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Introducció

L’esclerosi múltiple (EM) és una patologia desmielinitzant, crònica, autoim-

mune i inflamatòria que afecta tot el sistema nerviós central (SNC).

Les fibres nervioses de l’SNC estan protegides per una substància de tipus gras

anomenada beina de mielina, la qual embolica els axons de les neurones per

facilitar la conducció dels impulsos elèctrics mitjançant els quals es produeix

la comunicació neuronal. Aquest embolcall no és continu, sinó que hi ha in-

terrupcions no aïllades (denominades nòduls de Ranvier), per les quals l’axó

es troba exposat al medi extracel·lular (vegeu la figura següent).

Beina de mielina que recobreix l’axó neuronal

En l’EM es produeix una lesió o una pèrdua de mielina en diferents àrees ce-

rebrals (d’aquí el terme malaltia desmielinitzant), i apareixen cicatrius esclero-

sants o plaques de desmielinització a les zones alterades (vegeu la figura se-

güent). En danyar-se les beines de mielina, la comunicació entre neurones es

veu alterada, la qual cosa dóna lloc a l’aparició de la simptomatologia típica

de l’EM.

Beina de mielina danyada pròpia de l’esclerosi múltiple

L’EM és la causa més comuna de discapacitat neurològica en persones joves,

ja que el diagnòstic sol produir-se quan els pacients tenen entre 30 i 40 anys.
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La seva etiologia és desconeguda, però sembla que pot ser deguda a una predis-

posició genètica juntament amb la interacció de diferents factors ambientals,

en molts casos desconeguts. La incidència d’aquesta malaltia és més elevada

en dones que en homes, i, a més, és més comuna en la raça caucàsica.
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1. Diagnòstic i formes clíniques de presentació de la
malaltia

1.1. Diagnòstic de l’EM

El diagnòstic de l’EM és de caràcter clínic, tot i que actualment es veu refor-

çat per proves complementàries com la ressonància magnètica (RM), l’anàlisi

de líquid cefaloraquidi (LCR) i els potencials evocats (PE). El diagnòstic de la

malaltia se sustenta en dues variables: la variable espacial i la temporal. En pri-

mer lloc, s’ha de demostrar la disseminació a l’espai de les lesions, és a dir, que

afecti diverses zones de l’SNC. En segon lloc, la variable temporal fa referència

al fet que la disseminació de les lesions s’ha d’efectuar en moments temporals

diferents de l’evolució de la malaltia (dos o més brots o recidives).

Un brot es defineix com una exacerbació dels símptomes que indica

una nova lesió, de durada variable i amb remissió total o parcial.

Encara que hi ha diversos criteris clínics per a diagnosticar l’EM, en l’actualitat

els criteris McDonald són els que s’empren més habitualment (vegeu Polman

et al., 2005). Aquests criteris, descrits en la taula 1, es basen tant en paràmetres

clínics com en exploracions complementàries, i concedeixen una rellevància

especial a les troballes d’RM per a poder identificar les lesions desmielinitzants

i, d’aquesta manera, demostrar la disseminació temporal (dos o més brots) i

espacial (dos o més localitzacions).

Taula 1. Criteris diagnòstics de McDonald i col·laboradors

Presentació clínica Dades addicio-
nals necessàries

2 o més brots
2 o més lesions clíniques objectives

Cap. L’evidència clínica és suficient.

2 o més brots
1 lesió clínica objectiva

Disseminació en espai, demostrada per:
• RM o
• LCR positiu i 2 o més lesions en l’RM consis-

tents amb l’EM o
• s’espera un altre atac clínic que comprometi

un lloc diferent en l’SNC

1 brot
2 o més lesions clíniques objectives

Disseminació en temps demostrada per:
• RM o
• s’espera un segon atac clínic

Font: Polman et al., 2005.
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Presentació clínica Dades addicio-
nals necessàries

1 brot
1 lesió clínica objectiva (presentació mono-
simptomàtica)

Disseminació en espai, demostrada per:
• RM o
• LCR positiu i 2 o més lesions en l’RM compa-

tibles amb l’EM
i
Disseminació en temps demostrada per:
• RM o
• un segon atac clínic

Progressió neurològica insidiosa suggestiva
d’EM (EM primària progressiva)

Un any de progressió de la malaltia (determina-
da retrospectivament o prospectivament) i al-
menys 2 d’aquests 3 criteris:
• RM del cervell positiva (9 lesions en T2 o 4

lesions o més en T2 amb PE positius)
• RM de la medul·la espinal positiva (dues lesi-

ons en T2)
• LCR positiu

Font: Polman et al., 2005.

El diagnòstic de l’EM és clínic, però es complementa amb proves di-

agnòstiques de neuroimatge, neurofisiològiques o d’anàlisi del líquid

cefaloraquidi.

1.2. Formes clíniques de presentació de l’EM

Hi ha diferents formes de la malaltia segons l’evolució i el curs clínic. Es poden

classificar en diversos subtipus (vegeu la figura següent):

• EM�recurrent�remitent�(RR): aquesta forma de la malaltia és la més pre-

valent i es presenta en aproximadament el 80% dels casos. Es caracteritza

per la presentació de brots amb recuperació posterior completa o parcial.

• EM�primària�progressiva�(PP): afecta el 10-15% dels casos. Aquesta forma

es caracteritza per un començament lent i insidiós, juntament amb un

empitjorament constant i progressiu dels símptomes clínics.

• EM�secundària�progressiva�(SP): apareix anys després de la instauració

de la forma RR i es caracteritza per un empitjorament gradual i progressiu

de la simptomatologia en absència de brots aparents.

• EM�progressiva�recidivant�(o�progressiva�recurrent)�(PR): és una forma

poc freqüent de presentació, que afecta prop del 5% dels casos de pacients

amb esclerosi. Pot presentar exacerbacions ocasionals després d’un curs

inicial progressiu.
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Patrons de presentació i evolució de la malaltia

Hi ha una subcategoria dins del subtipus RR anomenada EM�benigna. Es trac-

ta d’una variant caracteritzada també per la presència de brots i remissions,

però amb una simptomatologia de menys gravetat i un pronòstic més favo-

rable. En aquests pacients poden transcórrer molts anys entre un brot i el se-

güent, i a més presenten una recuperació completa dels símptomes després de

l’ocurrència. Una altra de les característiques essencials d’aquesta categoria és

que es produeix una progressió menor de la discapacitat amb els anys.

La gran majoria de pacients amb EM (80% dels casos) debuten amb una sín-

drome�clínica�aïllada, que es defineix com un primer brot amb simptomato-

logia clínica, que es correspon amb un esdeveniment desmielinitzant o infla-

matori al nervi òptic, el tronc de l’encèfal o la medul·la espinal.

No obstant això, hi ha pacients als quals es poden identificar anomalies radi-

ològiques sense presentar cap simptomatologia clínica; és la denominada sín-

drome�radiològica�aïllada. Aquests pacients presenten més risc de progressar

cap a una EM. És molt probable que la síndrome radiològica aïllada precedeixi

la síndrome clínicament aïllada i aquesta l’EM. En l’actualitat, la identificació

d’aquests pacients té una gran rellevància clínica, ja que la implantació avan-

çada del tractament en aquestes persones és capaç de retardar-ne la possible

conversió a EM, amb la reducció consegüent de la discapacitat.

En els últims anys s’ha desenvolupat un cert consens quant als factors clínics

i demogràfics associats amb una millor evolució de la malaltia. Entre les ca-

racterístiques favorables, s’assenyala una edat d’inici de la malaltia abans de

quaranta anys, sexe femení, compromís òptic o sensitiu a l’inici i una baixa

freqüència de brots. Per contra, un inici de la malaltia en persones més grans
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de quaranta anys, sexe masculí, inici amb símptomes motors i cerebel·losos,

curs progressiu i un nombre més elevat de brots, predisposen a una pitjor evo-

lució de la malaltia (Weinshenker et al., 1991).

L’EM té diferents formes de presentació clínica. En alguns pacients la

malaltia es manifesta amb brots i remissions dels brots, mentre que al-

tres formes clíniques es caracteritzen per una progressió clínica progres-

siva sense brots aparents. Hi ha una forma benigna caracteritzada per

una aparició molt baixa de brots i una progressió menor de les altera-

cions.
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2. Epidemiologia de l’EM: factors genètics i factors
ambientals

Tal com s’ha dit anteriorment, l’etiologia de l’EM és desconeguda, encara que

els estudis epidemiològics sembla que indiquen una susceptibilitat genètica

modificada per factors ambientals desconeguts.

Els estudis epidemiològics descriptius de l’EM han demostrat una distribució

irregular de la malaltia, ja que indiquen una prevalença més elevada als ex-

trems de la latitud de tots dos hemisferis. Es descriuen prevalences molt baixes

en zones tropicals o a l’Àsia (menys de 5 casos per cada 100.000 habitants) i

més elevades en regions del nord d’Europa, els Estats Units i Canadà (entre

100 i 200 casos per cada 100.000 habitants). No obstant això, hi ha excepci-

ons a aquesta regla, ja que hi ha regions concretes properes a l’equador amb

prevalences elevades, com també zones d’alta latitud amb prevalences molt

baixes. Aquesta troballa, al principi, es va interpretar com una possible influ-

ència de factors ambientals, tot i que posteriorment es va pensar que es podria

tractar de la influència de factors genètics. El suport a la implicació dels factors

genètics prové del fet que hi ha races més susceptibles de desenvolupar una

EM, com ara la raça caucàsica i, especialment, les persones d’origen escandi-

nau. D’altra banda, la malaltia afecta menys altres races com les asiàtiques (ja-

ponesos, xinesos), els indis americans, els mongols i els esquimals. En països

d’immigració elevada (com per exemple Israel), s’ha pogut constatar que si la

immigració es produeix després de quinze anys, el risc de patir l’EM correspon

al lloc d’origen. En canvi, si la immigració es produeix abans d’aquesta edat,

el risc correspon a la latitud del país d’acolliment. Els pocs estudis que tenen

en compte l’edat de la migració suggereixen que s’estableix un risc de patir

la malaltia durant els primers anys de vida, de manera que els individus que

migren abans de l’adolescència adquireixen el risc de patir EM de la població

a la qual arriben, mentre que els que migren després del període adolescent

mantenen el risc de la seva àrea geogràfica d’origen (Milo i Kahana, 2010).

D’altra banda, hi ha diverses dades que afavoreixen la hipòtesi genètica de

l’EM. La teoria Víking, desenvolupada per Poser el 1995 (Poser, 1995) es basa en

el fet que aquesta malaltia està fortament lligada als gens escandinaus i que la

seva distribució mundial es relacionaria amb les invasions víkings i migracions

posteriors des dels països escandinaus a tot el planeta. Curiosament, en una

petita zona de la península del sud de la Xina conquistada pels víkings, la

incidència de l’EM és més alta en comparació amb la resta del continent xinès.

Estudis familiars han demostrat que la probabilitat de desenvolupar una EM és

vint vegades més freqüent en parents de primer grau de persones afectades per

la malaltia que en la població general. A més, la concordança entre bessons

monozigòtics és del 30% enfront del 5% en bessons dizigòtics. La susceptibili-
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tat genètica de l’EM s’associa de manera consistent amb els gens responsables

de la producció de l’antigen leucocitari humà (human leukocyte antigen, HLA)

i especialment amb la regió classe II. A més de la regió corresponent a l’HLA,

altres regions del genoma humà s’han relacionat amb la predisposició a patir

la malaltia, encara que amb resultats menys concloents que els que correspo-

nen a la producció de l’HLA (Redjak et al., 2010).

Pel que fa als factors ambientals, s’ha descrit que el virus Epstein-Bar (VEB)

té un paper important en l’etiologia de l’EM. S’ha observat que la majoria de

pacients amb EM han estat infectats pel virus VEB o han patit mononucleosi

infecciosa, causada gairebé sempre per aquest virus. D’altra banda, s’han dut

a terme estudis que han demostrat l’associació entre la reactivació del VEB i

l’activitat de la malaltia en pacients amb EM, la qual cosa suggereix que el

VEB pot tenir un paper indirecte com a activador del procés de la malaltia

(Wandinger et al., 2000).

L’exposició al sol també ha estat un altre factor ambiental que s’ha associat

amb l’EM. El cos produeix vitamina D quan s’exposa al sol i aquesta vitamina

té un paper important en el sistema immunitari, ja que suprimeix i regula les

cèl·lules inflamatòries relacionades amb l’activitat de l’EM (Rejdak et al., 2010).

L’etiologia de la malaltia és desconeguda, però sembla que, en la seva

aparició, influeixen factors genètics i ambientals.

Les dades epidemiològiques descriuen una major prevalença de la

malaltia en extrems de la latitud de tots dos hemisferis, i també que és

més comuna en la raça caucàsica.

Els estudis genètics destaquen la importància de l’antigen leucocitari

humà (Human Leukocyte Antigen, HLA).

Quant als factors ambientals relacionats amb la malaltia, destaquen la

infecció pel virus Epstein-Bar (VEB) i el dèficit de vitamina D per baixa

exposició solar.
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3. Neuropatologia i neuroimatge de l’EM

Fins ara es considera que l’EM la desencadena la influència de factors ambi-

entals (probablement de caràcter víric), que ataquen en edats primerenques o

durant l’adolescència persones amb predisposició genètica i provoquen una

resposta anormal del sistema immunitari, que seria la responsable de la infla-

mació present a les lesions. La inflamació és probablement el mecanisme més

immediat, seguit de les plaques de desmielinització o plaques d’esclerosi. En-

cara que al principi es pensava que l’EM era una malaltia que només afectava la

substància blanca de l’SNC, actualment se sap que també hi ha pèrdua axonal.

La malaltia afecta tant la substància blanca com la substància grisa del

sistema nerviós central.

Les lesions presents en la malaltia són fàcilment observables en l’anàlisi ma-

croscòpica. Aquestes lesions poden ser de diferents tipus i es localitzen prin-

cipalment a la substància blanca del cervell. Els tres tipus de lesions més fre-

qüents són les lesions agudes, les lesions cròniques actives i les plaques crò-

niques inactives. La distinció entre els diferents tipus de lesions es basa en la

presència d’infiltrats inflamatoris i en el dany del teixit nerviós, que es descri-

uen breument a continuació (Villoslada, 2010):

• Lesions�agudes: es produeix preferentment un procés d’infiltrat inflama-

tori perivascular, encara que també es pot observar pèrdua de mielina. Les

plaques agudes són menys freqüents que la resta atès que, probablement,

l’infiltrat inflamatori és un fenomen de curta durada (prop d’un mes) i

més freqüent en les fases inicials de la malaltia.

• Lesions�cròniques�actives: la lesió crònica activa es caracteritza perquè té

la mielina alterada i per la presència de macròfags que fagociten la mielina,

la qual cosa indica que la placa creix per la perifèria de manera centrífuga.

També s’observa pèrdua axonal.

• Lesions�cròniques�inactives: es caracteritzen per ser extenses, amb des-

mielinització completa, una densitat d’axons escassa i un nombre reduït

d’oligodendròcits. Són les lesions més freqüents en pacients amb EM pro-

gressiva. Hi ha un percentatge de plaques en fase crònica que s’han remi-

elinitzat, per la qual cosa són difícils d’observar i es denominen «plaques

fantasma».
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Les lesions típiques de l’EM es localitzen a la substància blanca i tenen una

predisposició a situar-se en determinades zones anatòmiques, com ara la subs-

tància blanca periventricular, el cos callós, la substància blanca juxtacortical

i el parènquima infratentorial. També hi ha plaques a la substància grisa, de-

nominades lesions corticals, en les quals es detecta una clara desmielinització

i pèrdua axonal, com també pèrdua neuronal. Aquestes lesions es poden loca-

litzar al còrtex, els ganglis basals, el tronc cerebral i la medul·la espinal.

Les lesions típiques afecten la substància blanca i se solen localitzar a

l’àmbit periventricular, el cos callós, la substància blanca juxtacortical

i el parènquima infratentorial.

Els símptomes que apareixen durant els episodis de brot o les recaigudes

s’expliquen per la inflamació de la substància blanca (lesions agudes), mentre

que l’etapa progressiva de la malaltia, caracteritzada per un dèficit i una disca-

pacitat progressiva i més greu, s’explicaria en gran part per la desmielinització,

la pèrdua axonal i la mort neuronal.

La ressonància magnètica (RM) és una tècnica de neuroimatge molt sensible

per a la detecció de les lesions en l’EM, i no és útil només en el diagnòstic de

la malaltia, sinó també en el control de l’evolució i l’eficàcia dels tractaments.

En l’EM es poden visualitzar les lesions tant en seqüències T1 (lesions hipoin-

tenses) com en T2 (lesions hiperintenses).

La hiperintensitat i la visualització de les lesions en T2 mostren un augment

de concentració tissular d’aigua lliure, però no es pot observar la concentració

d’altres processos patològics associats amb l’EM, com ara edema, inflamació,

lesió axonal, gliosi o remielinització. Per aquesta raó, hi ha una correlació feble

entre el volum de la lesió, mesurat amb seqüències T2, i el grau de discapacitat

neurològica que presenten els pacients.

La imatge de l’esquerra mostra lesions hiperintenses periventriculars visualitzades en T2, mentre que la
imatge de la dreta mostra lesions hipointenses visualitzades en T1.
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Prop del 10-20% de les lesions que es visualitzen en adquisicions potencia-

des en T2 són fàcilment observables també en T1 com a lesions hipointenses.

Aquestes lesions poden reflectir substrats patològics diferents segons si la lesió

està activa (aguda) o inactiva. La lesió activa reflecteix la presència d’edema

i graus variables de destrucció tissular (destrucció de mielina i axó), i la lesió

desapareix o es redueix quan es resol el procés inflamatori. En les lesions crò-

niques, també anomenades black holes, la destrucció tissular és irreversible, per

la qual cosa la lesió hipointensa persisteix. És per això que les seqüències po-

tenciades en T1 es correlacionen millor amb la discapacitat clínica del pacient.

Finalment, les lesions captants de gadolini DTPA seqüenciades en T1 indiquen

que es troben actives i es relacionen amb brots o exacerbacions clíniques en

el cas de les formes progressives de la malaltia.

Les lesions es poden visualitzar en RM amb seqüències potenciades en

T2 (lesions hiperintenses) o en T1 com a lesions hipointenses que nor-

malment es corresponen amb lesions cròniques (black holes). A més, les

lesions actives es poden observar amb seqüències T1 captants de gado-

lini.
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4. Simptomatologia clínica de l’EM

Els símptomes i signes clínics de l’EM poden ser molt variats i depenen de la

localització de les lesions en l’SNC. L’àmplia gamma de símptomes inclouen

alteracions motores i sensitives, cognitives i emocionals.

La simptomatologia clínica de l’EM inclou problemes motors i sensitius,

alteracions cognitives i alteracions de l’estat d’ànim.

4.1. Símptomes motors i sensitius

Les alteracions visuals relacionades amb lesions del nervi òptic són molt fre-

qüents en l’EM i fins i tot alguns pacients debuten amb aquest tipus de símp-

tomes. La simptomatologia pot consistir en la pèrdua de la visió d’un ull, vi-

sió borrosa o visió doble (diplopia). Altres símptomes freqüents que es poden

presentar són la sensació de formigueig o pessigolleig, la falta de tacte o de

sensibilitat i fins i tot dolor.

Per la seva banda, les alteracions motores poden ser diverses i poden afectar

tant les extremitats superiors com les inferiors. Alguns pacients poden presen-

tar paraparèsies, hemiparèsies, problemes d’equilibri i de coordinació de mo-

viments, tremolors o entumiment.

Altres símptomes menys freqüents, però que també poden aparèixer al llarg de

la progressió de la malaltia, són els problemes de control urinari, les alteracions

de l’aparell digestiu, la disfunció sexual o l’espasticitat.

En l’àmbit clínic, hi ha una escala utilitzada àmpliament en aquesta pobla-

ció, denominada expanded disability status scale (EDSS) (Kurtzke, 1983), que

s’empra com a mètode de quantificació del grau de discapacitat física. L’escala

EDSS examina vuit sistemes funcionals diferents i té un rang de puntuació

que va des del 0 (examen neurològic normal) fins al 10 (mort causada per una

complicació de l’EM).

Taula 2. Escala EDSS (expanded disability status scale)

0-0 Examen neurològic normal.

1-1.5 No hi ha discapacitat però se n’aprecien signes en l’examen neu-
rològic.

2-5.5 Hi ha discapacitat però el pacient pot passejar sense ajudes exter-
nes.

6 Necessita un suport per a caminar (una crossa o un bastó).
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6.5 Necessita dos suports per a caminar (dues crosses).

7-7.5 Pot ser capaç de superar certs obstacles, però necessita una cadira
de rodes per a caminar.

8 No és capaç de caminar, té mobilitat restringida a la cadira de ro-
des.

8.5-9.5 Restringit al llit.

10 Mort per EM.

 
 

4.2. Fatiga

La fatiga és un símptoma molt comú, que afecta aproximadament el 90% dels

pacients. Es defineix com una sensació extrema de cansament, falta d’energia

i sensació d’esgotament, que es pot manifestar fins i tot en situacions de repòs,

i s’ha de considerar un factor multidimensional que afecta diferents facetes de

l’individu, sia motores, sensitives, motivacionals o cognitives.

Cal assenyalar que en l’EM hi ha moltes variables intrínseques a la malaltia que

poden provocar fatiga, com els problemes de mobilitat o els efectes secundaris

d’alguns medicaments. Altres variables, com l’insomni o l’estrès, agreugen la

fatiga en els pacients amb EM.

En la valoració neuropsicològica cal considerar si el pacient està fatigat o si una

valoració cognitiva llarga pot provocar fatiga i interferir en els resultats. La re-

lació entre fatiga i rendiment cognitiu no és del tot clara, encara que s’ha des-

crit una interferència de la fatiga en tasques que requereixen un esforç mental

sostingut, vigilància visual o memòria de treball (Chiaravalloti i Deluca, 2008).

4.3. Alteracions cognitives

Les alteracions cognitives constitueixen un aspecte important en l’expressió

clínica de la malaltia, ja que s’estima una prevalença que oscil·la entre el 43%

i el 65% dels pacients valorats en els serveis d’assistència sociosanitària. Com

que és una malaltia que afecta fonamentalment persones joves, és important

valorar i monitoritzar els dèficits cognitius que presenten aquests pacients,

ja que aquestes alteracions poden comprometre les seves activitats laborals,

socials i, en definitiva, interferir en les activitats de la vida diària.

Tot i que, com hem vist, l’expressió de la malaltia té una evolució molt hete-

rogènia, el perfil d’alteració cognitiva descrit és bastant consistent, ja que es

caracteritza per un alentiment de la velocitat del processament de la informa-

ció, alteració en les funcions visuoespacials i visuals i perceptives, d’atenció,

de memòria i de funcions executives.
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A més, aquests pacients també presenten una alta prevalença d’alteracions

emocionals, la més freqüent de les quals és la simptomatologia depressiva.

1)�Velocitat�de�processament�de�la�informació

L’alentiment de la velocitat de processament de la informació (bradipsíquia)

és una alteració cognitiva que apareix de forma precoç en els pacients d’EM

i que, a més, sembla que és un bon predictor de la deterioració cognitiva a

llarg termini. La velocitat de processament s’ha definit com el temps requerit

per a executar una tasca determinada, per a comprendre una instrucció o per

a prendre una decisió. Representa, per tant, una conducta més complexa que

la resposta de velocitat a un estímul auditiu o visual. Diferents treballs han

demostrat un alentiment de la velocitat del processament en pacients d’EM,

que sembla que es relaciona amb una lentitud generalitzada en el temps de

decisió i no únicament amb diferències en el temps de reacció motora.

Pel que fa a la velocitat de processament de la informació, s’ha d’afegir que

és difícil diferenciar-la d’altres funcions cognitives. Això pot ser així perquè la

velocitat del processament es podria considerar un tret cognitiu subjacent a

la resta de funcions cognitives i no una funció cognitiva en ella mateixa. En

aquest sentit, diversos estudis han observat una relació entre l’alentiment de

la velocitat del processament i el rendiment en altres esferes cognitives, com

la memòria de treball o l’aprenentatge. És important tenir en compte la relació

entre alentiment de la velocitat de processament i altres funcions cognitives

per a poder interpretar de manera correcta els resultats neuropsicològics.

2)�Funcions�visuoespacials�i�visuals�i�perceptives

Tot i que han estat ignorades en molts treballs, s’han descrit rendiments infe-

riors dels pacients d’EM en tasques visuoespacials i visuals i perceptives, com

ara el reconeixement de cares o la discriminació de formes visuals. No obstant

això, alguns autors proposen que alguns d’aquests dèficits poden ser secun-

daris a la pèrdua visual primària (per exemple, neuritis òptica) que presenten

molts d’aquests pacients.

3)�Atenció

Els estudis sobre les alteracions de l’atenció en pacients d’EM es caracteritzen

per una gran heterogeneïtat de les proves utilitzades per a avaluar aquestes

funcions, i per la implicació en alguns dels tests d’altres processos cognitius,

com la velocitat de processament de la informació o el control executiu.

Aquest fet dificulta l’establiment de conclusions sobre l’impacte que té la

malaltia en els processos atencionals. D’altra banda, s’ha observat que els dè-

ficits atencionals en aquests pacients estan determinats per diverses variables,

com la quantitat d’informació que han de processar, les demandes cognitives i

el temps disponible per a fer la tasca. Mentre que el rendiment en tasques bà-
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siques d’atenció que impliquen un processament automàtic (com per exem-

ple, repetir dígits) amb prou feines es mostren alterades, sí que s’han descrit

alteracions en l’atenció selectiva, sostinguda, dividida i alternant.

4)�Memòria

Les funcions mnèsiques han estat estudiades àmpliament en aquests pacients

i sembla que constitueixen una de les alteracions cognitives predominants.

Principalment, es descriuen alteracions de la capacitat d’aprenentatge verbal,

de memòria a llarg termini i de memòria de treball verbal, que afecten entre

el 40 i el 65% dels pacients (Chiaravalloti i Deluca, 2008).

No hi ha un consens sobre si l’origen de l’alteració de la memòria a llarg ter-

mini depèn d’una fallada en el procés de codificació o, per contra, es deu a un

error en la recuperació de la informació. Fins fa poc temps, la hipòtesi més ac-

ceptada era la que assenyalava un dèficit en la capacitat de recuperar la infor-

mació. No obstant això, posteriorment també s’ha observat un rendiment in-

ferior dels pacients d’EM en la codificació de la informació, ja que els pacients

necessiten més assajos d’aprenentatge per a obtenir una execució similar al

grup de control. S’han fet estudis que han demostrat la presència d’alteracions

en la capacitat d’aprenentatge visual i visuoespacial, encara que aquestes fun-

ciones han estat menys estudiades.

Un altre dels processos afectats en aquesta població clínica és l’anomenada

memòria de treball. La relació entre velocitat de processament i memòria de

treball és molt estreta, de manera que quan les demandes de les tasques de

memòria de treball s’incrementen els dèficits en tots dos processos es fan més

evidents.

5)�Funcions�executives

Els pacients amb EM presenten dificultats en una àmplia gamma de tasques

que avaluen diferents aspectes dins de les funcions executives. Així, s’observen

problemes en la capacitat de planificació, la fluïdesa verbal tant fonètica com

semàntica, el raonament, la solució de problemes, la presa de decisions o la

inhibició de respostes.

No obstant això, hi ha pocs estudis que examinin les diferents funcions exe-

cutives de manera conjunta, ja que la majoria mesuren una funció executiva

de manera aïllada. Pels diversos treballs que s’han dut a terme fins avui, es pot

concloure que els pacients amb EM, més que caracteritzar-se per tenir dèficits

concrets en determinades categories executives, mostren un rendiment anò-

mal més generalitzat, caracteritzat per una variabilitat marcada i sense que es

pugui trobar un patró típic d’afectació executiva en aquesta malaltia.
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4.4. Simptomatologia depressiva

La depressió constitueix una de les alteracions emocionals més freqüents en

l’EM, ja que s’han descrit índexs de prevalença vital de prop del 50%. En-

cara que és lògic pensar que la depressió en l’EM pot ser causada pel grau

d’incapacitat física i les limitacions que provoca la malaltia, la simptomatolo-

gia depressiva sembla que és independent del grau d’incapacitat que provoca

l’EM.

S’han descrit diferents variables neuropatològiques relacionades amb la simp-

tomatologia depressiva en els pacients amb EM. En aquest sentit, alguns au-

tors la relacionen amb la desconnexió de vies corticosubcorticals que influei-

xen en el bon funcionament del sistema límbic. D’altra banda, hi ha autors

que assenyalen la desconnexió existent entre àrees frontals i parietals i el vo-

lum total d’atròfia cerebral com a variables anatòmiques relacionades amb la

simptomatologia depressiva, com també una major càrrega lesional en zones

temporals (Chiaravalloti i Deluca, 2008).

Pel que fa a la relació entre depressió i rendiment cognitiu, s’ha observat en

diversos treballs que els pacients amb depressió rendeixen pitjor en diverses

tasques, com les de memòria de treball, velocitat de processament, aprenen-

tatge o funcions executives (Arnett et al., 2008), la qual cosa augmenta els dè-

ficits cognitius associats amb l’EM. A més, s’ha descrit que la reducció de la

simptomatologia depressiva es relaciona amb una millora de les funcions cog-

nitives (Demaree et al., 2003). Sembla que hi ha una relació bidireccional entre

ambdues variables, de manera que els pacients que presenten simptomatolo-

gia depressiva poden tenir un risc més elevat de deterioració cognitiva o un

agreujament dels dèficits cognitius preexistents, mentre que el dèficit cognitiu

podria també agreujar la simptomatologia depressiva (The Goldman Consensus

statement on depression in multiple sclerosis, 2005).

El perfil d’alteració cognitiva d’un pacient amb EM es caracteritza per-

què presenta alteracions de la velocitat de processament de la informa-

ció, problemes atencionals, visuoespacials, visuals i perceptius i altera-

cions de la memòria i de les funcions executives. A més, un alt percen-

tatge d’aquests pacients presenten simptomatologia depressiva i fatiga.



© FUOC • PID_00245760 21 Neuropsicologia de les malalties desmielinitzants: esclerosi múltiple

5. Variables relacionades amb la deterioració
cognitiva en l’EM

5.1. Variables clíniques

Encara que la deterioració cognitiva en l’EM pot aparèixer en qualsevol mo-

ment de la malaltia, ja que es descriuen dèficits lleus fins i tot en pacients amb

síndrome clínica aïllada, la gravetat de la deterioració cognitiva sembla que

està directament relacionada amb els anys d’evolució de la malaltia (Schwid

et al., 2007). En la mateixa línia, trobem estudis que han assenyalat una pre-

valença i una gravetat més elevades de les alteracions cognitives en pacients

amb formes progressives de la malaltia (fonamentalment en la forma secundà-

ria progressiva, SP), en comparació amb pacients diagnosticats d’EM recurrent

remitent (RR) (Gaudino et al., 2001; De Sonneville et al., 2002). Pel que fa a

això, cal afegir que els pacients del subtipus SP tenen, per definició, més anys

d’evolució de la malaltia que els diagnosticats amb les formes RR, per la qual

cosa és lògic considerar que el grau de deterioració cognitiva en els pacients

SP està directament relacionat amb els anys d’evolució.

Hi ha factors, com ara la «reserva cognitiva» o la «reserva cerebral», que s’han

mostrat protectors de la deterioració cognitiva en pacients amb EM. Les perso-

nes diferim en el nombre i la utilització de recursos cognitius disponibles per

a enfrontar-nos a una tasca. El nivell d’aquesta reserva depèn d’elements tant

passius com actius. Entre els elements passius destaca l’anomenada «reserva

cerebral» (brain reserve, neural reserve), que bàsicament és l’equivalent a la mi-

da del parènquima cerebral, i es pot estimar amb mesures com el volum glo-

bal intracranial. Funcionalment, fa referència al fet que els cervells més grans,

amb un nombre més alt de neurones o més densitat de sinapsi, són capaços de

suportar més dany cerebral abans de desenvolupar i expressar una patologia.

D’altra banda, el concepte de reserva també implica elements actius descrits

amb el terme de reserva cognitiva (cognitive reserve). La reserva cognitiva està

lligada fonamentalment a les diferències interindividuals quant a capacitat

intel·lectual, flexibilitat mental o varietat d’estratègies per a resoldre una tasca,

com també a l’eficàcia cognitiva o l’ús de menys recursos per a aconseguir un

mateix nivell d’execució (Stern, 2009).

S’ha demostrat que els pacients d’EM amb una alta reserva cognitiva (estimada

mitjançant tests d’intel·ligència verbal, lectura i anys d’escolaritat) mostraven

menys deterioració cognitiva que els pacients amb una baixa reserva cogniti-

va (Sumowski et al., 2009a; Benedict et al., 2010). També s’ha descrit que la

reserva cognitiva és capaç d’atenuar l’efecte negatiu de l’atròfia cerebral. Su-

mowski i els seus col·laboradors (Sumowski et al., 2009b) van estudiar un grup
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de pacients amb grau d’atròfia similar però amb diferent grau de reserva cog-

nitiva. Van observar que els pacients amb menys reserva cognitiva tenien més

deterioració cognitiva que els pacients amb una reserva cognitiva més eleva-

da, encara que el grau d’atròfia fos similar entre tots dos grups. En la mateixa

línia de treball, un altre estudi ha observat que la reserva cognitiva atenua els

efectes del volum lesional o l’atròfia en el rendiment cognitiu dels pacients

d’EM (Pinter et al., 2014) i que els pacients amb EM amb més reserva cogniti-

va recluten un nombre menor d’àrees frontals, alhora que presenten menys

desactivació de la xarxa neuronal per defecte (default mode network) durant

la realització d’una tasca cognitiva (Sumowski et al., 2010). Aquests resultats

mostren, per tant, que aquells pacients amb més reserva cognitiva presenten

també més eficiència cerebral, ja que requereixen menys recursos cognitius

durant la realització d’una tasca.

5.2. Variables de neuroimatge

Una de les variables més estudiades en l’EM ha estat el volum total lesional,

normalment en seqüències potenciades en T2 i en T1. Diversos treballs han

correlacionat les lesions visibles en T2 amb el rendiment en diferents proves

cognitives. Els diferents resultats apunten al fet que un volum més gran de

les lesions es relaciona amb un pitjor rendiment cognitiu i se suggereix que

un dany generalitzat en la substància blanca dóna lloc a una desconnexió

funcional de diferents àrees corticals de substància grisa, la qual cosa dóna lloc

a la deterioració cognitiva.

Altres treballs han intentat relacionar la localització de les lesions a la subs-

tància blanca amb dèficits cognitius específics. Una càrrega més gran de lesi-

ons als lòbuls frontals (observades en seqüències T2) s’ha relacionat amb un

pitjor rendiment en les tasques executives, mentre que les lesions parietooc-

cipitals s’han relacionat amb un pitjor rendiment en tasques visuals comple-

xes o d’aprenentatge verbal, i les lesions situades en les fibres U (fibres curtes

d’associació intrahemisfèrica) s’han relacionat amb alteracions en les funcions

executives i la memòria (Filippi i Rocca, 2010).

Diverses variables relacionades amb el volum global d’atròfia, com la dilata-

ció del tercer ventricle o la pèrdua de parènquima cerebral i l’atròfia talàmica,

s’han relacionat també amb un pitjor rendiment cognitiu. Cal destacar que

el tàlem és una estructura que es troba interconnectada mitjançant tractes de

substància blanca amb una gran quantitat de regions corticals i subcorticals,

per la qual cosa es converteix en una zona anatòmica molt sensible als proces-

sos de desmielinització característics de la malaltia. El tàlem sembla que és un

marcador rellevant del procés degeneratiu de l’EM i és per això que es relaciona

de manera consistent amb la deterioració cognitiva d’aquests pacients (Filippi

i Rocca, 2010). En aquest sentit, un augment de connectivitat funcional entre

el tàlem i les àrees corticals s’ha relacionat amb un pitjor rendiment cognitiu
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en pacients amb EM (Rocca et al., 2016), la qual cosa es pot interpretar com

una necessitat de reclutar un nombre més gran de regions cerebrals per fer una

tasca en aquests pacients.

Estudis de morfometria de vòxel mostren que els pacients amb un grau més

elevat d’atròfia presenten més deterioració cognitiva. També s’ha descrit que

aquest grau més alt d’atròfia i de deterioració cognitiva és més evident en les

formes secundàries progressives de la malaltia (subtipus SP), en comparació

amb les formes RR o PP (Riccitelli et al., 2011). Altres autors han relacionat la

pèrdua de volum i les alteracions de la connectivitat funcional en l’hipocamp

amb un pitjor rendiment en proves d’aprenentatge i de memòria a llarg ter-

mini (Longoni et al., 2015; Rocca et al., 2016).

Utilitzant tècniques de neuroimatge funcional, s’ha pogut observar, de mane-

ra general, que els pacients presenten una activació més gran de les àrees ce-

rebrals durant la realització de tasques cognitives. Així mateix, hi ha treballs

que han descrit una connectivitat més alta entre àrees cerebrals en pacients

d’EM en comparació amb els del grup de control. Aquesta activació més ele-

vada de les àrees cognitives, com també una major connectivitat entre àrees,

s’han interpretat com una «activitat compensatòria» o «reorganització funci-

onal» necessària per a fer les tasques de manera eficient (Cruz-Gómez et al.,

2011). Per contra, alguns treballs han relacionat una major connectivitat fun-

cional amb una major deterioració cognitiva, la qual cosa fa que els resultats

de connectivitat funcional siguin difícils d’interpretar.

En els casos en què una major connectivitat s’ha associat amb una deteriora-

ció cognitiva més marcada, s’ha utilitzat el terme reorganització funcional mala-

daptativa. En aquest sentit, alguns autors descriuen que hi podria haver una

capacitat limitada de reorganització funcional, que estaria relacionada amb el

grau d’atròfia cerebral existent. D’aquesta manera, quan el grau d’atròfia és

lleu o moderat es pot observar en els pacients d’EM una reorganització funci-

onal eficient, capaç de suplir les possibles alteracions, però a mesura que la

malaltia avança i l’acumulació de dany cerebral sobrepassa un llindar crític,

els nivells d’eficiència cerebral decauen (Schoonheim et al., 2015).

L’atròfia cerebral es relaciona de manera consistent amb la deterioració

cognitiva en l’EM.

S’ha descrit una activitat cerebral més elevada en determinades àrees i

més connectivitat general en pacients que presentaven una atròfia ce-

rebral lleu i una bona execució en tasques cognitives, per la qual co-

sa aquests fenòmens s’han interpretat com una «reorganització cere-

bral» eficient. Quan els nivells d’atròfia sobrepassen un llindar crític,

l’eficiència cerebral decau podent-se observar en alguns pacients una

reorganització cerebral maladaptativa o ineficient.
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6. Valoració neuropsicològica en l’EM

Una valoració neuropsicològica formal resulta essencial per a identificar el ti-

pus i el grau de les alteracions cognitives que presenta el pacient, els possibles

factors associats amb aquestes (depressió, fatiga, etc.), i també les implicacions

que els dèficits provoquen en les activitats de la vida diària, amb l’objectiu

final de planificar programes d’intervenció terapèutica que ajudin a pal·liar els

possibles dèficits. Per a interpretar correctament els resultats neuropsicològics,

cal fer una història clínica exhaustiva, i és fonamental no valorar el pacient

durant un període de brot o recaiguda, ja que es podrien evidenciar proble-

mes cognitius associats amb el període inflamatori, que després tendeixen a

desaparèixer.

S’han proposat diferents bateries d’avaluació específiques i sensibles per a valo-

rar la deterioració cognitiva en pacients d’EM. Un dels qüestionaris més utilit-

zats en l’àmbit clínic és la Brief Repeatable Battery of Neuropsychological Test

(BRB-N), desenvolupat per Rao i el Cognitive Function Study Group (1990).

Aquesta bateria és una versió reduïda d’una altra de molt més àmplia que cons-

tava de vint-i-tres tests neuropsicològics triats seguint les propostes de la Neu-

ropsychological Research in Multiple Sclerosis. D’aquests tests, es van selecci-

onar els cinc que van mostrar més sensibilitat i especificitat per a detectar la

deterioració cognitiva en l’EM, i que es descriuen en la taula 3. Aquesta bateria,

a més, disposa d’uns índexs elevats de sensibilitat (71%) i especificitat (94%).

D’altra banda, hi ha la versió traduïda i amb dades normatives per a la pobla-

ció de parla castellana, amb dues versions diferents per a poder fer valoracions

longitudinals (Sepulcre et al., 2006).

Taula 3. Tests inclosos en la Brief Repeteable Battery of Neuropsychological Test (BRBN)

Test Funcions cognitives avaluades

Selective Reminding Test (SRT) Aprenentatge i memòria verbal a llarg termini

Spatial Recall Test (SPART) Aprenentatge i memòria visuoespacial a llarg
termini

Symbol Digit Modalities Test (SDMT) Velocitat de processament de la informació i
atenció selectiva

Controlled Word Association Test (COWAT) Funcions executives i fluïdesa verbal

Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) 3
i 2 segons

Memòria de treball i velocitat del processa-
ment

Una altra bateria d’avaluació proposada per experts en EM en l’àmbit clínic és

la Minimal Assessment of Cognitive Function in Multiple Sclerosis (MACFIMS)

(Benedict et al., 2002). Els tests que formen part de la MACFIMS es descriuen

en la taula 4. Ambdues bateries (BRB-N i MACFIMS) presenten una cert enca-
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valcament en algunes de les proves utilitzades. La diferència principal és que

la bateria MACFIMS permet una valoració més exhaustiva de les funcions exe-

cutives i de diversos sistemes de processament visuoespacial que la BRB-N.

Taula�4.�Tests�inclosos�en�la�Minimal�Assessment�of�Cognitive�Function�in�Multiple�Sclero-
sis�(MACFIMS)

Test Funcions cognitives avaluades

Califòrnia Verbal Learning Test II (CVLT-II) Aprenentatge i memòria verbal a llarg termini

Brief Visuospatial Memory Test (BVMT-R) Aprenentatge i memòria visuoespacial a llarg
termini

Delis-Kaplan Executive Function System (D-
KEFS) Sorting Test

Funcions executives / raonament abstracte

Judgment of Line Orientation Test (JOL) Habilitats visuoespacials

Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) 3
i 2 segons.

Memòria de treball i velocitat del processa-
ment

Symbol Digit Modalities Test (SDMT) Velocitat de processament de la informació i
atenció selectiva

Controlled Oral Word Association Test
(COWAT)

Funcions executives i fluïdesa verbal

Com hem vist anteriorment, la depressió i la fatiga poden interferir en

l’execució d’algunes proves cognitives, per la qual cosa és important obtenir

una mesura d’aquestes dues variables, com també del quocient intel·lectual

general, per a poder interpretar correctament els resultats.

Quant a la valoració de la depressió, es pot utilitzar la versió espanyola de

l’Inventari de depressió de Beck (de l’anglès Beck Depression Inventory, BDI)

(Sanz i Vázquez, 1998). Per a utilitzar el BDI en l’EM, es recomana un punt de

tall de tretze punts (Schiffer et al., 2005), atès que en el qüestionari s’inclouen

ítems que valoren símptomes vegetatius (com el dolor o l’insomni) que són

característics de la depressió, però també de la malaltia, per la qual cosa una

puntuació positiva en aquests ítems pot donar lloc a sobrediagnosticar la simp-

tomatologia depressiva en aquests pacients.

La fatiga es pot valorar utilitzant l’Escala de severitat de fatiga de Krupp (de

l’anglès Fatigue Severity Scale, FSS) (Krupp et al., 1989), validada en llengua

castellana per Bulbena et al. (2000). Una altra de les escales de fatiga utilitzada

habitualment és l’Escala descriptiva de fatiga (Iriarte et al., 2000). Finalment, si

es vol, la valoració neuropsicològica pot incloure de manera complementària

una entrevista que valori la qualitat de vida, inclòs el Qüestionari de qualitat

de vida específic per a pacients d’EM (de l’anglès Multiple Sclerosis Quality of

Life-54, MSQOL-54) adaptat a la població espanyola (Aymerich et al., 2006).
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La bateria BRB-N és una de les més utilitzades en l’àmbit clínic de l’EM,

i està traduïda i baremada per a la població de parla castellana.

En l’exploració neuropsicològica de l’EM s’ha d’incloure la valoració de

la depressió i la fatiga, com també un qüestionari de qualitat de vida.

No s’ha de valorar mai un pacient durant un període de brot o recaigu-

da, ja que es poden observar dèficits cognitius associats amb el període

inflamatori.
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7. Rehabilitació neuropsicològica en l’EM

Durant els últims anys s’han publicat diversos treballs encaminats a estudiar

l’eficàcia de diferents programes d’intervenció cognitiva en pacients amb EM.

La major part dels estudis publicats han centrat l’atenció a observar la reducció

dels dèficits cognitius en grups de pacients després de l’aplicació d’un progra-

ma d’intervenció neuropsicològica. D’altra banda, treballs més recents s’han

dirigit a demostrar l’existència de processos neuroplàstics induïts pels progra-

mes de rehabilitació utilitzant tècniques avançades de neuroimatge.

Els estudis centrats en l’eficàcia de la rehabilitació neuropsicològica es van

dirigir, principalment, a treballar diferents capacitats de memòria. Una revisió

sistemàtica recent sobre l’eficàcia dels programes d’intervenció cognitiva en

les funcions de la memòria en pacients amb EM portada a terme per Das Nair

i els seus col·laboradors (Das Nair et al., 2016) conclou que, encara que alguns

treballs mostren resultats positius (i descriuen un millor funcionament de la

memòria en pacients amb EM després de la intervenció), els efectes són molt

inespecífics i poc concloents.

Quant a l’eficàcia d’altres programes d’intervenció centrats en la rehabilitació

d’altres funcions cognitives com l’atenció, la velocitat del processament o les

funcions executives, els resultats són contradictoris i també poc concloents.

Mentre que alguns autors descriuen una millora de les funcions executives,

l’atenció i la velocitat del processament, altres treballs no n’observen cap mi-

llora (Mitolo et al., 2015). A aquests resultats cal afegir les diferències metodo-

lògiques existents en els diferents estudis que afecten la mostra de pacients se-

leccionats, els mètodes de rehabilitació utilitzats, la freqüència de les sessions

de rehabilitació, etc. Aquestes diferències metodològiques fan que la compa-

ració dels estudis sigui molt complicada i no sigui possible arribar a conclusi-

ons específiques sobre l’eficàcia dels diferents programes de rehabilitació es-

tudiats fins avui.

Els treballs encaminats a observar els processos de neuroplasticitat han descrit

una activació cerebral més elevada durant les tasques de memòria episòdica,

funcions executives, atenció i fins i tot velocitat del processament en pacients

amb EM després de la implementació d’un programa de rehabilitació cognitiva

(Chiaravalloti et al., 2015; Mitolo et al., 2015). D’altra banda, també s’han

descrit canvis en la connectivitat funcional en estat de repòs en pacients amb

EM després de l’execució d’un programa de rehabilitació (Chiaravalloti et al.,

2015; Mitolo et al., 2015).

Hi ha treballs que han documentat el manteniment de la neuroplasticitat ce-

rebral a llarg termini (sis mesos), tant durant la realització d’una tasca de me-

mòria com en canvis en la connectivitat funcional en estat de repòs (Chiara-
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valloti et al., 2015; Mitolo et al., 2015). En vista dels resultats descrits, l’RM

funcional sembla que és una eina molt útil a l’hora de valorar de manera ob-

jectiva l’eficàcia dels diferents programes de rehabilitació i la seva relació amb

el funcionament cerebral.

Diversos estudis han observat canvis neuroplàstics en el cervell de pa-

cients després de les intervencions neuropsicològiques.

En qualsevol cas, cal fer més estudis per a poder establir quins factors delimi-

ten l’aparició i la durada de la capacitat neuroplàstica observades en els tre-

balls desenvolupats fins avui, i si aquesta és universal (encara que restringida

a certs estadis d’evolució de la malaltia, tal com s’ha descrit anteriorment) o

si, per contra, es produeix només en un grup reduït de pacients amb certes ca-

racterístiques clíniques (pacients joves, amb escassa atròfia cerebral, amb bona

reserva cognitiva i cerebral, etc.). Actualment se sap que no totes les formes

d’esclerosi responen de la mateixa manera als tractaments dirigits a pal·liar el

desenvolupament de la malaltia, per la qual cosa és lògic pensar que els paci-

ents no mostraran en la mateixa mesura diferents capacitats de neuroplastici-

tat ni respondran igual a les diferents estratègies de tractament rehabilitador.
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