua i el teu país. La teva bondat. Agrair-te tots els moments 
compartits -quins records de Can Caralleu!- i tot el suport i ajuda que sempre ens 
has brindat. Accepta aquest petit homenatge dels molts que segur que vindran. 
Et desitgem el millor. 
Una abraçada.

Dr. Jurek Krupinski i Dra. M. Àngels Font
Hospital MútuaTerrassa i Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi

Vaig tenir la sort de poder formar part de la Junta de la Societat Catalana 
de Neurologia sota la direcció del Dr. Arboix. Recordo una època amb 
molta il·lusió, molts projectes i amb un lideratge impecable. Persona 
íntegra, coherent i dialogant, rigorosa i amb una gran capacitat de treball. 
Adrià, et desitjo el millor en aquesta nova etapa de prejubilació, una vida 
plena i feliç que et retorni tot el que tu li has donat. Gràcies per el que ens 
has ensenyat, i molta salut i sort!

Dra. Neus Fabregat Fabra
Hospital Plató

Junta SCN 2008-2009.  Dr. Gironell, Dr. Arboix, Dr. Huerta, 
Dra. Fabregat, Dr. Ustrell i Dr. Ramió i Torrentà

Dr. Krupinski i Dr. Arboix durant la XIX Reunió Anual de 
l’SCN a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques (2015)
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EFECTES DEL CONFINAMENT PER LA 
PANDÈMIA COVID-19 EN PACIENTS AMB 
DETERIORAMENT COGNITIU

Des del Grup d’Estudi de la Cognició i la Conducta de la 
Societat Catalana de Neurologia, destaquem l’estudi dut a 
terme per la Unitat de Deteriorament Cognitiu del Servei 
de Neurologia de l’Hospital del Mar, que es va  presentat a 
la XXIV Reunió Anual de l’SCN 2020.

L’estudi conclou que el confinament per la COVID-19 ha 
afectat notablement els pacients amb deteriorament 
cognitiu i les seves famílies. Cal desenvolupar estratègies 
per  adequar i reforçar l’assistència per a aquests pacients 
i els seus cuidadors en el context actual. De cara a donar 
suport als familiars i els cuidadors, és necessari reforçar 
l’assistència sanitària tant a nivell d’atenció primària com 
especialitzada i el suport social i desenvolupar eines de 
suport telemàtic i recursos virtuals de fàcil accés adaptats 
a les característiques dels pacients.

Els resultats del present estudi han estat acceptats per una 
propera publicació que destacarem en el proper Butlletí: 
Barguilla A., Fernandez-Lebrero, A., Estragués-Gázquez, I., 
García-Escobar,G., Navalpotro-Gómez, I., Manero-Borrás, 
RM., Puente-Périz, V., Roquer, J., Puig-Pijoan, A. Effects of 
COVID-19 pandemic confinament in patients with cognitve 
impairment. (2020). In press. Front. Neurol. /doi:10.3389/
fneur.2020.589901

HIFU A L’HOSPITAL GERMANS TRIAS

L’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, comptarà a 
partir de l’any 2021 amb un nou equipament d’Ultrasons 
Focalitzats d’Alta Intensitat (HIFU, per les seves sigles en 
anglès) guiats per ressonància magnètica pel control 
simptomàtic del tremolor essencial refractari  i de la 
malaltia de Parkinson de predomini tremòric. 

Actualment, aquesta tecnologia té l’aprovació de l’Agència 
del Medicament dels Estats Units (FDA) i la Conformitat 
Europea (CE) de la Unió Europea per al tractament del 
tremolor essencial refractari  (lesió unilateral), malaltia de 
Parkinson de predomini tremòric (lesió unilateral) i dolor 
neuropàtic. 

Aquesta nova teràpia no només evitarà neurocirurgies 
molt complexes i d’alt risc sinó que obre possibilitats 
terapèutiques a pacients que fins ara no tenien cap 
tractament disponible.

Es calcula que actualment al voltant de 8.000 persones 
es podrien veure beneficiades a Catalunya de la posada 
en marxa d’aquest nou programa terapèutic, únic a un 
hospital públic a Espanya.

Dr. Ramiro Álvarez i Dra. Lourdes Ispierto
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

PACIENTS AMB ELA

Recentment s’han publicat els resultats de l’estudi fase III 
en pacients d’ELA amb NurOwn®, fàrmac que es basa en 
el transplantament de cèl·lules mare adultes del laboratori 
BrainStorm Cell Therapeutics. Malgrat als prometedors 
resultats de l’estudio fase II, aquest estudio fase III no ha 
mostrat diferències significatives respecte al placebo.

https://ir.brainstorm-cell.com/2020-11-17-BrainStorm-
Announces-Topline-Results-from-NurOwn-R-Phase-3-
ALS-Study

Dr. Raúl Dominguez
Coordinador del Grup d’Estudi de Neuromuscular - SCN

Hospital de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat

XXV REUNIÓ ANUAL DE LA SOCIETAT 
CATALANA DE NEUROLOGIA 2021

Finalitzada la XXIV Reunió Anual, celebrada de manera 
virtual del 28 de setembre al 2 d’octubre de 2020, varem 
enviar una enquesta als socis demanant que valoressin la 
Reunió i sol·licitant si voldrien reprendre la següent el mes 
de maig o tornar-la a fer-la el mes d’octubre. El resultat 
majoritari va ser tornar a fer-la el mes de maig. Així doncs 
i esperant novetats a causa de la COVID-19, la XXV Reunió 
ens agradaria fer-la de manera semi presencial al WTC. Us 
mantindrem informats.

ESTUDI RACECAT ICTUS

Els resultats de l’estudi RACECAT han estat presentats al 
darrer congrés de la “European Stroke Organization” i la 
“World Stroke Organization”. Aquest estudi ha demostrat 
que en el nostre model d’assistència, portar malalts amb 
Ictus greu directament a un centre terciari d’ictus o als 
centres de referència habituals, no modifica el pronòstic 
funcional.

Dr. Manuel Gómez-Choco
Secretari Grup Vascular – SCN

Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi

XARXA CATALANA DE DEMÈNCIES

El Grup d’Estudi de Cognició i Conducta de la Societat 
Catalana de Neurologia, va aprovar donar suport a la 
proposta del Dr. Albert Lladó a la creació d’una xarxa 
catalana de demències neurodegeneratives d’inici 
primerenc. Aquesta xarxa estaria coordinada pel Dr. Albert 
Lladó (Hospital Clínic de Barcelona) i el Dr. Gerard Piñol 
(Hospital Santa Maria de Lleida).

Us  encoratgem a tots els neuròlegs que vulgueu participar 
en aquest projecte que ho notifiqueu al Dr. Albert Lladó 
allado@clinic.cat. 

Es començaria a registrar els pacients a partir de gener de 
2021.

Joan Bello i Lola López Villegas
Coordinador i Secretària Grup d’Estudi de la Cognició i la 

Conducta - SCN

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2020.589901/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2020.589901/full
https://ir.brainstorm-cell.com/2020-11-17-BrainStorm-Announces-Topline-Results-from-NurOwn-R-Phase-3-ALS-Study
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COMMEMORACIÓ DELS DIES 
MUNDIALS

Des de la coordinació del web i de 
la Junta de la Societat Catalana de 
Neurologia, s’ha seguit apostant per 
l’elaboració de diferents infografies 
i entrevistes amb motiu de les 
commemoracions dels dies Mundials 
de les Malalties Neurològiques, que 
també seguirà vigent durant tot el 2021 
amb la introducció de noves malalties.

En aquest Butlletí us presentem les 
darreres que s’han elaborat i que 
podeu trobar a www.scneurologia.cat 
o al següent ENLLAÇ: Dia Mundial de 
l’Esclerosi Múltiple (30 de maig), Dia 
Mundial de la Miastènia Gravis (2 de 
juny), Dia Mundial de l’ELA (21 de juny) 
i Dia Mundial de l’Ictus (29 d’octubre). 
En la redacció dels continguts hi 
han col·laborat els coordinadors/es 
i secretàris/es dels diferents Grups 
d’Estudi de la Societat.

https://scneurologia.cat/informacio-de-les-diferents-malalties-neurologiques/
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DISCUSSIÓ DEL CAS

Dra. Anna Reverter Sanchez
Resident de 3r any
Hospital Parc Taulí
Sabadell

1. Quin és el diagnòstic diferencial de la patologia 
que presenta el pacient?

La clínica del pacient de disfàgia a sòlids d’inici als 72 anys 
i ptosi bilateral, amb antecedent familiar de ptosi bilateral 
en el pare, suggereix la distròfia muscular oculo-faríngia 
(DOF) com a principal diagnòstic. Es tracta d’un trastorn 
genètic hereditari amb patró autosòmic dominant, 
caracteritzat per disfàgia d’inici a sòlids i ptosi bilateral, 
presentant posteriorment debilitat proximal, on trobem 
patró miopàtic a l’EMG, com en el cas exposat. 

En el diagnòstic diferencial, caldria plantejar la miastènia 
gravis. En el cas exposat, no hi ha fluctuació en la clínica 
ni fatigabilitat a l’exploració, així com tampoc hi ha una 
resposta a inhibidors de l’acetilcolinesterasa, pel que no 
seria la sospita principal. La combinació de la positivitat 
d’anticossos anti-receptor d’acetilcolina i anticossos anti-
MUSK té una sensibilitat del 95%, pel que la seva negativitat 
no exclou el diagnòstic de miastènia gravis, però la fa 
menys probable. L’EMG de característiques miopàtiques 
tampoc suggereix aquest diagnòstic. Pel fet d’haver-hi 
antecedents familiars, podríem pensar en una síndrome 
miastènic congènita, però aquesta s’iniciaria en la infància 
majoritàriament.

També caldria tenir en compte una miopatia mitocontrial 
davant la ptosi, però seria heretada de la família materna, 
pel que no seria la primera sospita en aquest cas amb el 
pare afectat, encara que també hi ha casos esporàdics o 
casos amb familiars en la línia materna paucisimptomàtics.

L’esclerosi lateral amiotròfica pot iniciar-se amb 
símptomes bulbars, pel que davant una disfàgia, s’hauria 
de plantejar. A l’exploració, no trobem signes de primera 
ni segona motoneurona. L’EMG mostraria un patró 
neurogènic en la regió afectada, que no trobem en aquest 
pacient. La síndrome faringo-cervico-braquial, variant de 
polineuropatia inflamatòria aguda, també pot cursar amb 
disfàgia, però trobaríem els reflexos disminuïts.

2. Què indica un jitter anormal i en quines malalties 
es pot trobar?

El jitter és la variabilitat de la latència dels potencials 
de diferents fibres aïllades, quan estimulem una fibra 
nerviosa de manera repetitiva. El jitter depèn de la relació 
entre l’amplitud del potencial de final de placa i el llindar 
d’activació de la fibra i es pot alterar per varis mecanismes. 
El substrat anatòmic n’és la unió neuromuscular i el 

fenomen a estudi és la transmissió neuromuscular. En 
la presència d’una unió neuromuscular normal, podem 
trobar jitter per petites fluctuacions del llindar d’activació 
del sarcolemma subsinàptic, resultant en una variabilitat 
del temps de transmissió neuromuscular.

En la miastènia gravis, la reducció de la sensibilitat post-
sinàptica és la responsable de l’increment del llindar 
d’activació de la fibra, produint fluctuacions d’aquest 
llindar (no hi ha exactament la mateixa afectació a cada 
fibra), que es tradueixen en un jitter augmentat, podent 
inclús existir bloquejos. En la síndrome d’Eaton Lambert, 
trobem, a més, variablilitat en la quantitat d’acetilcolina 
alliberada per cada potencial, pel que el jitter encara és 
major.

La prova de l’EMG de fibra aïllada es considera una prova 
molt sensible per a l’estudi de la miastènia gravis, amb 
una sensibilitat del 99%, però no n’és específica.  Podem 
trobar, per exemple, un jitter incrementat en algunes 
miopaties, probablement per alteració de la regió final de 
la placa. S’ha observat un jitter augmentat en malalties 
de la neurona motora, probablement en relació amb 
l’augment de la densitat de fibres quan hi ha fenòmens de 
reinnervació actius. 

3. Quina prova diagnòstica es realitza? Hauria estat 
útil alguna altra prova?

La prova diagnòstica que realitzaríem per confirmar la 
sospita principal seria un estudi genètic. El gen implicat 
en la distròfia oculo-faríngia es troba en el cromosoma 
14q11.2-q13. La mutació causant de la malaltia és la 
repetició del triplet (GCN)n localitzada a l’axó 1 del gen 
PABPN1 (Poliadenine Binding Protein Number 1), que 
codifica polialanines. Així, sol·licitaríem l’estudi del nombre 
de repeticions que codifiquen per a polialanines en el 
gen PABPN1. En al·lels normals, trobem 10 repeticions del 
triplet GCN, mentre que en patrons autosòmics dominants 
trobem entre 12 i 17 repeticions, i, en casos infreqüents de 
patró recessiu trobem 11 repeticions.

El patró hereditari majoritàriament és autosòmic 
dominant, pel que només amb un sol al·lel del gen mutat 
és suficient per patir la malaltia. També s’han descrit 
polimorfismes causants de patologia únicament quan es 
troba en homozigosi (11 repeticions), pel que corresponen 
a un patró recessiu. 

Pel que fa a realitzar una altra prova, es podria haver 
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Dr. Oriol Barrachina Esteve
Resident de 3r any
Hospital Parc Taulí
Sabadell
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considerat la realització d’una biòpsia muscular en cas 
que l’estudi genètic fos negatiu. En la biòpsia muscular se 
solen trobar canvis comuns a altres distròfies musculars 
com la pèrdua de fibres musculars, la variació de la 
mida de les fibres, increment del nombre d’inclusions 
nuclears filamentoses (típiques d’aquesta malaltia), així 
com es poden observar vacuoles ribetejades, que no són 
específiques d’aquesta patologia. 

També es podria considerar la realització d’una RM 
muscular per a l’estudi de possibles músculs afectats 
de manera subclínica, per tal d’objectivar un patró 
muscular afectat característic de la malaltia. En cohorts de 
pacients amb distròfia oculo-faríngia s’ha observat que la 
combinació de degeneració grassa afectant inicialment a 
la llengua, l’adductor magnus i el soli és característica i pot 
ajudar en el diagnòstic diferencial de la malaltia.

4. Tractament?

Actualment no existeix tractament mèdic per a la DOF. En 
casos de ptosi greu, es pot plantejar el tractament quirúrgic 

de resecció de l’aponeurosi de l’elevador de la parpella i la 
suspensió frontal de les parpelles. En cas de disfàgia greu, 
es pot plantejar la miotomia cricofaríngia.

A nivell experimental, s’ha plantejat una línia d’investigació 
en la teràpia genètica per a la DOF. En un model animal 
in vitro, mitjançant teràpia genètica, s’ha demostrat una 
reducció de la formació d’agregats, una normalització del 
transcriptoma muscular i una millora en el grau de fibrosi i 
d’atròfia muscular. Es tracta de l’ús de RNA d’interferència 
(RNAi) que inhibeix l’expressió de PABPN1 endògena i 
expressa una seqüència optimitzada de PABPN1 normal, 
resistent a l’RNAi. 

Es tracta d’una línia d’investigació prometedora en la que 
probablement hi haurà nous estudis en els propers anys.
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RESOLUCIÓ DEL CAS

Dr. Bernat Bertran Recasens
Resident de 4t any
Hospital del Mar
Barcelona

Es tracta d’un pacient de 74 anys amb antecedents de 
possible disfàgia a la família (2 generacions) i que presenta 
un quadre de ptosis bilateral no fatigable i disfàgia 
progressiu (primer a sòlids i després a líquids) al llarg dels 
últims 2 anys, sense cap altre alteració neurològica.

De les proves complementàries recordar: 
1. Ressonància magnètica cerebral que no mostra 

alteracions rellevants.
2. Videofluoroscopia que objectiva una disfàgia 

orofaríngia greu a totes les textures.
3. Estudi analític amb nivells de CK normals.
4. Estudi neurofisiològic amb patró miopàtic i jitter 

patològic.
5. AntiRAch i antiMuSK negatius.
6. Mala resposta a piridostigmina i corticoteràpia.

Davant d’un quadre clínic de disfàgia i ptosis d’inici a edat 
tardana (més de 45 anys), el diagnòstic diferencial que ens 
hem de plantejar és:

1. Trastorn de la unió neuromuscular del tipus 
Miastènia Gravis: en contra d’aquest diagnòstic 
aniria que el pacient no presenta fluctuacions 
dels símptomes ni fatigabilitat, els anticossos són 
negatius (tot i que això no descarta miastènia gravis, 
la fa menys probable), no resposta a inhibidors de 
l’acetilcolinesterasa i corticoides i patró miopàtic a 
l’electromiograma. 
És cert que presenta un jitter patològic però 
l’electromiografia de fibra única és una prova amb 
molta sensibilitat però poca especificitat  

2. Miopatia per cossos d’inclusió: en contra d’aquest 
diagnòstic aniria que el pacient presenta ptosis, no 
presenta atrofia muscular ni debilitat muscular (els 
músculs més afectats són quàdriceps i flexors llargs 
dels dits) i no presenta “dropped head”. 
Per altre banda, presenta nivells de CK normals que, 
tot i que poden trobar-se en la miopatia per cossos 
d’inclusió, habitualment, estan elevades (no més de 
15 vegades el límit superior de la normalitat).
Descartem aquesta entitat degut a que no presenta 
el quadre típic però cal destacar que a vegades, el 
primer i únic símptoma que presenten els pacients, 
és la disfàgia. 

3. Polimiositis: en contra d’aquest diagnòstic aniria 
que el pacient presenta ptosis, les CK són normals 
i que el quadre típic per pensar en una polimiositis 

és la presència de debilitat muscular de cintures de 
presentació subaguda (setmanes-mesos). És cert, 
però, que a vegades pot anar acompanyat de disfàgia. 

4. Miopatia mitocondrial: en contra d’aquest diagnòstic 
aniria que el pacient no presenta oftalmoparèsia, no 
presenta cap altre alteració neurològica ni sistèmica,  
nivells de lactat dins els límits de la normalitat, RMN 
cerebral sense alteracions. 
No sembla que els símptomes es puguin agrupar 
en un síndrome conegut però és cert que no es pot 
descartar el 100% perquè a vegades hi ha delecions 
úniques en el ADNmt que poden cursar amb pocs 
símptomes com ptosis/símptomes bulbars.

5. Distròfia miotònica tipus 1: en contra d’aquest 
diagnòstic aniria l’absència de debilitat i amiotròfia 
de predomini distal, absència de miotonia clínica 
i elèctrica, absència d’afectació multisistèmica 
(cataractes, problemes endocrinològics i cardíacs, 
deteriorament cognitiu, alopècia, entre d’altres), CK 
dintre del límit de la normalitat. 
És cert que els pacients poden presentar disfàgia 
però és poc freqüent que aparegui abans que la 
simptomatologia motora i la miotonia. 

6. Malaltia de motoneurona (paràlisi bulbar 
progressiva): en contra d’aquest diagnòstic aniria la 
presència de ptosis, absència de disàrtria, d’atròfia 
lingual i fasciculacions linguals, absència de síndrome 
pseudobulbar (present en un 50% dels pacients) i 
absència denervació a la regió bulbar. 

7. Altres (pocs freqüents): miopaties distals 
autosòmiques dominants.

8. Sospita diagnòstica principal: Distrofia oculofaríngia 
(Oculopharyngeal Muscular Dystrophy, OPMD): El 
criteris diagnòstics publicats per Brais et al. al 1995 
consten de 3 ítems i tenen una especificitat del 100%; 
història familiar amb afectació de 2 o més generacions, 
presència de ptosis i presència de disfàgia. 
Cal tenir en compte que la malaltia sol presentar-se 
cap als 50-60 anys en forma de ptosis i disfàgia però 
que progressivament poden anar-se afegint altres 
símptomes com debilitat de cintura escapular (38%) 
i pelviana (71%), debilitat facial (43%), atrofia lingual 
(82%), disfonia (67%) i en alguns casos, diplopia. 
A nivell analític, les CK solen ser normals o elevar-se 
lleugerament (màxim x2-5 vegades el límit superior 
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de la normalitat) en pacients que presenten debilitat 
muscular.

Estudi de fibra única amb augment de Jitter:

L’estudi de fibra única consisteix en un registre selectiu 
de dos potencials d’acció de fibra muscular de la mateixa 
unitat motora. Estudia, per tant, la unió neuromuscular.

Es registren descàrregues consecutives de la parella de 
potencials i es determina, en cadascuna d’elles, l’interval de 
temps entre els dos potencials d’acció de fibra muscular. 
L’interval interpotencial varia en persones sanes entre un 
10-50 ms en funció del múscul estudiat i l’edat del pacient. 
En casos on la diferència interpotencial supera aquest 
temps, s’observa una oscil·lació o Jitter en el potencial 
subordinat (és a dir, el segon potencial de la parella). 

Imatge extreta de Preston DC., Shapiro B.E. 
Electromyography and Neuromuscular Disorders: Clinical-
Electrophysiologic Correlations. Ed. Elsevier. 3rd edition. 
2012

El que es realitza durant l’estudi és recollir 20 registres 
de fibres (100 descàrregues per registre) i es considera un 
Jitter anormal quan la mitjana de tots els jitters excedeix 
els valors normals o si el jitter està augmentat en més de 2 
registres (10%).

El Jitter anormal es pot trobar en aquelles malalties on es 
produeix una alteració de la unió neuromuscular (pre o 
postsinàptica): 
• Trastorns de la unió neuromuscular com la Miastènia 

Gravis (prova més sensible que l’estimulació repetitiva 
i els anticossos), Eaton-Lambert o botulisme

• Malalties de motoneurona (ELA, atròfia muscular 
espinal) i neuropaties: la degeneració neuronal 
provoca alteracions presinàptiques i la reinnervació fa 
que els axons, al principi, siguin immadurs i presentin 
alteracions en el unió neuromuscular

• Miopaties (sobretot aquelles on es produeix una 
gran destrucció muscular com les inflamatòries i 
les distròfies musculars): la principal causa és una 
denervació segmentària degut a la necrosis muscular 
i per alteracions postsinàptiques. 

Prova diagnòstica:

• Test genètic
Per tal de confirmar la malaltia es realitza un test 
genètic de PABPN1 (polyadenylate-binding nuclear 
protein 1) que també s’anomena polyadenylate-
binding protein 2 (PABP-2). 
Una variant patogènica es defineix per presentar 
més triplets de GCN o alanina (un al·lel normal té 
10 triplets) en el primer axó de PABPN1. Els al·lels 

patogènics són (GCN)11-17
El pacient del cas s’ha identificat l’expansió (GCN)12 
en heterozigosi al gen PABPN1. El segon al·lel presenta 
10 repeticions (GCN)10 dins el rang de la normalitat. 
L’herència és autosòmica dominant (cal destacar que 
hi ha casos d’herència autosòmica recessiva).

Altres proves: 

• Biòpsia muscular (imatge 1)
Anteriorment, quan no es disposava del test genètic, 
s’utilitzava la biòpsia muscular que permetia 
veure, en el microscopi electrònic, les inclusions 
intranuclears (INI) (Tomé i Fardeau 1980). Tot i que 
tota la musculatura esquelètica sol mostrar canvis, els 
més afectats són els músculs extra-oculars, llengua, 
músculs faringis i diafragma.  Aquestes inclusions 
es consideren una troballa histològica específica 
de la OPMD i consisteixen en filaments tubulars de 
250nm de llargada, un diàmetre extern de 8,5nm i 
un diàmetre intern de 3nm (les característiques de les 
inclusions les permeten distingir de les inclusions que 
es poden trobar en la miositis per cossos d’inclusió). 
A part d’aquesta troballa característica, es poden 
veure canvis distròfics: variació del diàmetre de 
les fibres musculars, fibres musculars angulades, 
vacuoles “ribeteadas”, entre d’altres.

Imatge 1. Brais et al. Handbook of Clinical Neurology 
2011
Esquerre: presència de filaments tubulars 
intranuclears. Dreta: inclusions que contenen PABPN1 
(verd) amb immunofluorescència

Maneig i Tractament:

• Simptomàtic
1. Ptosis: blefaroplàstia si interfereix en la visió o 

provoca cervicàlgia per la dorsiflexió del coll. 
2. Disfàgia: 

a. Recomanacions dietètiques i suplements
b. Miotomia cricofaríngia (la disfàgia sol tornar a 

aparèixer al cap d’uns anys) en casos de pèrdua 
marcada de pes, pneumònies recurrents

c. Dilatacions repetitives de l’esfínter esofàgic 
superior

• Consell genètic als familiars

50



L’ESPAI DEL RESIDENT

51

BIBLIOGRAFIA

(1) Trollet C, Gidaro T, Klein P, et al. Oculopharyngeal Muscular Dystrophy. 2001 Mar 8 [Updated 2014 Feb 20]. In: 
 Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, et al., editors. GeneReviews®.

(2) Schmidt K, Schmidt J. Inclusion body myositis: advancements in diagnosis, pathomechanisms, and treatment. 
 Curr Opin Rheumatol 2017.

(3) Gorman GS, Chinnery PF, DiMauro S, Hirano M, Koga Y, McFarland R, et al. Mitochondrial diseases. Nat Rev Dis 
 Primers. 2016;2:16080.

(4) Franco-Guerrero AA, Márquez-Quiroz LC et al. Oropharyngeal dysphagia in early stages of myotonic dystrophy 
 type 1. Clinical Research Short Report. Muscle and Nerve. 17 April 2019.

(5) Pinto WBVR, et al. Atypical Motor Neuron Disease variants: Still a diagnòstic challenge in Neurology. Revue 
 neurologiue (2019).

(6) Brais B, Xie YG, Sanson M et al. (1995). The oculopharyngeal muscular dystrophy locus maps to the region of the 
 cardiac alpha and beta myosin heavy chain genes on chromosome 14q11.2–q13. Hum Mol Genet 4: 429–434.

(7) Stalberg E, Trontelj JV, Sanders DB. Single  fiber  electromyography. Studies in healthy and diseased muscle. 
 3rd ed. 2010.

(8) Tome FMS, Fardeau M (1980). Nuclear inclusions in oculopharyngeal muscular dystrophy. Acta Neuropathol 
 (Berl) 49: 85–87.

(9) Brais B. Oculopharingeal muscular distrophy. Handbook of Clinical Neurology, 2011. Vol. 101 (3rd series). 
 Muscular Dystrophies.

(10) Trollet C, Gidaro T, Klein P, et al. Oculopharyngeal Muscular Dystrophy. 2001 Mar 8 [Updated 2014 Feb 20]. 
 In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of  
 Washington, Seattle; 1993-2019.



EL RACÓ LITERARI
Dr. Adrià Arboix
Hospital del Sagrat Cor
Barcelona

52

Presentem en aquest número de Neurologia Catalana un tast de poemes de dos dels grans poetes catalans actuals: Enric 
Casasses, 52è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i Joan Margarit un clàssic i referent de la literatura contemporània.

NOTA AL PEU DE LA LLETRA MORTA

1 

Petits-prínceps, psicòtics, pretenciosos, poblen presons pudentes, pous profunds, 
plàstiques paperines, perquè prediquen posseir pulmons prepotents, proposen pujar per
parles plurals, pitjar portes prohibides, prostituir papers privats, però poc podran
passejar panteres pels parisencs parcs primaverals, pobrets, puix pell palpa pell, parpella 
penetra parpella, peus preparen polsegueres, paraules perden paraules, pensant perillen 
pensaments: perill pur?, pròpiament perill? potser, però... parlem-ne: poliglotisme?, 
primitivisme?, parlar per parlar?, piular?, posar pegues pertot? Prou. Prou pim-pam-
pums! Passem. Passem però provem-ho, m?

Enric Casasses
(El Poble del costat, 1992)

ENRIC CASASSES
(Barcelona 1951)

Per segon any consecutiu el premi d’Honor de les Lletres Catalanes, va a mans d’un poeta. Després de Marta 
Pessarrodona, ara és el torn d’Enric Casasses (Barcelona, 1951). Casasses pot semblar contracultural, diu l’escriptor i 
crític literari David Castillo, però és el més culte dels poetes, encara que mai s’hagi sentit còmode dins la cotilla de la 
convencionalitat. Presentem uns quants poemes d’aquest autor tremendament innovador.

3-1-14

No haver-te conegut
seria terrible.
Però terrible terrible.
I no ho sabria.
A sobre, no ho sabria.

Enric Casasses,
del llibre «El nus la flor»

(Edicions Poncianes.2020)

Un àngel...

Un àngel es desperta
venint de somni endins
i estira bé les ales,
es vol desemmandrir, 

té ganes d’envolar-se,
té ganes de fugir, 
de volar amb ganes, ganes, 
i endur-se-me’n a mi.

Enric Casasses,
del llibre «El nus la flor»

(Edicions Poncianes.2020)

Febreta 
(Una dècima)

Si viviu dient la vida
és un pal, una dissort,
un suburbi de la mort,
la mort sí que té embranzida
i és sincera i va a la mida,
la vida fa mal, malmena,
treu els ulls, talla la vena…
viviu volent el dolor
i patiu, no dic que no,
i, moralment, foteu pena.

Enric Casasses,
del llibre «T’hi sé»

(1984POESIA, 2013)
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JOAN MARGARIT
(Sanaüja, 1938)

Joan Margarit (Sanaüja, 1938)  és el poeta viu més llegit de la literatura catalana. Poeta, traductor i arquitecte, Margarit 
ha fet 82 anys i ho celebra amb la publicació d’una antologia personal amb una magnífica tria de 113 poemes 
comentats i contextualitzats. En presentem uns quants.

Professor Bonaventura Bassegoda

El recordo alt i gros,
procaç, sentimental: llavors vostè
era una autoritat en Fonaments Profunds.
Sempre va començar la nostra classe
dient: Senyors, bon dia. Avui
fa tants anys, i tants mesos, i tants dies
que va morir la meva filla.
I solia eixugar-se alguna llàgrima.
Teníem uns vint anys,
però aquell homenàs que vostè era
plorant en plena classe
mai no ens va fer somriure.
Quant fa que ja vostè no compta el temps?
He pensat en vostè i en tots nosaltres
ara que sóc una ombra amarga seva,
perquè la meva filla,
fa dos mesos, tres dies i sis hores
que té en la mort el fonament profund.

5 d’agost del 2001, a les 12 de la nit

Joan Margarit
(Sanaüja, 1938)

L’època generosa

Nostres com les cançons que fan plorar
són aquells dies.
Van ser la veritat de quan es feia fosc
amb somriures, banyant les criatures.
El cansament alegre del sopar.
Les cares que mai més
no han tornat com llavors a confiar-se.
La vida s’alimenta dels dies generosos.
De donar i protegir.
Quan s’ha pogut donar, la mort canvia.

Joan Margarit
(Sanaüja, 1938)

No llencis les cartes d’amor

Elles no t’abandonaran.
Passarà el temps, s’esborrarà el desig
-aquesta fletxa d’ombra-
i els rostres sensuals, intel·ligents, bellíssims,
s’ocultaran en un mirall dins teu.
Cauran els anys i avorriràs els llibres.
Davallaràs encara,
i perdràs, fins i tot, la poesia.
El soroll fred de la ciutat als vidres
anirà esdevenint l’única música,
i les cartes d’amor que hauràs guardat
la teva última literatura.

Joan Margarit
(Sanaüja, 1938)

La partida

És la meva tardor, l’edat dels pactes
impossibles, el temps roig del perill
per a homes grans i noies solitàries.
L’edat de l’adulteri i de l’oblit
jugats sense esperança, l’edat freda
de l’última partida amb un mateix.
Cal jugar dur, sense esperar la sort,
perquè no es tracta, ja, d’un joc d’atzar.
És el temps de fer l’últim solitari
amb les cartes marcades pel passat.

Joan Margarit
(Sanaüja, 1938)

Oh, com m’estimo aquest profund silenci,
quan tot resta suspès però tranquil
i sense desitjar cap desenllaç.
Un cec ahuca els gossos de l’atzar
i l’aiguaneix dels mots travessa ocult
vilorda i sotabosc. Amb fil d’aguait
com un estel de nit sostinc la lluna.

Oh, com m’estimo aquest profund silenci
tan ordenat i clar, fet de maons
de silenci tan ben aparellats.
Ell ablaneix aquesta por de segles
que m’espesseix la sang. Paüra d’ésser
com un dau que a la taula d’un vaixell
rodola sol amb el vaivé del mar.

Joan Margarit
(Sanaüja, 1938)
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La primera LevoDOPA a Catalunya: 
l’experiència d’E. Gabas i Vilella

La levodopa és un dels èxits més brillants de la 
neurofarmacologia. Utilitzada per al tractament de la 
malaltia de Parkinson, fa 50 anys, continua sent el gold 
standard del tractament simptomàtic de la malaltia.

La levodopa es va sintetitzar per primera vegada el 1911 al 
laboratori de Casimir Funk. Anys després, a la dècada del 
1950, els pioners estudis i descobriments del distingit premi 
Nobel Arvid Carlsson i el seu grup, van permetre identificar 
la dihidroxifenilalanina (DOPA) com un antagonista de la 
reserpina (Carlsson, Lindqvist et al. 1957) i proposar la teoria 
del paper clau del neurotransmissor dopamina en el control 
del moviment (Carlsson, Lindqvist et al. 1958). Aquests 
avenços neurocientífics van conduir a la introducció de 
la Levo-3,4-DOPA (levodopa), precursor de la dopamina, 
amb un notori encert en la pràctica clínica en els anys 60. 
Inicialment fou emprada en el tractament de la acinèsia 
causada per la reserpina (Degkwitz, Frowein et al. 1960) i 
tot seguit en el tractament de la acinèsia de la malaltia de 
Parkinson, per via endovenosa (Birkmayer i Hornykiewicz 
1961; Ehringer i Hornykiewicz 1960) i oral (Barbeau, Sourkes 
et al 1961; Barbeau 1969). El 1961 dos grups d’investigadors, 
André Barbeau a Mont-real i Walther Birkmayer a Viena, 
van demostrar de forma independent que l’administració 
de levodopa per via oral o intravenosa, respectivament, 
reduïa de forma significativa tots els símptomes de la 
malaltia, però la resposta que obtenien era de curta 
durada. Un nombre de neuròlegs van assajar dosis baixes 
de levodopa endovenosa i fins i tot dosis orals més altes, 
però sense obtenir bons resultats (McGeer i Zeldowicz 
1964), fins que el 1967 George C. Cotzias, farmacòleg de 
Nova York, informà dels seus resultats satisfactoris (Cotzias, 
Van Woert et al. 1967). 

El 1969 la levodopa va aconseguir establir-se com una 
teràpia eficaç i clínicament aplicable pels trastorns motors 
de la malaltia de Parkinson (Cotzias, Papavasiliou et al. 1969). 
Cotzias va administrar dosis més elevades de levodopa 
(3-16 gr / dia) durant un temps perllongat i va demostrar 
que millorava de forma significativa i mantinguda els 
símptomes de la malaltia. La levodopa es va comercialitzar 
als EUA l’any 1970 i la forma que combina levodopa i 
carbidopa està disponible al mercat des de l’any 1975.

A casa nostra, sempre amatents i oberts a les novetats i 
descobertes mundials, l’arribada de la levodopa no es feu 
esperar. L’ús pioner, per part del Dr. Enric Gabas Vilella i el 
Dr. Adolfo Ley Gracia, de la levodopa a Catalunya, i a la resta 
de la península ibèrica, data del mateix abril de 1969.

El Dr. Enric Gabas, neurocirurgià de Vall d’Hebron, en el seu 
període de residència (1968-1971) i per iniciativa i supervisió 
del seu mestre el Dr. Adolfo Ley, inicià l’estudi dels efectes 
de la levodopa en pacients de la clientela privada (Clínica 
San José) del Dr. Ley i del Servei de Neurocirurgia de 
l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, que ell dirigia, 
i on E. Gabas feu la residència. Aleshores els recursos 
terapèutics per la malaltia de Parkinson, exceptuant els  
excel·lents resultats de la cirurgia estereotàxica per a la 
supressió del tremolor, eren molt limitats. Enrique Gabàs 
i Adolfo Ley vencent grans dificultats, la primera: la pròpia 
provisió del medicament, en època de la Dictadura del 
general Franco, que salvaren inicialment portant-la de 
Suïssa, iniciaren el tractament amb levodopa d’aquesta 
cruel afecció i confirmaren els resultats dels investigadors 
clínics americans i canadencs. Gabas va publicar els seus 
primers i encoratjadors resultats el 1970 (Ley i Gabas 1970). 
Prosseguí el seu estudi durant 4 anys i en feu la seva tesi 
doctoral (Figura 1, 2).

Va recollir 50 pacients (18 dones i 32 homes, d’entre 42 i 82 
anys) a qui administrà - seguint la pauta de Cotzias i cols - 
una dosi de 1,5 gr/dia de levodopa, repartits en tres preses 
de 500 mgr, augmentant-la segons cada cas fins a 7-8 gr/
dia. A 6 pacients els administraren levodopa associada 
a carbidopa, per gentilesa del Laboratori Roche per a la 
investigació clínica (RO 8-0576). Els pacients foren avaluats 
clínicament amb una exploració neurològica, amb atenció 
especial i valorant de 0 a 4 la intensitat de tremolor, la 
rigidesa i l’acinèsia, l’escriptura durant un minut, el número 
de cops obrien i tancaven les mans en un minut, el número 
de botons cordats i descordats en un minut, el número 
de passes en 10 metres, una gravació de llenguatge i una 
filmació abans del tractament, a les 2-3 i 6 setmanes, i als 
6, 18 i 48 mesos. Aprecià una clara milloria sobretot en 
l’acinèsia, seguida de la rigidesa i del tremolor. En la fase 
inicial del tractament un 12% estaven clínicament guarits, 
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Figura 1. Vilella, Enrique Gabas. Resultados clínicos en el 
tratamiento del Parkinsonismo con L-Dopa: Cuatro años de 
experiencia. Tesis doctoral. Universidad de Barcelona. 1973.

Figura 2. Vilella, Enrique Gabas. Resultados clínicos en el 
tratamiento del Parkinsonismo con L-Dopa: cuatro años de 
experiencia: resumen de la tesis presentada para aspirar al 
grado de doctor en medicina. Universidad de Barcelona, 
Secretariado de Publicaciones, Intercambio Científico y Extensión 
Universitaria,1975.

BIBLIOGRAFIA

(1) Ley, A i Gabas, E. Resultados de nuestros primeros ensayos con L-DOPA en el tratamieto de los síntomas  
 parkinsonianos. Med. Clin. (Barcelona) 1970; 54: 269-284.

(2) Vilella, Enrique Gabas. Resultados clínicos en el tratamiento del Parkinsonismo con L-Dopa: Cuatro años de 
 experiencia. Tesis doctoral. Universidad de Barcelona. 1973.

(3) Vilella, Enrique Gabas. Resultados clínicos en el tratamiento del Parkinsonismo con L-Dopa: cuatro años de 
 experiencia: resumen de la tesis presentada para aspirar al grado de doctor en medicina. Universidad de 
 Barcelona, Secretariado de Publicaciones, Intercambio Científico y Extensión Universitaria, 1975.

(4) Oriol de Fàbregues-Boixar Nebot. Noves formes farmacèutiques i vies d’administració de levodopa per al 
 tractament de la malaltia de Parkinson. Editorial: PUBLICIA, International Book Market Service Ltd., member of 
 OmniScriptum Publishing Group. 2020, Berlin. ISBN: 978-3-639-64743-3.

Figura 3. Entrevista al Dr. A. Codina: La L-DOPA es el fármaco 
más eficaz que disponemos hoy día. Retall diari, del 21-11-1970, 
conservat pel Dr. E. Tolosa (gentilesa E. Tolosa).

un 22% tenia una milloria excel·lent, un 32% una milloria 
bona, un 18% una milloria moderada i un 10% mínima 
o nul·la milloria. Als 14 mesos aprecia una tendència al 
deteriorament. A llarg termini la milloria es mantenia. Als 
18 mesos un 30% mantenia la millora respecte abans del 
tractament, un 11,5% la millora era poca, un 11,5% havien 
suspès el tractament, un 21% era èxitus i el 26% restant 
havia perdut el seguiment. Els efecte adversos més 
freqüents foren els digestius. Les hipercinèsies constituïen 

un efecte secundari “temible”, i també foren considerades 
“greus” els quadres confusionals i d’agitació psicomotriu. 

A partir de la pionera i estimulant experiència d’E. Gabas 
i A. Ley es va estendre l’ús de la levodopa a  Barcelona i 
Catalunya (Figura 3), i els resultats dels seus estudis també 
els confirmà posteriorment l’escola madrilenya del Dr. 
Sixto Obrador.



EL CATALÀ NEUROLÒGIC ÉS 
FÀCIL

Sra. Anna Nin Aranda
Traductora i col·laboradora
Centre de Terminologia TERMCAT
Barcelona

Es publica la Terminologia de l’atenció a la salut mental i a les 
addiccions

Com ja sabeu, la nostra voluntat és resoldre els vostres 
dubtes terminològics relacionats amb termes de la 
neurologia o d’altres àmbits afins de les ciències de la 
salut. Qualsevol comentari o pregunta que ens vulgueu fer 
arribar serà benvingut (informacio@termcat.cat).
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Recentment s’ha publicat en línia la Terminologia de 
l’atenció a la salut mental i a les addiccions, una obra 
elaborada pel TERMCAT en coautoria amb el Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració 
de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental.

La salut mental forma part indestriable de la salut de 
les persones. Segons dades de l’Organització Mundial 
de la Salut, una de cada quatre persones té, o tindrà, un 
problema de salut mental. La salut mental, doncs, és motiu 
d’assistència habitual. D’altra banda, la manera d’atendre 
les persones amb un trastorn mental o una addicció als 
serveis de salut ha evolucionat, des d’un model basat en la 
institucionalització cap a un model basat en la inclusió i la 
rehabilitació comunitàries.

En aquest context, doncs, la Terminologia de l’atenció a la 
salut mental i a les addiccions posa a disposició els termes 
que defineixen el model actual d’atenció a les persones 
amb problemes de salut mental: una atenció integral, 
integrada i centrada en la persona; des d’una perspectiva 
comunitària; en pro de la desinstitucionalització; amb el 
focus en la promoció de la capacitat, l’autodeterminació 
i l’autonomia de les persones i en la creació de xarxes de 
suport. 

El diccionari s’ha elaborat amb l’assessorament científic 
de Jordi Blanch i Andreu, Josep Ramos i Montes, i Judith 
Usall i Rodié. L’obra pretén abordar l’atenció a la salut 
mental des d’una perspectiva multidisciplinària, més enllà 
d’un enfocament purament mèdic. Així, aplega els termes 
sobre epidemiologia; sobre la promoció de la salut mental 
i la prevenció dels trastorns mentals; sobre el tractament 
de les persones amb problemes de salut mental, el model 
d’atenció i l’organització dels serveis de salut mental; 
sobre l’entorn, el suport social i la inserció en els àmbits 
social, laboral i educatiu, i sobre els aspectes legals i ètics 
relacionats amb els processos assistencials i els suports 
que poden necessitar les persones amb problemes de 
salut mental.

Per citar-ne alguns exemples, la Terminologia de l’atenció 
a la salut mental i a les addiccions defineix termes com 
alta dependència psiquiàtrica, acolliment residencial, grup 
d’ajuda mútua, rehabilitació comunitària, reducció de 

danys, subjecció zero, suport entre iguals, treball comunitari 
o unitat de mitjana i llarga estada. En aquesta infografia 
teniu una altra mostra del contingut del diccionari.

Cada article terminològic del diccionari inclou una o més 
denominacions en català; equivalents en castellà, francès 
i anglès; una definició i, en la majoria dels casos, notes 
explicatives per a ampliar la informació de la definició o 
matisar-la, introduir exemples, fer referència a termes 
pròxims conceptualment o incloure informació lingüística.

La Terminologia de l’atenció a la salut mental i a les 
addiccions forma part del conjunt d’obres terminològiques 
de les ciències de la vida i de la salut de la col·lecció 
Diccionaris en Línia. En aquesta mateixa col·lecció s’hi 
pot consultar el Diccionari de psiquiatria, publicat l’any 
2008, que inclou la terminologia referent al funcionalisme 
psíquic, a la psiquiatria clínica, a les teràpies i a l’exploració 
i el diagnòstic psiquiàtrics. Altres publicacions recents en 
l’àmbit de les ciències de la salut recollides en aquesta 
col·lecció són el Lèxic de malalties minoritàries i la 
Terminologia de la COVID-19.

https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/242
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/242
https://www.termcat.cat/ca/recursos/productes-multimedia/terminologia-latencio-la-salut-mental-i-les-addiccions-termes-clau
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/21
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/279
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/286
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Solució del cas

En resum, es tracta d’una pacient de 43 anys que 
presentava únicament l’antecedent d’un carcinoma de 
mama en remissió completa 7 anys abans. Va ingressar al 
nostre centre per un quadre de cefalea holocranial de 3 
mesos d’evolució i alteració del llenguatge, desenvolupant 
durant l’ingrés una marcada alteració conductual amb  
tendència a la somnolència. A les proves complementàries 
realitzades inicialment destacava papil·ledema bilateral al 
fons d’ull i una lentificació difusa de l’activitat cerebral de 
base a l’EEG.

La ressonància magnètica va mostrar una hiperintensitat 
lineal multifocal en les seqüències FLAIR post-contrast 
i T1 post-contrast a nivell extra-axial, amb afectació dels 
solcs cerebrals hemisfèrics, així com, a nivell ependimari, 
cisternes, folies cerebel·loses i superfícies leptomeníngies 
anteriors de la regió medul·lar visualitzada. Aquesta troballa 
era compatible amb una carcinomatosi leptomeníngia 
extensa. Es va completar l’estudi amb l’anàlisi del líquid 
cefaloraquidi que va mostrar una pressió de sortida 
elevada (32 cmH2O) amb hiperproteïnorràquia (141 mg/dl), 
pleocitosi lleu (8 cèl/ml) i la presència de cèl·lules atípiques 

suggestives de malignitat a la citologia així com elevació 
de marcadors tumorals (CEA de 222 ng/ml en líquid 
cefalorraquidi davant de 23.6 ng/ml en sèrum).

Tot i que es va iniciar tractament amb corticoides a dosis 
elevades, la pacient va presentar una evolució infausta, 
amb una disminució progressiva del nivell de consciència 
que va requerir d’intubació orotraquial, evolucionant 
finalment a èxitus secundari a la hipertensió intracranial 
24 hores després del diagnòstic. No es va arribar a realitzar 
l’estudi d’extensió tumoral.

La carcinomatosi leptomeníngia és una complicació 
infreqüent però de pronòstic fatal que apareix en un 5% 
dels pacients amb patologia neoplàsica metastàtica. 
El càncer de mama és la neoplàsia més freqüentment 
associada i presenta una supervivència inferior als 6 mesos. 
L’estratègia terapèutica consisteix en el control de la pressió 
intracranial mitjançant corticoteràpia o la realització d’una 
derivació ventricle-peritoneal i, en cas de pacients amb 
bona situació funcional, pot plantejar-se el tractament 
amb radioteràpia i quimioteràpia intratecal.
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Imatges cedides per cortesia del Servei de Radiologia (Secció de Neuroradiologia) de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, 
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Cefalea amb alteracions en ressonància magnètica
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El pacient presenta síndrome cerebel·losa, singlot i 
parkinsonisme simètric, disautonomia i lleu síndrome 
frontal amb mòria, perseveracions i precipitació; així com 
pròdroms d’alfa-sinucleïna.

El conjunt de símptomes es suggestiu d’Atròfia 
Multisistèmica (AMS) amb afectació autonòmica, 
cerebel·losa i extrapiramidal. L’AMS és una malaltia 
neurodegenerativa esporàdica d’inici a edat adulta 
classificada entre les síndromes Parkinson-plus. Segons 
predominança de símptomes, anteriorment es classificava 
en AMS parkinsoniana (AMS-p) si predominava afectació 
nigroestriada, AMS cerebel·losa (AMS-c) si predominava 
atrofia olivopontocerebel·losa o síndrome de Shy-Drager si 
predominava afectació autonòmica (actualment AMS-a), 
podent co-existir varies formes en el mateix pacient. El 
diagnòstic definitiu requereix la presència d’inclusions 
citoplasmàtiques d’alfa-sinucleïna.

LA RM T2 axial mostra el hot cross bun sign a nivell del 
pons, una senyal hiperintensa cruciforme que implica 
una degeneració selectiva de tractes mielinitzats 
pontocerebel·lars i neurones del rafe ponti preservant 
tractes corticoespinals i tegmentals. Es una troballa poc 
freqüent, en un estudi recent únicament un 24% de 
pacients amb AMS presenten aquest signe radiològic, 
essent molt més predominant però menys específica 
l’atròfia de cos callós (75,7%) i del cerebel (84,9%) (1). En 
un estudi més recent, tan sols 6 d’11 casos amb hot cross 
bun sign complien criteris de probable AMS, posant en 
dubte l’especificitat d’aquest signe radiològic (2). També 
s’ha descrit en altres malalties neurodegeneratives (atàxia 
espinocerebel.lar, vasculitis cerebral, Cretzfeldt-Jakob...).

Així doncs, el hot cross bun sign com a troballa combinada 
amb les alteracions radiològiques esmentades en un 
pacient amb clínica i exploració física congruent, orienten 
de forma bastant robusta al diagnòstic de AMS.

Servei de Neurologia
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta 
Girona

Solució del cas

59

Ressonància magnètica (RM) cerebral potenciada en T2 
tall axial. Atrofia pontina i cerebel·losa amb increment 
de senyal a nivell peduncular (fletxes taronges). 
Hiperintensitat cruciforme al pons coneguda com hot 
cross bun sign (fletxa blanca).
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Una imatge encreuada
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